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SARI
Nur, Alifah. 2012 Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis
Audiovisual Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Negeri 8
Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi, Jurusan Sejarah, FIS UNNES.
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Kata kunci : Pemanfaatan, Media Pembelajaran Sejarah, Audio Visual,
Hasil Belajar Sejarah.
Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pemanfaatan media
pembelajaran sejarah berbasis audiovisual dalam pembelajaran sejarah pada siswa
kelas XI SMA Negeri 8 Semarang tahun ajaran 2012/2013, bagaimana hasil
belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang tahun ajaran 2012/2013,
dan adakah pengaruh pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual terhadap hasil balajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang
tahun ajaran 2012/2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis audio visual dalam
pembelajaran sejarah, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas XI, dan
pengaruh pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis audio visual terhadap
hasil belajar pada mata pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis ekperimen. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang Tahun ajaran
2012/2013 yang berjumlah 128 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan cluster random sampling sehingga peneliti mendapatkan kelas XI
IPS 2 sebagai kelas Eksperimen dan kelas XI IPS 1 sebagai kelas Kontrol. Metode
pengumpulan data menggunakan metode tes.
Pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis audio visual dalam
pembelajaran sejarah di SMA N 8 Semarang dikatakan berhasil. Dalam
pemanfaatannya siswa diajak menonton video tentang peninggalan-peninggalan
masa Hindu Budha sebagai media pembelajaran, pembelajaran menjadi
menyenangkan, efektif, dan siswa mampu menguasai materi yang telah
disampaikan oleh guru sehingga hasil belajar sejarah menjadi baik. Berdasarkan
nilai rata-rata hasil belajar yang menggunakan media pembelajaran sejarah
berbasis audio visual lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan media. Jadi,
ada pengaruh yang sangat signifikan antara hasil belajar sejarah kelas eksperimen
yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan media pembelajaran sejarah
berbasis audio visual dengan kelas kontrol yang tanpa diberi media pembelajaran.
Media pembelajaran sejarah berbasis audio visual perlu dimanfaatkan oleh
guru sebagai alat bantu yang praktis khususnya dalam pokok bahasan
berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Budha di Indonesia. Dan perlu
diadakan pelatihan tentang cara penggunaan media bagi guru-guru yang masih
belum memanfaatkannya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi
sangat

berpengaruh terhadap

penyusunan

dan implementasi

strategi

pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut para guru dapat mempergunakan
berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Media
komunikasi

yang

digunakan

bukan

saja

dapat

mempermudah

dan

mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga dapat membuat proses
pembelajaran lebih menarik (Wina, 2006: 160).
Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting dalam proses
belajar mengajar, karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang
disampikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat
diserderhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang
kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan
keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan
demikian, anak didik akan lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa
bantuan media. Di sini nilai praktis media terlihat, yang bermanfaat bagi siswa
dan guru dalam proses belajar mengajar (Djamarah, 2010:120).
Hadirnya media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam
proses pembelajaran sangat diperlukan, mengingat bahwa kedudukan media
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bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi lebih merupakan bagian yang
tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran selain dapat
menggantikan sebagian tugas guru sebagai penyaji materi, media juga
memiliki potensi-potensi yang unik yang dapat membantu siswa dalam belajar
(Hamalik, 2008: 200).
Media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal
yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Menurut Gerlach
secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang
menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan sikap. Media merupakan perantara seperti TV, radio, slide,
bahan cetakan, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau
berupa kegiatan meliputi diskusi, seminar, karyawisata, simulasi, dan lain
sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan,
mengubah sikap siswa atau untuk menambah pengetahuan (Wina, 2006; 161).
Menurut Rossi dan Breidle (dalam Wina, 2006: 161 ), mengemukakan
bahwa:
Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum wajarlah
bila peranan seorang guru yang menggunakan media pembelajaran
sangat berbeda dari peranan seorang guru biasa. Penggunaan media atau
alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas, nampaknya mutlak
adanya.

Sejarah merupakan satu bagian dari kelompok ilmu yang berdiri
sendiri. Tujuan dari sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah
adalah seperti yang dikemukakan oleh Kasmadi (1996: 13),
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Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara,
serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Pelajaran sejarah
merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa.
Pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan
antar bangsa dan negara.

Mata pelajaran sejarah merupakan bagian-bagian dari ilmu pengetahuan
sosial yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka menumbuhkan
rasa nasionalisme, hal ini karena sejarah merupakan kajian ilmu yang
menjelaskan tentang peristiwa masa lampau yang disertai dengan fakta-fakta
yang jelas. Proses belajar mengajar (PBM) khususnya sejarah sering kali
dihadapkan pada materi yang abstrak dan diluar pengalaman siswa sehari-hari
sehingga materi menjadi sulit diajarkan oleh guru dan dipahami oleh siswa.
Pada hakekatnya, proses belajar mengajar adalah

proses komunikasi,

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan yang berupa isi atau
ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (katakata dan tulisan) maupun nonverbal, dalam pembelajaran tersebut

ada

kalanya siswa berhasil dan ada kalanya tidak berhasil atau gagal. Kegagalan
itu disebabkan oleh gangguan yang menjadi penghambat komunikasi.
Semakin banyak verbalisme semakin abstrak pemahaman yang diterima
sehingga berakibat pada hasil yang dicapai (Daryanto, 2011:4).
Pengajar mata pelajaran sejarah telah melakukan banyak cara yang
mulai dari ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Permasalahannya, dalam
pemilihan media yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar apakah
sudah tepat dan dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik untuk
belajar sejarah lebih lanjut. Para pengajar hendaknya mempunyai kemampuan
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didalam memilih media yang tepat untuk setiap pokok bahasan, bahkan untuk
setiap tujuan pengajaran dirumuskan (Hamalik, 2008: 200).
Atas berbagai alasan yang dikemukakan, maka sejarah mutlak harus
diajarkan mengingat asas kemanfaatan yang bisa didapat dari sejarah. Di
Indonesia pelajaran sejarah sudah mulai diajarkan kepada siswa sejak Sekolah
Dasar (SD) dan sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP )yang tergabung
dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian memasuki
Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) barulah sejarah diajarkan secara
tersendiri.
Pengajaran sejarah dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah
berbasis audiovisual merupakan satu usaha guru dalam menciptakan proses
pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan aktif. sehingga dalam
pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan dalam hal persiapan materi
dan proses pembelajarannya didalam kelas. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan proses pembelajaran yang ideal menuju pembelajaran yang
mampu memberikan pola pikir kritis dari peserta didik, meningkatkan daya
penalaran, serta keberanaian dalam mengungkapkan pendapat secara
demokratis dan ilmiah maka perlu dilakukan upaya identifiksi permasalahan
sebagai berikut: bagaimana pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan media
pembelajaran berbasis audiovisual, bagaimana hasil belajar sejarah siswa
kelas XI SMA Negeri 8 Semarang, dan bagaimana pengaruh pemanfaatan
media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar dalam menempuh mata
pelajaran sejarah. Dengan adanya identifikasi permasalahan yang dialami guru
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berkaitan dengan pengajaran sejarah dengan pemanfaatan media audiovisual
sebagai media pembelajaran sejarah, diharapkan akan mampu dirumuskan
alternatif pemecahan masalah tentang pembelajaran sejarah yang mampu
mengembangkan pola pikir kritis peserta didik dalam memahami sebuah
peristiwa sejarah yang ditampilkan ulang melalui media audiovisual.
Pada saat ini antusiasme siswa untuk belajar mata pelajaran Sejarah
masih rendah, apalagi mata pelajaran sejarah tidak dijadikan kriteria lagi untuk
meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu kurangnya
keterampilan guru dalam

mengembangkan model pembelajaran, sehingga

fokus pembelajaran hanya terpusat pada guru (teacher centered), dan kurang
ada partisipasi siswa yang berarti. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan
penyebab menurunnya kualitas pembelajaran sejarah.
Dalam pelaksanaannya, kenyataan menunjukkan bahwa dewasa ini
keadaan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar
sampai sekolah menengah, sangat memprihatinkan. Banyak peserta didik yang
menganggap pelajaran sejarah itu tidak sulit, tetapi ternyata hasil yang dicapai
dari proses pembelajaran sejarah sangat tidak memuaskan. Kondisi seperti ini
telah menempel pada pelajaran sejarah sejak lama, dan saat ini telah demikian
buruk sehingga perlu penanganan serius.
Permasalahan lain berkaitan dengan masalah pendidikan sejarah yang
sampai pada saat ini masih sering terjadi adalah seperti yang diungkapkan
oleh Suharso dalam penelitiannya tentang persepsi siswa terhadap guru
sejarah, dijelaskan bahwa tampaknya cara mengajar guru sejarah merupakan
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faktor terpenting dari semakin memburuknya pengajaran sejarah tersebut.
Kebanyakan guru sejarah ketika mengajar hanya memberikan cerita yang
diulang-ulang, membosankan, menyebalkan, dan guru sejarah dianggap siswa
sebagai guru yang memberikan pelajaran yang tidak berguna (Suharso, 1992:
23).
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMA N 8 Semarang
menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru belum menggunakan
media yang relevan atau sesuai dengan materi dan sarana yang telah
disediakan sekolah. Guru juga belum dapat mendekatkan siswa dengan
pengalaman belajarnya dan siswa masih kurang dalam hal kemampuan
bekerjasama,

berpikir

kritis,

sikap

sosial,

serta

mengkonstruksi

pengetahuannya, dimana kemampuan tersebut dapat berdampak positif dalam
meningkatkan hasil belajar. Sarana dan prasaranya yang tersedia seharusnya
dapat dimanfaatkan dengan baik demi

mendorong tercapainya tujuan

pembelajaran.
Berangkat

dari

keinginan

untuk

mengembangkan

kompetensi

pedagogik, penulis mencoba menggunakan media pembelajaran berbasis ICT
(Information and Communication Technology) dalam bentuk video. Isi dari
media pembelajaran adalah bahan ajar pendidikan sejarah , untuk siswa SMA
kelas XI semester I, yang sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), dengan Standar Kompetensi “Menganalisis perjalanan bangsa
Indonesia pada masa negara-negara tradisioal”, dan Kompetensi Dasar
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Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Budha
terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian
tentang “Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis
Audiovisual Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Negeri
8 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul
adalah:
1. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis audiovisual
dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang
tahun ajaran 2012/2013?
2. Bagaimana hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang
tahun ajaran 2012/2013?
3. Adakah pengaruh pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual terhadap hasil balajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan pada penelitian ini
penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

8

1. Untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI SMA Negeri
8 Semarang tahun ajaran 2012/2013.
2. Untuk mengetahui hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual terhadap hasil balajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan
praktis sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis kegunaan yang diperoleh dari penelitian tentang
pengaruh media pembelajaran sejarah berbasis audiovisual terhadap hasil
belajar siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang adalah dapat
dimanfaatkan untuk pengetahuan sosial khususnya pada mata pelajaran
sejarah dan memberikan sumbangan informasi bagi peneliti yang akan
meneliti permasalahan yang sama.
2. Kegunaan praktis
Secara praktis kegunaan yang diperoleh yaitu penelitian ini dapat
memberikan informasi dan masukan tentang pengaruh media pembelajaran
sejarah berbasis audiovisual baik kepada guru maupun kepada siswa.
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a. Bagi Guru
Menambah masukan bagi guru sejarah dalam penyampaian materi
agar mengacu pada tujuan pembelajaran, dan agar guru lebih kreatif
dalam menggunakan media pembelajaran dengan harapan siswa dapat
menguasai dan memahami materi pelajaran yang diajarkan.
b. Bagi Siswa
Media pembelajaran yang digunakanakan dalam pembelajaran dapat
memperluas pengetahuan siswa dan lebih melek teknologi, mengatasi
kebosanan siswa terhadap proses pembelajaran yang monoton sehingga
dapat meningkatakan hasil belajar siswa dan menumbuhkan motivasi
siswa untuk belajar sejarah.

E. Batasan Istilah
Untuk menghindari agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda mengenai
judul penelitian, arah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas,
maka perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:
1. Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pengaruh”
berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/ benda) yang
berkuasa atau berkekuatan.
Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah berbasis
audiovisual terhadap hasil belajar sejarah dengan kompetensi dasar
menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-
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Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia kelas XI SMA
Negeri 8 Semarang tahun ajaran 2012/2013 maksudnya adalah daya yang
ada atau timbul dari pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah.
Terdapat

pengaruh

yang

signifikan

pemanfaatan

media

pembelajaran sejarah berbasis audiovisual terhadap hasil belajar sejarah
pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang.
2.

Pemanfaatan
Pemanfaatan berasal dari kata manfaat berarti guna atau faedah
(Poerwadarminta, 2002: 630). Sementara Pemanfaatan adalah aktivitas
menggunakan proses dan sumber untuk belajar (Seels dan Richey, 1994:
50).
Penulisan ini pemanfaatan media diartikan sebagai sebuah
perbuatan atau berkegiatan memanfaatkan media pembelajaran sejarah
berbasis audiovisual terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA
Negeri 8 Semarang tahun ajaran 2012/2013.

3. Media pembelajaran sejarah
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat
merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan si belajar dalam kegiatan
belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Media pembelajaran
adalah

suatu

media

yang

berfungsi

pembelajaran (Hamalik, 2008: 201).

untuk

membawakan

pesan
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Widja (1989), pembelajaran sejarah merupakan suatu aktifitas
belajar mengajar, di mana seorang guru menerangkan pada siswanya
tentang gambaran kehidupan masyarakat masa lampau yang menyangkut
peristiwa-peristiwa penting dan memiliki arti khusus.
Media pembelajaran sejarah merupakan alat atau bahan yang
digunakan dalam pembelajaran sejarah.
4. Audio visual
Audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur
suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman
video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan
media ini dianggap lebih menarik sebab selain bisa didengar juga bisa
dilihat (Wina, 2006: 170).
5. Hasil belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh
siswa setelah menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2001:22).
Pelaksanaan pembelajaran, hasil belajar sangat dibutuhkan sebagai
petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam
kegiatan belajar yang sudah berlangsung. Hasil belajar diperoleh melalui
evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa telah menguasai ilmu
sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Belajar dan Pembelajaran
a.

Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap
orang dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan.
Oleh karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar,
seseorang telah mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu
memegang peranan penting dalam proses psikologis (Suprijono, 2009:
3).
Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para
psikologi mulai dari Gagne dan Berliener yang menyatakan bahwa
belajar

merupakan

proses

dimana

suatu

organisme

megubah

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sedangkan Morgan et.al
menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang
terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Slavin menyatakan
bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan
pengalaman.

Dan Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama
periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari
proses pertumbuhan (Chatarina Tri Anni, 2004: 4) .

12

13

Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang
belajar mengandung tiga unsur yang utama (dalam Chatarina Tri Anni,
2004: 2) yaitu: belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan
perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, dan
perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanent.
Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat
pelbagai unsur-unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan
perubahan perilaku. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut:
1)

Peserta didik yang dapat diartikan sebagai peserta didik, warga
belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan
belajar.

2) Rangsangan (stimulus) seperti suara, sinar, warna, panas, dingin,
tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu berada di
lingkungan seseorang. Agar peserta didik dapat belajar optimal,
maka ia harus mampu memfokuskan pada stimulus tertentu yang
diminati.
3) Memori, yang berada pada peserta didik berisi pelbagai
kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.
4) Respon, merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi
memori. Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan
mendorong memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut.
Respon dalam peserta didik diamati pada akhir proses belajar yang

14

disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja
(performance).
Secara umum pengertian pembelajaran adalah seperangkat
peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si
belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan
lingkungannya (Brings dalam Sugandi, 2000:10). Senada dengan
pengertian pembelajaran tersebut (Darsono, 2002:24) menegaskan
bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru
sedemikian rupa,sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang
lebih baik.
Sedangkan pengertian pembelajaran secara khusus adalah sebagai
berikut:
a) Menurut Teori Kognitif pembelajaran adalah cara guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan
memahami apa yang sedang di pelajari.
b) Menurut Teori Kontruktivistik pembelajaran adalah merupakan
proses yang aktif di mana pengetahuan dikembangkan berdasarkan
pengalaman dan perundingan (negosiasi) makna melalui berbagai
informasi atau mencari kesepakatan dari berbagai pandangan melalui
interaksi atau kerja sama dengan orang lain (http://pengertian-desainpembelajaran_16.html). Jadi dari berbagai pengertian para ahli dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa
sebagai wahana bagi guru memberikan materi pelajaran dengan
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sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisasikannya
menjadi pola yang bermakna serta memperoleh kemudahan dalam
berinteraksi dalam lingkungannya.
Menurut Darsono (2000 : 25) ciri-ciri pembelajaran adalah:
pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara
sistematis, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan
motivasi siwa dalam belajar, pembelajaran dapat menyediakan
bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa.
pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan
menyenangkan bagi siswa, dan pembelajaran dapat membuat siswa
siap menerima pelajaran, baik secara fisik maupun psikologis.
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar
Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada tiga
macam, yakni:
1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni 1). Aspek fisiologis
(keadaan/ kondisi jasmani), 2). dan aspek psikologis (rohani siswa).
a) Aspek fisikologis yaitu kondisi organ-organ khusus siswa,
seperti tingkat kesehatan indera penglihatan dan indera
pendengaran, sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam
menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan
di kelas.
b) Aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan
kualitas perolehan belajar siswa, antara lain :
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(1) Tingkat kecerdasan/ inteligensi siswa pada umumnya
diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi
rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan
dengan cara yang tepat.
(2) Sikap siswa, merupakan gejala internal yang berdimensi
afektif berupa kecenderungan untuk merespon atau mereaksi
(response tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap
objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif
maupun negatif.
(3) Bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial yang dimiliki
oleh seseoranguntuk mencapai keberhasilan pada masa yang
akan datang.
(4) Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang
tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
(5) Motivasi siswa terbagi menjadi 2, yaitu: motivasi interinsik,
hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri
yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar, dan
motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari
luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan
kegiatan belajar, misalnya karena adanya peraturan/ tata
tertib sekolah, hadiah, dan lain sebagainya.
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2) Faktor ekteranal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan
disekitar siswa, yakni faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan
non sosial.
a) Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan
belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri.
b) Lingkungan non sosial misalnya gedung sekolah dan letaknya,
rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat
belajar, keadaan cuaca, waktu belajar yang digunakan siswa.
3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya
belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan
siswa

untuk

melakukan

kegiatan

mempelajari

materi-materi

pelajaran (Muhibbin Syah, 2007:144).
c.

Pembelajaran Sejarah
Sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang berusaha
menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya
yang terkandung dalam peristiwa – perisiwa masa lampau (Dudung.A
2007:14). Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah
menengah, pengetahuan masa lampu tersebut mengandung nilai-nilai
kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk
sikap, watak dan kepribadian peserta didik.
Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran di

Sekolah

Menengah

Atas

(SMA).

Menurut

Sartono

Kartodirdjo

sejarah dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk penggambaran
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pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap pengungkapannya dapat
dipandang sebagai suatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa
lampau. Menceritakan suatu kejadian ialah cara membuat hadir kembali
(dalam kesadaran) peristiwa tersebut dengan pengungkapan verbal.
Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam
pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan
sumber inspirai terhadap hubungan antar bangsa dan negara (Kasmadi,
1996:13).
Mata pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan
dasar sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada
tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.
Mata pelajaran sejarah memilki arti strategis dalam pembentukan watak
dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan
manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
(Depdiknas, 2004. Kurikulum SMA) Materi sejarah meliputi :
1) Mengandung nilai-nilai kepahlawan, keteladanan dan juga kepeloporan,
patriotismen nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang
mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.
2) Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk
peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan
pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan
peradaban bangsa Indonesia dimasa depan.
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3) Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas
untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi
bangsa.
4) Syarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi
krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
5) Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung
jawab dalam memlihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan
hidup.
Tujuan pembelajaran

sejarah menurut

Depdiknas, 2004.

Kurikulum SMA, mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik
memiliki kemampuan membangun kesadaran peserta didik tentang
pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa
lampau, masa kini, dan masa depan, melatih daya kritis peserta didik
untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada
pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan, menumbuhkan apresiasi dan
penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti
perdaban bangsa Indonesia diamasa lampau, menumbuhkan pemahaman
peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui
sejarah yang panjang dari masih berproses hingga masa kini dan masa
yang akan dating, dan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik
sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memilki rasa bangga dan cinta
tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan
baik nasional maupun internasional.
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2. Media Pembelajaran Sejarah berbasis Audio Visual
a.

Pengertian Media Pembelajaran
Pengertian media mengarah kepada sesuatu yang mengantar
atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan
penerima pesan. Marshall McLuhan berpendapat bahwa media adalah
suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang
lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia ( Hamalik,
2008: 201).
Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium”,
yang berarti perantara atau pengantar. AECT (Association of Education
and Comunikation Technologi) menyatakan sebagai bentuk dan saluran
yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi
(Sadiman, 2009:6).
Beberapa

ahli

memberikan

definisi

tentang

media

pembelajaran. Gerlach secara umum media itu meliputi orang, bahan,
peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan
siswa memperoleh pengetahuan, ketrampian, dan sikap.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga
dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan si belajar dalam
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Media
pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk membawakan
pesan pembelajaran (Hamalik, 2008: 201).
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b. Kegunaan Media Pembelajaran
Ada beberapa penyebab orang menggunakan media antara lain
adalah: a. Bermaksud mendemonstrasikannya; b.merasa sudah akrab
dengan media tersebut; c. ingin memberi gambaran atau penjelasan
yang lebih konkret; d. merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari
yang bisa diakukannya, misalnya untuk menarik minat atau gairah
belajar

siswa.

Dasar

pertimbangan

pemilihan

media

tersebut

dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan
yang diinginkan. Tujuan Teknologi Pembelajaran adalah untuk memacu
(merangsang) dan memicu (menumbuhkan) belajar. Ungkapan ini
dipilih untuk memberikan tekanan pada hasil belajar dan menjelaskan
bahwa belajar adalah tujuannya dan pembelajaran adalah sarana untuk
mencapai tujuan tersebut. Belajar dapat terlihat dengan adanya
perubahan pada pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, merupakan
kriteria atau ukuran pembelajaran(Seel dan Richey, 1994:13).
Menurut

Arif

Sadiman,(2009:17)

secara

umum

media

pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut:
1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).
2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya:
kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa ditampilkan
lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara
verbal.
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3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat
mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan
berguna untuk:
a) Menimbulkan kegairahan belajar
b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik
dengan lingkungan dan kenyataan.
c) Memungkinkan

anak

didik

belajar

sendiri-sendiri

menurut

kemampuan dan minatnya.
4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan
lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan
materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru
mengalami banyak kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi
sendiri. Hal itu akan lebih sulit bila latar belakang guru dengan siswa
juga berbeda. Masalah itu dapat dapat diatasi dengan kemampuanya
dalam:
a) Memberiakan perangsang yang sama
b) Mempersamakan pengalaman
c) Menimbulkan persepsi yang sama
Nana Sudjana (1991) mengemukakan nilai-nilai praktis media
pengajaran adalah dengan media meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk
berpikir. Karena itu dapat mengurangi verbal, dapat memperbesar minat
dan perhatian siswa untuk belajar, dapat meletakan dasar untuk
perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap,
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memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan
berusaha sendiri pada setiap siswa, menumbuhkan pemikiran yang teratur
dan berkesinambungan, membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu
berkembangnya kemampuan berbahasa, memberikan pengalaman yang tak
mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya
efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna, bahan pengajaran
akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami siswa, dan
kemungkinan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, metode
mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal
melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan
guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam
pelajaran. Selain itu siswa juga lebih banyak melakukan kegiatan belajar,
sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain
seperti mengamati, melkukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.

c. Kriteria Media Pembelajaran
Guru dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran
sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteri sebagai berikut.
1) Ketepatan dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran dipilih
atas dasar tujuan-tujuan intruksional yang telah ditetapkan.
2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang
sifatnya fakta, prinsip, konsepdan generalisasi sangat memerlukan
bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.
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3) Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan
mudah diperoleh.
4) Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang
diperlukan syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya
dalam proses pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan
pada medianya, tetapi dampat penggunaan oleh guru pada saat
terjadinya interaksi belajar siswa dengan lingkungannya.
5) Tersedianya waktu untuk menggunaknnya; sehingga media tersebut
dapat bermnfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.
6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk pendidikan
dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga
makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa
(Sudjana, 2010: 5).
Kriteria pemilihan media di atas dapat mempermudah guru
menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu tugastugasnya sebagai pengajar. Kehadiran media dalam pengajaran jangan
dipaksakan sehinggan mempersulit tugas guru tetapi sebaliknya
mempermudah guru dalam menjelaskan bahan pengajaran. Penggunaan
media pada waktu berlangsungnya pengajaran setidaknya-tidaknya
digunakan guru pada situasi sebagai berikut.
a) Perhatian siswa terhadap pengajaran sudah berkurang akibatnya
kebosanan mendengarkan uraian guru. Dalam situasi tersebut
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hadirnya media akan mempunyai makna bagi siswa dalam
menumbuhkan kembali perhatian belajar para siswa.
b) Bahan pelajaran yang dijelaskan kurang dipahami siswa. Sangat
bijaksana apabila guru dapat menampilkan video atau gambargambar hasil kebudayaan Hindhu Budha pada kompetensi dasar
menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan
Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia
sehingga mudah dipahami.
c) Terbatasnya sumber pengajaran. Tidak semua bahan pengajaran
terdapat dalam buku sumber. Misalnya dalam menjelaskan
perbedaan hasil kebudayaan Hindu Budha di Jawa Tengah dan Jawa
Timur tidah mungkin siswa diajak langsung mengamati karena
keterbatasan waktu, dalam bentuk video siswa dapat dijadikan
sumber belajar.
d) Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui
kata-kata (verbal) akibat akibat terlalu lelah disebabkan terlalu lama
mengajar. Dalam situasi ini guru dapat menggunakan media seperti
video dan siswa diminta untuk menganalisis atau menjelaskan apa
yang tersirat dalam video (Sudjana, 2010: 6).
d. Audio Visual
1) Sejarah Singkat Media Audio Visual
Pada akhir tahun 1950 teori komunikasi mulai mempengaruhi
penggunaan alat bantu audio visual, sehingga selain sebagai alat
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bantu media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi
belajar. Sejak itu, alat bantu audio visual bukan hanya dipandang
sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga sebagai alat penyalur
pesan atau media dari pemberi pesan (guru, penulis buku, produser,
dan sebagainya) ke penerima pesan (siswa/pelajar), (Sadiman, 2009:
9).
Sebagai pembawa pesan, media tidak hanya digunakan oleh
guru tetapi yang lebih penting lagi dapat pula digunakan oleh siswa.
Sebagai penyaji dan penyalur pesan dalam hal-hal tertentu media
dapat mewakili guru menyampaikan informasi secara teliti, jelas,
dan menarik. Guru dan media pendidikan hendaknya bahu membahu
dan memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Perhatian dan
bimbingan secara individu dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik
sementara informasi dapat pula disajikan secara jelas, menarik dan
teliti oleh media pendidikan.
Secara khusus teknologi audio visual cenderung mempunyai
karakteristik yaitu bersifat linier, menampilkan visual yang dinamis,
secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah
ditentukan oleh disainer/pengembang, cenderung merupakan bentuk
representasi fisik dari gagasan yang riil dan abstrak, dikembangkan
berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku dan kognitif, dan
sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas
belajar pemelajar (Seels dan Richey, 1994: 42).
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2) Video Sebagai Media Pembelajaran berbasis Audio Visual
Media audio-visual disebut juga sebagai media video. Salah satu
media yang digunakan dalam pembelajaran dan diyakini dapat lebih
menggairahkan animo siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran
Media video juga merupakan salah satu sarana alternatif dalam
melakukan proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai
sarana alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran,
dikarenakan beberapa aspek, yaitu: a. mudah dikemas dalam proses
pembelajaran. b. Lebih menarik dalam pembelajaran. c. dapat di-edit
(diperbaiki) setiap saat. Dengan memanfaatkan media pembelajaran
tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyampaikan materi
pelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif di kalangan siswa
(Haryoko, 2009: 2).
Video, sebagai media audio-visual yang menampilkan gerak,
semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang
disampaikan bersifat fakta (kejadian/ peristiwa penting, berita)
maupun fiktif (seperti misalnya ceritera), bisa bersifat informatif,
edukatif maupun instruksional. Menurut Ronald Anderson (1994:103105) bahwa dalam media video terdapat kelebihan media video yaitu
dapat digunakan untuk klasikal atau individual, dapat digunakaan
seketika, digunakan secara berulang, dapat menyajiakn materi secara
fisik tidak dapat bicara kedalam kelas, dapat menyajikan objek yang
bersifat bahaya, dapat menyajikan obyek secara detail, tidak

28

memerlukan ruang gelap, dapat di perlambat dan di percepat, serta
dapat enyajikan gambar dan suara secara jelas.
Menurut Nana Sudjana (dalam Djamarah, 2006: 134), media
Audio-visual sebagai media pembelajaran mempunyai beberapa
fungsi, yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar
mengajar yang efektif, sebagai pelengkap proses belajar supaya
menarik, mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa
dalam menangkap pengertia yang diberikan guru, dan hasil belajar
yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga
mempunyai nilai tinggi.
Ronald

Anderson

(1994:102)

mengemukakan

tentang

beberapa tujuan dari pembelajaraan mengunakan media video, antara
lain:
a)

Untuk tujuan kognitif
(1)Dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut
kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan
rangsangan gerak dan serasi.
(2)Dapat menunjaukan serangkaian gambar diam tanpa suara
sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekominis.
(3)Melalui video dapat pula diajarkan pengetahuaan tentang
hukum-hukum dan prinsip – prinsip tertentu.
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(4)Video dapat digunakan untuk menunjukan contoh dan cara
bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang
menyangkut interaksi siswa.
b) Untuk tujuan afektif :
(1)Video merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan
informasi dalam matra afektif.
(2)Dapat menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media
yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi.
c) Untuk tujuan psikomotorik :
(1)Video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh
ketrampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini dijelaskan,
baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan
yang ditampilkan.
(2)Melalui video siswa dapat langsung mendapat umpan balik secara
visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba
ketrampilan yang menyangkut gerakan tadi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubung dengan penggunaan
media video dalam proses belajar mengajar adalah perhatian penonton
sulit

dikuasai,

partisipasi

mereka

jarang

dipratikkan,

sifat

komunikasinya bersifat satu arah, kurang mampu menampilakan detail
dari objek yang disajikan secara sempurna, dan memerlukan peralatan
yang mahal dan kompleks (Sadiman (dkk), 2009: 75 ).
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3. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta
didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku yang harus
dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar
dirumuskan dalam tujuan peserta didik yang merupakan deskripsi tentang
perubahan perilaku

yang diinginkan atau

deskripsi

produk

yang

menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan tujuan peserta didik itu
yakni hasil belajar yang diinginkan.
Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai setiap individu
dalam belajar memiliki beberapa peranan penting yaitu:
a. Memberikan arah pada kegiatan peserta didikan.
b. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian
peserta didikan pembinaan bagi peserta didik (remidial teaching).
c. Sebagai bahan komunikasi
Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut
dengan ranah belajar, yaitu
1) ranah kognitif (cognitif domain) berkaitan dengan hasil berupa
pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif
mencakup

kategori

pengetahuan

(knowledge),

pemahaman

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis
(synthesis), dan penilaian (evaluation).
2) Ranah afektif berkaitan dengan rasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori
tujuannya mencerminkan hirarkhi berentangan dari keinginan sampai
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dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didik afektif
adalah

peneriman

pengorganisasian

(receiving),
(organization),

penanggapan
pembentukan

(responding),
pola

hidup

(organization by a value complex).
3) Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik. Kategori jenis
perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpon adalah
persepsi (perseption), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided
response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex
overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreatifitas (originality).

B. Kerangka Pikir
Guru sangat berperan dalam keberhasilan belajar siswa. Guru yang
mampu menggunakan media secara optimal akan menunjang hasil belajar
siswa yang ingin dicapai. Media pembelajaran audio visual merupakan media
pembelajaran yang diterapkan dengan cara siswa akan diajak melihat video
tentang peristiwa sejarah yang bersangkutan dengan materi, dengan
menggunakan media video maka dapat menarik perhatian dan pemahaman
siswa. Pemahaman siswa akan maksimal apabila siswa menerima materi tidak
hanya dari pendengaran tetapi juga dari penglihatan sehingga hasil yang
diperoleh dapat meningkat. Dengan demikian pemanfaatan media audio visual
dalam bentuk video berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMA N 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013. Kerangka pikir dapat diterangkang gambar
berikut.
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Media Pembelajaran
sejarah berbasis
audiovisual (X)

Hasil belajar
(Y)

Gambar. Kerangka Pikir
C. HIPOTESIS
Berdasarkan kerangka berpikir di atas dikemukakan hipotesis tindakan
sebagai berikut : ada pengaruh signifikan hasil belajar sejarah antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol pemanfaatan media pembelajaran sejarah
berbasis audiovisual terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah pada siswa
skelas XI SMA Negeri 8 Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif jenis eksperimen. Sugiyono (2009:72) menyatakan bahwa
penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk
mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan.
Penelitian eksperimen ini menggunakan desain Randomized Control
Group Pretes-Postest Design, yaitu terdapat dua kelompok yang dipilih secara
random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah
perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono,
2009: 112).
Tabel 3.1. Desain Penelitian Eksperimen
Kelompok
Experimen

Pre test
Tes

Treatment
Media

Post tes
Audio Tes

Visual
Kontrol

Tes

-

Tes

Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok yang akan diteliti, yaitu
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Prosedur penelitian ini meliputi
langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Mengambil 2 kelas penelitian, yaitu 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1
kelas eksperimen, dengan cara cluster random sampling satu populasi.
2. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi Perangkat Pembelajaran,
lembar kerja siswa, lembar observasi, dan soal. Melakukan uji coba
perangkat test, serta menghitung validitas dan reliabilitas.
3. Memberikan soal pre-test pada kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol.
4. Memberikan

perlakuan

sebanding,

pada

kelompok

eksperimen

pembelajaran ditambah dengan media audio visual.
5. Memberikan soal Post-tes pada kedua kelompok..
6. Hitung perbedaan antara hasil soal Pretest dan soal Posttest

untuk

masing-masing kelompok.
7. Perbandingan perbedaan-perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah
penerapan perlakuan X itu berkaitan dengan perubahan yang lebih besar
pada kelompok eksperimental.
8. Kenakan Uji-t untuk menentukan apakah perbedaan dalam hasil tes itu
signifikan.
Tahap-tahap dalam penelitian antara lain:
a. Tahap pra lapangan
ini meliputi susunan rancangan penelitian, memilih lapangan
penelitian, mengurus surat ijin, observasi awal ke lapangan, mendata
informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan
penelitian yang diperlukan meliputi rencana pembelajaran yakni Silabus
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dan rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas
siswa, lembar kinerja guru,dan kisi-kisi soal,.
b. Tahap pelaksanaan penelitian
Tahap lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan
persiapan diri, melakukan uji coba tes. Melakukan penelitian, yaitu
memberikan perlakuan kepada satu kelas sampel untuk melakukan
pembelajaran dengan menggunakn media audio visual. Pada tahapan
ini terdapat dua kegiatan utama, yaitu :
1) Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru sesuai
RPP yang telah disusun
2) Kegiatan observasi yang dilakukan oleh observer
c. Tahap pelaksanaan tes hasil belajar
Setelah semua materi pembelajaran disampaikan kepada siswa
dan tugas-tugas untuk pembelajaran proyek telah dilaksanakan oleh
siswa, maka langkah selanjutnya adalah pengukuran hasil tes belajar
melalui post-test.
d. Tahap analisis data
Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu untuk
mengetahui apakah ada pengaruh media pembelajaran sejarah berbasis
audio visual terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA N 8
Semarang pada kompetensi dasar menjelaskan perkembangan agama
dan kebudayaan Hindu Budha di Indonesia.
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e. Membuat simpulan
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu menyimpulkan
hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan. Simpulan hasil
penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari
penelitian yang telah diilakukan.

B. Tempat Penelitian
Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMA Negeri 8 Semarang
yang terletak di Jalan Raya Tugu Semarang, Jawa Tengah.

C. Populasi Penelitian
Populasi adalah “keseluruhan obyek peneliti”. Populasi

adalah

keseluruhan individu dalam wilayah penelitian yang menjadi subyek
penelitian (Arikunto, 2002: 102).
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPS di SMA
N 8 Semarang yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas XI IPS 1 sampai dengan
XI IPS 4 dengan jumlah 128 siswa.

D.

Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti ( Arikunto,
2002:109). Sampel pada penelitian ini tidak menggunakan seluruh siswa
kelas XI, tetapi hanya meggunakan sebagian siswa saja. Sampel yang
digunakan harus representative (mewakili populasi), sehingga harus
dilakukan pengambilan sampel yang benar. Teknik sampling yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah cluster random sampling karena pengambilan
sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata
dalam populasi itu yaitu dengan mengambil dua kelas dari populasi. Populasi
tersebut telah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dan diperoleh
populasi yang normal dan homogen. Pada penelitian ini, peneliti memilih
secara acak dua kelas sebagai kelas Kontrol dan kelas eksperimen maka
sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPS sebagai kelas kontrol dan XI
IPS 2 sebagai kelas eksperimen.

E.

Variabel Penelitian
1. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang
menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel
terikat) (Sugiyono, 2002:3). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
pemberian perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media audio
visual

kepada

kelas

eksperimen

sedangkan

pada

kelas

kontrol

pembelajaran tanpa menggunakan media atau dengan ceramah biasa.
2. Variabel Terikat (dependent variable)
Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas
(Sugiyono, 2002:3). Variabel terikat dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Tes adalah alat ukur

yang diberikan kepada individu untuk

mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis atau
secara lisan atau secara perbuatan (Sudjana, 2007:100). Tes merupakan salah
satu cara yang dapat dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian di
bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas
atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh siswa, sehingga data yang
diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang
melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa.
Pada penelitian ini tes digunakan sebagai alat pengumpulan data
untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa. Tes dilakukan pada akhir
pembelajaran terhadap kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Tes yang
diberikan berupa soal pilihan ganda.

G. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes
hasil belajar. Tes yang peneliti gunakan berupa tes objektif.

H. Uji Coba Instrumen
Uji coba soal dilakukan di kelas XII IPS SMA N Semarang, dengan
jumlah butir soal sebanyak 50 butir sebanyak 36 orang. Pemilihan kelas untuk
uji coba soal tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa siswa tersebut telah
mendapatkan materi Proses Masuk dan Berkembangnya Kebudayaan dan
Agama Hindu Budha di Indonesia.
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I.

Analisis Hasil Uji Coba Instrumen
Setelah diadakan uji coba instrumen, langkah selanjutnya adalah
menganalisis hasil uji coba instrumen butir demi butir. Berdasarkan data hasil
uji coba soal kemudian dihitung validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan
tingkat kesukaran soal.
1. Validitas
Validitas dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu validitas isi dan
validitas butir soal.
a) Validitas Isi
Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi apabila
materinya telah disesuaikan dengan silabus Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan untuk mata pelajaran sejarah kelas XI semester I pada
materi Proses Masuk dan Berkembangnya Kebudayaan dan Agama
Hindu Budha di Indonesia. Sebelum menyusun soal tes terlebih
dahulu menyusun kisi-kisi soal tes yang disesuaikan dengan silabus
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, selanjutnya instrumen yang
telah disusun dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan guru
pengampu.
b) Validitas butir soal
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:168).
Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi,
sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas
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rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur
apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang
diteliti secara tepat (Arikunto, 2006:145). Pengujian validitas internal
dapat menggunakan dua cara, yaitu analisis faktor dan analisis butir.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis butir dengan
menskor yang kemudian ditabulasi dan dimasukkan dalam rumus
korelasi product momen, dengan rumus :

N

rxy

N

X

XY 2

X

2

X

Y

N

Y2

Y

2

Keterangan :
rxy = koefisien korelasi x dan y
N = Jumlah responden
X = Jumlah skor butir soal
Y = Jumlah skor total yang benar
Hasil perhitungan r xy yang diperoleh dikonsultasikan dengan
r tabel product moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r xy >
r tabel maka item soal yang di uji bersifat valid (Arikunto, 2002:81).
Hasil perhitungan validitas soal adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Soal
Kriteria
Vaild

No Butir soal
1,2,4,5,6,8,10,11,1315,16,18,20,22,23,
25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,
41,42,43,44,46,47,48,49
Tidak Valid 3,7,9,12,14,17, 19,21,24,26, 29,37,45,50

Jumlah
36

14
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Perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 114.
2. Reliabilitas
Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan di subjek
yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat
kesejajaran hasil (Arikunto, 2009:90). Suatu tes dikatakan reliabel jika
dapat memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau
dengan kata lain tes dikatakan reliabel jika hasil-hasil tes tersebut
menunjukan ketetapan.
Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes
pilihan ganda adalah rumus :

r11

k

Vt

k 1

pq
Vt

Keterangan:
r11

= Reliabilitas instrumen

k

= Banyaknya butir

p

= Proporsi subyek yang menjawab item dengan benar

p

= Banyaknya subyek yang skornya 1
N

q

= Proporsi subyek yang mendapat skor 0
s(q = 1-p)

Vt

= Varians total (Arikunto, 2006: 188).
Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r

11

sebesar

0.877 dengan r tabel = 0,329, karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan
bahwa instrumen tersebut reliabel. Perhitungan realibilitas selengkapnya
dapat dilihat di lampiran 14 halaman 115.
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3. Daya Pembeda
Menurut Arikunto, 2005: 212 untuk menghitung daya pembeda
soal pilihan ganda dapat digunakan rumus sebagai berikut:

DP

JBA JBB
atau DP
JSA

JBA JBB
JSB

Keterangan:
JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar.

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar.
JSA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan salah.
JSB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan salah.

Klasifikasi daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
DP = 0,00 adalah sangat jelek
0,00 < DP ≤ 0,20 adalah jelek
0,21 < DP ≤ 0,40 adalah cukup
0,41 < DP ≤ 0,70 adalah baik
0,71 < DP ≤ 1,00 adalah sangat baik
Hasil perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Daya Beda Soal
Kriteria DP
Sangat Jelek
Jelek
Cukup
Baik

No Butir Soal
----------------------3,9,12,14,17,24,26,29,37,45,50
2, 5,7,19,21,23,28,34,35,36,38,47,48,49
1,4,6,8,10,11,13,15,16,18,20,22,27,30,31,32,3

Jumlah
0
11
14
24

43

Sangat baik

3,39,40,41,42,43,44,46
25

1

Soal yang dipakai untuk pre test yaitu soal yang masuk kategori cukup, baik,
dan sangat baik yaitu soal
1,2,4,6,8,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,
41,42,43,44,46,47,48,49. Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat
dilihat pada lampiran 15 halaman 116.
4. Taraf Kesukaran
Menurut Arikunto, 2005:210 untuk mengetahui tingkat kesukaranan
atau indeks kesukaran butir soal digunakan rumus sebagai berikut:
TK =

JBA
JS A

JBB
JS B

Keterangan :
TK : Tingkat kesukaran
JBA : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas
JBB : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah
JSA

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

JSB

:

Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
IK = 0,00 ≤ 0.10adalah soal terlalu sukar
0,11 < IK ≤ 0,30 adalah soal sukar
0,31 < IK ≤ 0,70 adalah soal sedang
0,71 < IK ≤ 0.90 adalah soal mudah
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P ≥ 0.90 adalah sangat mudah
Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran
Kriteria

No. Butir Soal

Jumlah

Sukar
Sedang

3,5,7,
1,2,4,6,8,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,
30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,46,47
9,11,12,14, 23,24,26,28,29,37,38,45,48,49,50

3
32

Mudah

15

Perhitungan tingakat kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran 16
halaman 117.
Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran,
dan daya pembeda soal maka jumlah soal yang memenuhi kriteria sebagai
alat

ukur

sebanyak

35

butir

yaitu

soal

nomor

1,2,4,6,8,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,
40,41,42,43,44,46,47,48,49.

J. Analisis Data
Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data terbagi menjadi
tiga tahap, yaitu tahap awal, dan tahap akhir yang mencakup nilai hasil.
sebelum melalukan analisis data tersebut dilakukan uji normalitas dan
homogenitas sebagai uji persyaratan.
1.

Uji Persyaratan
Analisis data populasi dilakukan sebelum penelitian. Analisis
ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi awal
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populasi. Data yang digunakan adalah nilai ujian akhir semester
sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 Semarang.
a. Uji Normalitas Populasi
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data
yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus
yang digunakan untuk normalitas data adalah rumus chi-kuadrat
yaitu:

Keterangan :
= harga chi-kuadrat
= frekuensi hasil pengamatan
= frekuensi yang diharapkan
2

2

Jika x hitung < x tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3
maka data berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273).
b. Uji Homogenitas Populasi
Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampelsampel yang diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini
jumlah kelas yang diteliti ada dua kelas. Setelah data homogen
baru diambil sampel dengan teknik random sampling. Uji
kesamaan varians dari k buah kelas (k>2) populasi dilakukan
dengan menggunakan uji Barlett.
Hipotesis yang digunakan adalah:
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Ho:
Ha: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku
(Sudjana, 2005:261).
Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut:
1) Menghitung s2 dari masing-masing kelas
2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus:

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus

4) Menghitung nilai statistik chi kuadrat (X2) dengan rumus:

Keterangan:
2

s = variansi masing-masing kelompok
i

2

s = variansi gabungan
B = koefisien Bartlet
n = jumlah siswa dalam kelas
i

Kriteria pengujian : Ho diterima jika
dimana

≤

,

diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat

dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1) (Sudjana, 2005:263).
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2. Analisis Tahap Awal
Analisis tahap awal adalah analisis nilai pre test kelas
eksperimen dan kelas control yang diambil pada awal pertemuan.
Analisis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rata-rata nilai pre
test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada perbedaan
yang signifikan atau dapat dikatakan kedua kelompok berawal dari
titik tolak yang sama.
a. Uji Kesamaan Varians
Uji varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians data tes
kelas eksperimen

sama dengan kelas control.

Hipotesis yang

digunakan adalah :
Ho

:(

1

2

=

2

2

) berarti kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol mempunyai varians yang sama
Ha

:(

1

2

2
2 )

berarti kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol mempunyai varians yang berbeda
Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis adalah:
F = varians terbesar
varians terkecil
(Sudjana, 2005: 250)
Peluang yang digunakan ½ ( adalah signifikasi dalam hal ini
adalah 5%). dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut n2-1.
Kriteria yang digunakan, terima Ho jika Fhitung F1 2

n1 1 n2 1

.
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b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji Dua Pihak)
Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang
menyatakan ada perbedaan hasil belajar pada materi proses masuk
dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Budha di
Indonesia antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Hipotesis yang diajukan adalah :
Ho : (

1

=

2)=

berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok

eksperimen sama dengan nilai rata-rata kelompok control.
Ha : (

1

≠

2)=

berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok
kontrol.
Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t
ini dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.
Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang
digunakan:

x1 x2
1 1
s
n1 n2

t

2

2
; s

n1 1 s1
n2 1 s2
n1 n2 2

Keterangan:

x1

= nilai rata-rata kelompok kontrol

x2

= nilai rata-rata kelompok eksperimen

2

= variansi data pada kelompok kontrol

2

= variansi data pada kelompok ekperimen

s1

s2

2
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s2

= variansi gabungan.

n1

= banyak subyek pada kelompok kontrol

n2

= banyak subyek pada kelompok ekperimen.

(Sudjana, 2005: 239)
Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2
-2) dengan peluang (1-1/2 ), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu
jika thitung ttabel, maka Ha diterima.
Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama,
maka rumus yang digunakan:

x1

t'

x2

2

2

s1
n1

s2
n2

Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika:

t'

w1t1

w2 t 2

w1

w2

dengan
2

w1

s1
, t1
n1

w2

s2
, t2
n2

t (1 1/ 2

),( n1

1)

dan

2

t (1 1/ 2

),( n 2 1)

= taraf signifikan (5 %) (Sudjana, 2005: 239-243)
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3. Analisis Tahap akhir
Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda
kemudian diadakan tes akhir (post test). Dari tes akhir diperoleh data
yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, apakah H0 yang
diterima atau Ha yang diterima. Tahapan analisis tahap akhir pada
dasarnya sama dengan analisis tahap awal namun data yang digunakan
adalah data hasil tes setelah diberi perlakuan. Tahapan tersebut adalah
a.

Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari
hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang
akan dilakukan menggunakan uji dua pihak . Uji dua pihak ini
menggunakan uji t dengan menggunakan data yang berdistribusi
normal.
 Uji Dua Pihak
Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis
yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar antara kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut:
Ho : (

1

=

2)=

berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok

eksperimen sama dengan nilai rata-rata kelompok kontrol.
Ha : (

1

≠

2)=

berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok kontrol
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Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji
t ini dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians . (Sudjana,
2005: 239) Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t
yang digunakan:

x1 x2
1 1
s
n1 n2

t

2

2
; s

n1 1 s1
n2 1 s2
n1 n2 2

2

Keterangan:

x1

=

nilai rata-rata kelompok kontrol

x2

=

nilai rata-rata kelompok eksperimen

2

=

variansi data pada kelompok kontrol

2

=

variansi data pada kelompok ekperimen

s2

=

variansi gabungan.

n1

=

banyak subyek pada kelompok kontrol

n2

=

banyak subyek pada kelompok ekperimen.

s1

s2

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2
-2) dengan peluang (1-1/2 ), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu
jika thitung ttabel, maka Ha diterima.
Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama,
maka rumus yang digunakan:

t'

x1
2

s1
n1

x2
2

s2
n2
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Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika: t '

w1t1
w1

w2 t 2
w2

2

w1

Dengan

s1
, t1
n1

t (1 1/ 2

),( n1

1)

dan
2

w2

s2
, t2
n2

t (1 1/ 2

),( n 2 1)

= tarasf signifikan (5 %).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
SMA Negeri 8 Semarang adalah Sekolah Menengah Atas yang
didirikan tanggal 3 September 1979 dan terletak di Jalan Raya Tugu
Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nomor: 0188/0/1070 tanggal 3 September 1979 dengan
Nomor Induk Sekolah 530, Nomor Statisik Sekolah (NSS) 301036301008
dan diberi nama SMA Negeri 8 Semarang yang berstatus Negeri.

Tujuan didirikanya sekolah tersebut antara lain: mencerdaskan
siswa, menumbuhkan motivasi, mengembangkan nilai-nilai budaya yang
mencakup etika, logika, estetika, sehingga tercipta siswa yang utuh, mandiri
dan berakar budaya bangsa. Adapun visi dan misinya adalah sebagai
berikut:

a.

Visi

Terwujudnya sekolah berkualitas untuk memberdayakan seluruh
warga sekolah menjadi pribadi unggul yang berakhlak mulia, berprestasi,
berbudaya,

menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan berwawasan

lingkungan.
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b. Misi

1) Menumbuh kembangkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai
luhur Pancasila bagi seluruh warga sekolah sehingga dalam
perilaku menjadi manusia yang luhur dalam berbudi berguna bagi
bangsa dan negara.
2) Menumbuh kembangkan Pemahaman dan Penghayatan Agama
bagi seluruh warga sekolah sehingga dalam berperilaku menjadi
arif dan bijaksana.
3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal.
4) Mendayagunakan

Sarana

Prasarana

secara

optimal

untuk

mendukung Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ).
5) Menumbuh kembangkan masyarakat ilmiah melalui Penelitian.
6) Menumbuh kembangkan motivasi seluruh warga sekolah agar
dapat berkembang sesuai dengan kemampuan.
7) Meningkatkan prestasi akademik melalui pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar yang efektif dan efisien.
8) Meningkatkan apresiasi seni, ketrampilan, berbahasa & olahraga.
9) Menumbuh kembangkan Manajemen partisipatif dari seluruh
warga sekolah dan stoke holder ( pelangga/sekolah).
10) Menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan hidup.

Pada tanggal 9 November 2010 SMA Negeri 8 Semarang ditetapkan
sebagai sekolah yang memperoleh akreditasi A dengan nilai akreditasi 95.
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Fasilitas-fasilitas yang terdapat di SMA Negeri 8 saat ini adalah:
Laboratorium

Kimia,

Laboratorium

Fisika,

Laboratorium

Biologi,

Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Multimedia,
Ruang Perpustakaan, Ruang UKS, Ruang Koperasi, Ruang BP/BK, Ruang
Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang TU, Ruang OSIS, Kamar Mandi/WC
Guru, Kamar Mandi/WC Siswa, Ruang Kesenian, Gudang, Ruang Ibadah,
dan Rumah Penjaga Sekolah.

Kondisi siswa SMA Negeri 8 Semarang adalah sebagai berikut:

No
1

Kelas
Kelas X

L
108

P
201

Jumlah
309

2

Kelas XI IPA

40

101

141

3

Kelas XI IPS

43

85

128

4

Kelas XI BHS

6

8

14

5

Kelas XII IPA

42

95

137

6

Kelas XII IPS

31

98

129

7
Total

Kelas XII BHS

9
279

11
599

20
878

Dalam sejarah perkembangan sejak berdirinya sampai sekarang ini
tahun pelajaran 2008/2009 ( 30 tahun ) tercatat sudah 11 kali periode
pergantian kepemimpinan sekolah. Pada tahun 1979 – 1980 yaitu
Widiatmoko, BSc, tahun 1980 – 1981 yaitu Widayat Soekamto, BA, tahun
1981 – 1989 yaitu Soeramto, BA, tahun 1989 – 1991 yaitu Drs. Samekto,
1991 – 1995 yaitu Drs. Soewarno, tahun 1995 – 1999 yaitu Drs. H. Sudibyo
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AP, tahun 1999 – 2001 yaitu Drs. Sri Handoyo, tahun 2001 – 2004 yaitu
Drs. Widodo, tahun 2004 – 2005 yaitu Drs. Totok Widyanto, tahun 2005 –
2009 yaitu Hj. Kastri Wahyuni, S.Pd,.M.M, dan pada tahun 2009 – sampai
sekarang yaitu Drs. Haryoto, M.Ed (http//sman8-smg.sch.id).

2. Pelaksanaan Pembelajaran
a. Pembelajaran pada kelas Eksperimen
Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah
kelas XI IPS 2. Sebagai tolak ukur nilai awal sebelum dikenakan
perlakuan, maka guru mengadakan pre test terlebih dahulu. Pre test ini
dilakukan pada saat pertemuan pertama. Setelah diadakan pre test
kemudian hasil dari pre test tersebut, diperoleh untuk kelas eksperimen
mendapat nilai tertinggi 77 dan nilai terendah 48 dengan rata-rata
64,66.
Pada pertemuan kedua, menggunakan metode pembelajaran
jigsaw. Guru mengawali kegiatan dengan memberi salam pembuka dan
do‟a, dilanjutkan memeriksa daftar hadir siswa. Kemudian Guru
menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
disampaikan. Guru mengarahkan siswa membuka dan menyimak buku
pendukung kegiatan pembelajaran. Guru memberi pertanyaan seputar
materi yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materi tentang
perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Budha terhadap
masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. Guru membentuk siswa
berkelompok 4 orang. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi
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satu topik yang berbeda, kemudian siswa yang memiliki soal yang sama
berkumpul dalam satu kelompok (tim ahli) untuk berdiskusi. Setelah
selesai berdiskusi siswa kembali kekelompok asal dan secara bergantian
menjelaskan kepada temannya. Kemudian siswa diminta secara
bergiliran/diacak menyampaikan hasil diskusinya didepan kelas. Siswa
yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Guru bertanya kepada
siswa bila ada yang belum dimengerti. Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan. Penyampaian salam penutup.
Pertemuan ketiga, siswa diajar dengan menggunakan media
pembelajaran Audio Visual dalam bentuk video dengan judul candicandi di Jawa Tengah dan Jawa Timur diunggah dari youtube pada
tanggal 1 Maret 2012 durasi waktu 10 menit. Adapun agenda kegiatan
adalah sebagai berikut : Pertama, Guru mengawali kegiatan
pembelajaran dengan memberi salam pembuka dan do‟a. Kedua, Guru
memeriksa daftar hadir siswa. Ketiga, guru meminta siswa untuk
membuka buku pendukung untuk kegiatan pembelajaran dilanjutkan
dengan tanya jawab mengulas materi pada pertemuan sebelumnya.
Keempat, guru menjelaskan materi tentang fakta-fakta tentang proses
interaksi masyarakat diberbagai daerah dengan tradisi Hindu Budha di
bidang agama, sosial, dan arsitektur

diselingi dengan memutarkan

video yang berkaitan dengan materi dan siswa diminta untuk
menganalisis. Kelima, guru menunjuk siswa secara acak siswa untuk
menyampaikan hasil analisisnya dan siswa yang lain menanggapi.
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Keenam, Guru bertanya kepada siswa apabila ada yang belum
dimengerti. Ketujuh, Guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan
dilanjutkan penyampaian salam penutup.
Pada pertemuan keempat diadakan post test atau evaluasi akhir
untuk mengetahui hasil belajar siswa dan mengetahui kemampuan
siswa memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Alokasi
waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal evaluasi adalah 30
menit. Siswa terlihat serius dalam mengerjakan soal pos test. Setelah
waktu yang diberikan habis, maka siswa mengumpulkan hasil
pekerjaannya.
b. Pembelajaran pada kelas Kontrol
Pada penelitian ini yang menjadi kelas Kontrol adalah kelas XI
IPS 1. Kelas kontrol tidak menggunakan media audio visual. Seperti
yang dilakukan pada kelas eksperimen, sebagai tolak ukur nilai awal
sebelum dikenakan perlakuan, maka guru mengadakan pre test dan
angket awal terlebih dahulu. Pre test ini dilakukan pada saat pertemuan
pertama. Setelah diadakan pre test

kemudian hasil dari pre test

tersebut, diperoleh untuk kelas Kontrol mendapat nilai tertinggi 77 dan
nilai terendah 48 dengan rata-rata 63.97.
Pada pertemuan kedua, menggunakan metode pembelajaran
ceramah. Guru mengawali kegiatan dengan memberi salam pembuka
dan do‟a, dilanjutkan memeriksa daftar hadir siswa. Kemudian Guru
menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
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disampaikan. Guru mengarahkan siswa membuka dan menyimak buku
pendukung kegiatan pembelajaran. Guru memberi pertanyaan seputar
materi yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materi tentang
perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Budha terhadap
masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. Guru bertanya kepada
siswa bila ada yang belum dimengerti. Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan. Penyampaian salam penutup.
Pada pertemuan ketiga, tidak jauh berbeda dengan pertemuan
sebelumnya. Guru mulai membuat pertanyaan yang lebih kompleks dan
meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelas juga diharuskan menjawab
secara bergantian. Dalam pertemuan ketiga keaktifan siswa dan
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah terlihat semakin
meningkat. Siswa tidak malu lagi dalam mengemukakan pendapat
mereka.
Setelah proses pembelajaran sejarah selesai, pada pertemuan
keempat guru mengadakan post test seperti yang dilakukan pada kelas
eksperimen. Alokasi waktu yang diberikan adalah 30 menit. Siswa
terlihat lebih siap dalam menghadapi pos test ini. Mereka terlihat
percaya diri dalam mengerjakan post test. Setelah waktu yang
disediakan habis, mereka mengumpulkan hasil pekerjaan mereka.
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B. Hasil Analisis Data

1. Uji Persyaratan
Uji Persyaratan dilakukan sebelum penelitian. Uji ini bertujuan
untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi awal populasi. Data yang
digunakan adalah nilai ujian akhir semester gasal sejarah siswa kelas XI
SMA Negeri 8 Semarang.
Tabel 4.1. Nilai Ujian Akhir Sejarah Semester Gasal
Sumber Variasi

XI IPS1

XI IPS2

XI IPS3

XI IPS4

N

32

32

32

32

Rata-rata

79,31

77,88

76,88

76,22

Varians

32.61

25.02

23.21

17.27

Standar Deviasi

5,71

5,00

4,82

4,16

Maksimal

90

88

88

87

Minimal

70

70

70

70

a. Uji Normalitas Populasi
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data
yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak.
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Ujian Akhir Sejarah
Semester Gasal.
Data
Nilai

Kelas
Ujian X IPS1

2

χ

2

hitung

χ

Kriteria
tabel

7,1284

7,81

Normal

Akhir

XI IPS2

7,0592

7,81

Normal

Semester

X IPS3

6,3136

7,81

Normal

Sejarah

X IPS4

3,0992

7,81

Normal
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Perhitungan uji normalitas data nilai ujian akhir semester sejarah terdapat
pada lampiran 2,3,4, dan 5 pada halaman 89, 90, 91, dan 92.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ

2

2

< χ

hitung

tabel

dengan dk=3 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima,
yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Hasil analisis
menyimpulkan data nilai ujian akhir semester sejarah berdistribusi
normal.
b. Uji Homogenitas Data Populasi
Syarat penggunaan teknik

cluster random sampling adalah

apabila semua kelas yang ada dalam populasi homogen. Oleh karena
itu sebelum teknik tersebut digunakan maka dilakukan uji
homogenitas dengan menggunakan teknik Chi Kuadrat. Hasil uji
homogenitas dapat dilihat pada table 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Ujian Akhir Sejarah
Semester Gasal
Data

IPS1

IPS2

IPS3

IPS4

Ni-1

31

31

31

31

S2(varian)

32.61

25.02

23.21

17.27

(Ni-1)LogSi

46.9

43.34

42.34

38.36

(Ni-1)Si2

1010.88

775.50

719.50

535.47

Varian gabungan(S2)

24.527

Log S2

1.3896

B(koefisien Bartlet)

192.32

X2 hitung

31.139

X2tabel

7.81

Homogen
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Perhitungan uji homogenitas populasi terdapat pada lampiran7
halaman 94.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ

2

2

hitung

< χ

tabel

dengan dk=3 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima,
yang berarti populasi mempunyai varians yang sama (homogen). Hasil
analisis menyimpulkan bahwa populasi mempunyai varians yang
sama sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik
cluster random sampling.
2. Analisis Hasil Belajar
a. Analisis Tahap Awal
Analisis tahap awal adalah analisis nilai pre test pada materi
menganalisis benda-benda hasil kebudayaan Hindu Budha di
Indonesia kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diambil pada
awal pertemuan. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa
rata-rata nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol
tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan kedua
kelas berawal dari keadaan yang sama.
Tabel 4.4. Deskripsi Data Pre Test
Sumber variasi

Eksperimen

Kontrol

N

32

32

Rata-rata

64.66

63.97

Varians

54.8780

65.9667

Standar Deviasi

7.41

8.12

63

Maksimal

77

77

Minimal

48

48

Perhitungan hasil belajar Pre Test antara kelompok eksperimen dan
kontrol dapat dilihat pada lampiran 22 halaman 130.
1) Uji Kesamaan Varians (uji ANAVA) antara kelas Eksperimen dan
kelas Kontrol
Uji ANAVA merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan yang signifikan rata-rata antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Hasil uji kesamaan varians kelas eksperimen dan
kelas control (uji ANAVA) dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5. Hasil Uji Kesamaan Varians (uji ANAVA)
Kelas

Varians

Dk

F

hitung

F

tabel

Eksperimen 54.8780 31

Kontrol

65.9667 31

Kriteria
Mempunyai

1.2021

1,82

varians
tidak

yang
berbeda

(sama)

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F

hitung

< F

tabel

maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada
perbedaan antara kedua kelompok eksperimen. Hasil analisis
menyimpulkan tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol sehingga sampel berangkat dari keadaan yang sama.
Perhitungan uji kesamaan varians (uji ANAVA) terdapat pada
lampiran 25 pada halaman 133.
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2) Uji Perbedaan Dua Rata – rata Pre Test antara kelas Eksperimen
dan kelas Kontrol
Uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) merupakan uji
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata
antar kelompok eksperimen. Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji
dua pihak) dapat dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data Pre Test
Kelas

Rata-

Varians

Dk

t

hitung

t

Kriteria

tabel

rata
Eksperimen

64.66

54.8780

Kontrol

63.97

65.9667

Tidak
62

0,35378 1,67

ada

perbedaan
(sama)

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh t

hitung

<t

tabel

maka

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada perbedaan
antara kedua kelompok eksperimen. Hasil analisis dapat disimpulkan
bahwa kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelasn kontrol.
Perhitungan uji dua pihak terdapat pada lampiran 26 pada halaman 134.
b. Analisis Tahap Akhir
Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan post test untuk
mengambil data hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol. Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk
menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. Data yang digunakan
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adalah nilai post test dari kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Adapun data hasil belajar (post test) siswa sebagai berikut
Tabel 4.7. Data Hasil Belajar Post Test
Sumber variasi

Eksperimen

Kontrol

N

32

32

Rata-rata

81.38

77.75

Varians

35.0297

35.0968

Standar Deviasi

5,934

5,924

Maksimal

94

86

Minimal

71
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Data nilai hasil Post Test dapat dilihat pada lampiran 33 halaman
165. Analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan varians,
dan uji hipotesis.
1) Uji Kesamaan Dua Varians Pos Test antara kelas Eksperimen dan
kelas Kontrol
Hasil uji kesamaan varians data post test dapat dilihat pada
tabel 4.8.
Tabel 4.8. Hasil Uji Kesamaan Varians Post Test
Data

F

F

Kriteria

Post Test

1,003

1,82

Mempunyai varians yang tidak

hitung

tabel

berbeda (sama)

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F

hitung

<F

tabel

dengan maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti
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antara kelompok ekperimen dan kontrol mempunyai varians yang
sama. Perhitungan kesamaan varians data post test terdapat pada
lampiran 36 pada halaman 168.
2) Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari
hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis menggunakan uji dua
pihak. Uji dua pihak ini menggunakan uji t dengan berangkat dari
data yang berdistribusi normal.
Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang
menyatakan ada perbedaan signifikan hasil belajar sejarah antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan uji dua pihak
data post test dapat disajikan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data Post Test
Kelas

Rata-

Varians

Dk

t

hitung

ttabel

Kriteria

Rata
Eksperimen

81.38

35.2097

Kontrol

77.75

35.0968

Ada
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2.446

1,67
perbedaan

Berdasarkan perhitungan uji dua pihak antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol, diperoleh t
t

tabel

=1,67. Karena t

hitung

>t

tabel

hitung

= 2,446 sedangkan

maka Ho ditolak dan Ha diterima
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yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol setelah keduanya diberi perlakuan
yang berbeda. Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata nilai hasil
post test dapat dilihat pada lampiran 37 pada halaman 169.

C. Pembahasan Menjelaskan Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran
Sejarah Berbasis Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Sejarah
Berdasarkan Teori dan Praktek di Kelas

Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh siswa kelas XI IPS
SMA Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013 yang terdiri dari empat
kelas dengan jumlah siswa sebanyak 128 siswa. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan sampel acak dan diketahui dua kelas berdistribusi
normal dan mempunyai homogenitas yang sama. Terpilih kelas XI IPS 2
sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan
media audio visual

dan kelas XI IPS 1 sebagai kelas kontrol yang

mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan metode ceramah. Uji coba soal
sebanyak 50 soal dilakukan pada kelas XII sebanyak 36 siswa. Setelah sampel
ditentukan selanjutnya dilakukan uji persyaratan untuk mengetahui apakah
dua kelas yang dijadikan sampel berangkat dari titik awal yang sama atau
tidak. Analisis tahap awal meliputi uji kesamaan dua varians, dan uji
perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan perhitungan pada kedua kelas, diketahui
bahwa kedua kelas berdistribusi normal dan pada uji F menunjukkan kedua
kelas memiliki varians yang sama. Selanjutnya pada uji t hasil belajar
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diperoleh thitung (0,360) < ttabel (1,67) yang berarti tidak ada perbedaan yang
signifikan atas kemampuan awal kedua kelas, sehingga dapat dikatakan kedua
kelas tersebut sebelum mendapatkan pelakuan berada pada keadaan awal yang
sama.
1. Pemanfaatan

Media Audio Visual Dalam Bentuk Video Dalam

Pembelajaran Sejarah
Pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran sejarah siswa
SMA N 8 Semarang sangat rendah hal itu terlihat pada saat pembelajaran
sejarah di kelas, guru dikelas tidak menggunakan media tersebut sebagai
alat bantu pembelajaran. Siswa tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran
di kelas sehingga perhatian siswa tidak tertuju pada pelajaran yang
diberikan. Siswa asyik bermain sendiri akibatnya siswa tidak menguasai
materi yang diberikan dan hasil belajar menjadi rendah. Setelah dilakukan
penelitian dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis audio visual
sebagai media pembelajaran di kelas yaitu siswa diajak menonton video
tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu Budha sebagai media
pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu kelas XI IPS 2 ternyata dapat
meningkatkan

semangat

dan

ketertarikan

siswa

dalam

mengikuti

pembelajaran sejarah di kelas. Siswa yang kurang aktif mengemukakan
pendapatnya setelah pemutaran video siswa tersebut menjadi berani
berpendapat dan bertanya tentang materi yang disampaikan dalam media
tersebut. Media yang ditampilkan juga dapat membantu siswa dalam
memahami materi pelajaran. Suasana pembelajaran di kelas menjadi
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menyenangkan, dapat menumbuhkan minat belajar sehingga dalam proses
pembelajaran perhatian siswa tertuju pada video yang diputar. Dengan
demikian pembelajaran yang menggunakan variasi media, metode
pembelajaran, dan telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tujuan
serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dapat meningkatkan
keberhasilan belajar siswa.
Selain itu bagi siswa yang kurang aktif membaca khususnya sumbersumber atau bahan ajar sejarah dan memiliki perhatian serta kesadaran yang
kurang dalam belajar sejarah, dengan media audio visual jenis video siswa
dapat belajar mandiri. Siswa dapat belajar mandiri di rumah karena media
video dapat diputar secara berulang. Hal itu dapat dilakukan karena video
kelebihan video dalam menyajikan obyek dapat secara detail, suara dan
gambar yang ditampilkan dapat terlihat jelas, serta pemutarannyapun dapat
dipercepat atau diperlambat.
Pembelajaran menggunakan media pembelajaran sejarah berbasis
audiovisual memberikan manfaat yang lebih baik karena selama proses
pembelajaran berlangsung, siswa dapat memusatkan perhatian terhadap
pelajaran sejarah. Pemutaran video tentang benda penginggalan-peninggalan
sejarah situasi belajar mengajar menjadi efektif, aktivitas siswa juga
semakin meningkat karena mereka harus mengamati video dan mencatat
informasi-informasi penting. Kehadiran media tersebut menjadikan siswa
berminat untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dilain kesempatan.
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Pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan media audio visual
menjadikan pembelajaran sejarah tidak membosankan, tidak menyebalkan,
dan guru sejarah tidak dianggap siswa sebagai guru yang memberikan
pelajaran yang tidak berguna lagi.
Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir semua topik, tipe
pebelajar, dan setiap ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah
kognitif, siswa bisa menganalisis dari kejadian sejarah masa lalu dan
rekaman aktual dari peristiwa terkini, karena unsur warna, suara dan gerak
di sini mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu menonton
video, setelah atau sebelum membaca, dapat memperkuat pemahaman siswa
terhadap materi ajar.
Pada ranah afektif, video dapat memperkuat siswa dalam merasakan
unsur emosi dan penyikapan dari pembelajaran yang efektif. Mereka merasa
senang dengan diputarkannya video sebagai media pembelajaran karena
dirasa sangat membantu memahami pelajaran.
Pada ranah psikomotorik, video memiliki keunggulan dalam
memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja. Video pembelajaran yang
merekam kegiatan motorik siswa juga memberikan kesempatan pada
mereka untuk mengamati dan mengevaluasi kerja praktikum mereka, baik
secara pribadi maupun feedback dari teman-temannya.
Pemutaran video memberikan kesempatan pada mereka untuk
mendiskusikan apa yang telah mereka saksikan secara berjama‟ah tentang
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benda-benda peninggalan Hindu Budha mereka bisa saling mengobservasi
dan menganalisis sebelum atau sesudah menyaksikan tayangan video.
Lebih dari itu, manfaat dan karakteristik lain dari media video atau
film dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses pembelajaran, di
antaranya adalah: mengatasi jarak dan waktu, mampu menggambarkan
peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat,
pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat, megembangkan
pikiran dan pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi, memperjelas
hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik, dan
mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas
peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya.
Pada kelas kontrol setelah diberikan pembelajaran dengan metode
ceramah tanpa media, siswa kurang berminat dalam belajar sejarah sehingga
hasil belajar yang diperoleh tidak lebih baik dari kelas eksperimen. Hal itu
disebabkan karena suasana di kelas tersebut yang kurang menyenangkan
karena guru tidak menggunakan media apapun dalam menyampaikan
materi. Materi sejarah disampaikan dengan ceramah saja yang menimbulkan
siswa jenuh dan kurang perhatian saat guru menyampaikan materi pelajaran.
Beberapa siswa juga terlihat tidak bersemangat dan tidak aktif selama
proses pembelajaran berlangsung.
Dengan demikian setelah diberi perlakuan, pemanfaatan media
pembelajaran sejarah berbasis audio visual

di SMA N 8 Semarang
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dikatakan berhasil. Hal itu terlihat pada hasil post test siswa dalam kriteria
tuntas yaitu dengan nilai <70.

2. Hasil Belajar Sejarah
a. Hasil Belajar Kelas Eksperimen
Setelah diberi perlakuan yang berbeda yaitu diberi pembelajaran
dengan media Audio Visual, hasil belajar siswa kelas ksprimen menjadi
meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata kelas yang tadinya 64.66
menjadi 81.38. Ini menandakan adanya peningkatan dari hasil belajar
siswa sebelum diberi perlakuan yang berbeda dengan media audio visual.
b. Hasil Belajar Sejarah Kelas Kontrol
Setelah diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan
metode ceramah tanpa media pembelajaran audio visual, hasil belajar
siswa cuma mengalami peningkatan yang tidak lebih baik dari kelas
eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata kelas yang tadinya 63.97
menjadi 77.75.
c. Perbedaan Hasil Belajar Sejarah Kelas Eksperimen Dan Kelas
Kontrol
Setelah perlakuan yang berbeda diberikan pada kedua kelas yaiu
kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya dilakukan tes evaluasi
(post test), diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen
yaitu kelas XI IPS2 yang diberi pembelajaran dengan media audio visual
adalah 81,38 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol
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yaitu kelas XI IPS1 dengan tanpa menggunakan media audio visual dalah
77,75. Ini berarti hasil belajar kelas ekperimen lebih baik dari pada kelas
kontrol.

3. Pengaruh Media Pembelajaran Sejarah berbasis Audio Visual
Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang
Terdapat pengaruh positif media pembelajaran sejarah berbasis
audio visual terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013. Hal itu terlihat setelah dilakukan uji
hipotesis. Hipotesis yang digunakan adalah
H0

:

1=

Ha

:

1=

2

2

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil belajar (Post
test) diperoleh thitung = 2,446 pada taraf signifikan 5% diperoleh ttabel = 1,67.
Karena thitung

t

(0,95)(62)

maka H0 ditolak yang artinya hipotesis diterima.

Pada taraf signifikan 1% diperoleh ttabel = 2,39. Karena thitung

t

(0,99)(62)

maka H0 ditolak yang artinya hipotesis diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan hasil belajar
sejarah dengan memanfaatkan media pembelajaran sejarah berbasis audio
visual pada kelas eksperimen.

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah serta berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pemanfaatan media Pembelajaran sejarah berbasis audio visual dalam
pembelajaran sejarah
Pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis audio visual di
SMA N 8 Semarang dinyatakan berhasil. Hal itu terlihat pada hasil post
test siswa dalam kriteria tuntas yaitu dengan nilai <70. Setelah dilakukan
pembelajaran sejarah dengan menampilkan video pada kelas eksperimen
yaitu kelas XI IPS 2 ternyata dapat meningkatkan semangat dan
ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah di kelas. Siswa
yang

kurang

aktif

mengemukakan

pendapatnya

menjadi

berani

berpendapat dan bertanya. Media yang ditampilkan juga dapat membantu
siswa dalam memahami materi pelajaran. Suasana pembelajaran di kelas
menjadi menyenangkan, dapat menumbuhkan minat belajar sehingga
dalam proses pembelajaran perhatian siswa tertuju pada video yang
diputar. Hal itu sebagai akibat yang ditimbulkan dari kelebihan video yang
dapat menyajikan obyek

dapat secara detail, suara dan gambar yang

ditampilkan dapat terlihat jelas, serta pemutarannyapun dapat dipercepat
atau diperlambat. Siswa dapat memusatkan perhatian terhadap pelajaran
sejarah dan situasi belajar mengajar menjadi efektif. Video merupakan
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alat bantu dalam proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan
media. Jadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan media audio visual dalam bentuk video sebagai media
pembelajaran sangat membantu proses pembelajaran sehingga kualitas
pembelajaran menjadi baik atau sesuai yang diharapkan.
2. Hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang.
Setelah perlakuan yang berbeda diberikan pada kedua kelas yaitu
kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya dilakukan tes evaluasi
(post test), diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen
yaitu kelas XI IPS2 yang diberi pembelajaran dengan media audio visual
adalah 81,38 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol
yaitu kelas XI IPS1 dengan tanpa menggunakan media audio visual dalah
77,75. Ini berarti hasil belajar kelas ekperimen lebih baik dari pada kelas
kontrol.
3. Pengaruh Media Pembelajaran Sejarah berbasis Audio Visual Terhadap
Hasil Belajar Sejarah Siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang
Terdapat pengaruh positif media pembelajaran sejarah berbasis
audio visual terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 8
Semarang tahun ajaran 2012/2013. Hal itu terlihat setelah dilakukan uji
hipotesis berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil belajar
(Post test) diperoleh thitung = 2,446 pada taraf signifikan 5% diperoleh ttabel
= 1,67. Karena thitung

t

(0,95)(62)

maka H0 ditolak yang artinya hipotesis

diterima. Pada taraf signifikan 1% diperoleh ttabel = 2,39. Karena thitung

t
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(0,99)(62) maka

H0 ditolak yang artinya hipotesis diterima. Jadi, ada pengaruh

yang sangat signifikan hasil belajar sejarah dengan memanfaatkan media
pembelajaran sejarah berbasis audio visual pada kelas eksperimen.

B. Saran
Berdasarkan hasil simpulan penelitian, maka penulis mengajukan
saran sebagai berikut.
1. Pendidik diharapkan terus menerus berinovasi dalam mempersiapkan
media yang dapat menunjang proses pembelajaran
2. Media pembelajaran Sejarah berbasis audiovisual sesuai jika diterapkan di
SMA N 8 Semarang karena fasilitas-fasilitas seperti LCD dan pengeras
suara sudah tersedia dan berfungsi baik atau dapat dikatakan memenuhi
syarat.
3. Media pembelajaran Sejarah berbasis audiovisual perlu dimanfaatkan oleh
guru sebagai salah satu alat bantu yang praktis dalam pembelajaran sejarah
khususnya dalam pokok bahasan berkembangnya agama dan kebudayaan
Hindu Budha di Indonesia.
4. Untuk memanfaatkan Media Pembelajaran Sejarah berbasis audiovisual,
Guru harus memperhatikan kondisi siswa pada saat pembelajaran.
5. Sebaiknya

Kepala

Sekolah

mengadakan

pelatihan

tentang

cara

penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual bagi guru-guru
yang masih belum memanfaatkannya.
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P/L
Nama Peserta Didik
ADI SETIAWAN
AGUS PRIYANTO
ANGGA DHARMAWAN
ANIS PRASTIA YULIANA
ARIEF RACHMAN AKBAR
CHUSNUL CHOTIMAH
ERIKA DWI KISWANTO
EVI RAHMAWATI
FATHIMAH ZAHRO
FEBBY NURUL IHFANI
FIFIN SUSANTO
HASNA HANIFAH
ILMA DEVI AGUSTIN
INTAN GREYCIA HARINSYAH
JAZILATUL MUNASIFAH
KHOERUR ROZI
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LIA ATMA RAHMAWATI
MAY RESANDI
MEGA YUNITA SARI
MOHAMMAD BAGIR
MUHAMMAD ISNAENI RIFKI
MURTI ADI SAPUTRA
MUSTOFA
NENENG SELVIRA RAHAYU
NOR SEPTIANA SALAM
PANGESTIKA DIAH FITASARI
RAHAYU SINTASARI
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Kisi-Kisi Uji Coba Soal
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No

Indikator

1

a. Menganalisis

No. Item
pengaruh

Hindu 1-24

Jumlah
24 soal

Budha masuk ke Indonesia.
b. Mendiskripsikan arti candi dan 25-32
fungsinya.
c. Mengidentifikasi

33-50

8 soal
18 soal

benda-benda

hasil kebudayaan hindu-Budha di
Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
ciri-cirinya.

50 soal
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Instrumen Uji Validitas Soal

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan
tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab.

1. Tersiarnya agama Budha di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-2 M,
dibuktikan dengan.......
a. Penemuan prasasti di daerah Sumatera Selatan
b. Berdirinya kekuasaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah
c. Munculnya raja-raja yang beragama Budha di Indonesia
d. Adanya patung Budha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan
e. Penemuan candi muara tak yang beraliran Budha
2. Dalam teori Brahmana, penyebar agama Hindhu di Indonesia dilakukan oleh
kaum brahmana, karena kaum brahmana...
a. Merasa wajib untuk menyebarkan agama Hindu ke indonesia
b. Merintahkan para Ksatria untuk menduduki daerah Indonesia
c. Turut berlayar mendampingi dan menjaga keselamatan para pedagang
d. Yang mengetahui ajaran agama Hindu
e. Diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu
3. Masuknya kebudayaan India Kuno ke Indonesia dibawa oleh Kasta Brahmana,
mereka datang atas undangan para penguasa di Indonesia, hipotesa ini
dikemukakan oleh..
a. Van Leur

d. Van Feber

b. F.D.K. Bosch

e. Moh. Ali

c. N.J. Krom
4. Masyarakat Indonseia sebelum masuknya

budaya Hindu-Budha, telah

memiliki sepuluh kepandaian asli unsur-unsur budaya diantaranya, kecuali.. .
a. Membuat barang-barang keramik

d. Bercocok tanam padi

b. Mengenal pertunjukkan wayang

e. Pandai membatik

c. Mengenal seni gamelan
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5. Pola susunan macapat, adalah susunan suatu ibu kota yang terdiri atas tanah
lapang atau alun-alun yang dikelilingi oleh, kecuali..
a. Istana

d. Penjara

b. Asrama

e. Tempat ibadah

c. Pasar
6. Salah satu contoh proses ... adalah lahirnya agama Hindu Bali yang disebut
Hindu Dharma, agama Hindu ini merupakan khas Bali dan berbeda dengan
agama Hindu yang berasal dari India.
a. Localgenius

d. Westernisasi

b. Akulturasi

e. penyuburan

c. Sinkretisme
7. Masuknya budaya Budha ke Indonesia lebih awal dibandingkan dengan budaya
Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti arkeologi yaitu pada ..
a.Candi Budha di Muara Takus
b. Prasasti Batu Tulis di Bogor
c. Arca Budha di Bukit Siguntang
d. Prasasti yang tertera pada Yupa di Kutei
e. Arca Budha di Candi Borobudur
8. Peradaban Hindu dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena ...
a. Dasar-dasar peradaban Hindu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia
b. Adanya hubungan perdagangan
c. Adanya usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mengembangkan tingkat
peradabannya
d. Adanya hubungan ras antara Indonesia dengan India
e. Adanya persamaan peradaban
9. Perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan Dravida disebut...
a. Kebudayaan Budha

d. Kebudayaan Hindu

b. Kebudayaan Nasrani

e.

Kebudayaan Hindu-Budha

c. Kebudayaan Islam
10. Ditinjau dari arti katanya Weda adalah...
a.

Kitab Suci

d. Kebijaksanaan
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b.

Keadilan

c.

Pengalaman

e. Pengetahuan

11. Walaupun pengaruh kebudayaan Hindu terhadap kehidupan kebudayaan
Indonesia begitu besar, namun bangsa India tidak pernah menjajah Indonesia,
hal ini terlihat dari...
a. Kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak pernah diperintah oleh orang-orang
India
b. Hubungan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan India makin erat
c. Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia hanya menjalankan tugas
keagamaan
d. Para pedagang mencari untung dengan menguasai beberapa wilayah
Indonesia
e. Orang-orang

India

datang

ke

Indonesia

dalam

dalam

rangka

mengembangkan ilmunya
12. Kebudayaan Hindu merupakan Sinkretisme antara...
a. Kebudayaan bangsa Arya dan Dravida
b. Kebudayaan bangsa Dravida dan Sudra
c Kebudayaan bangsa Arya dan Brahmana
d. Kebudayaan antara Kasta
e. Kebudayaan Indonesia dengan India
13. Ajaran Budha dikemukakan oleh...
a.

Bodi Satwa

d. Kasta Brahmana

b.

Sidharta Gautama

e. Mpu Sendok

c.

Raja Kapilawastu

14. Tradisi kasta pada masyarakat Hindu di India, pada awal mulanya ditujukan
untuk :
a. membedakan mayarakat di luar kerajaan dan di dalam kerajaan
b. menjaga kemurnian ras bangsa Arya dan Dravida
c. membedakan status sosial antara bangsa Arya dan Dravida
d. membedakan masyarakat pedesaan dan perkotaan
e. menjaga kemurnian darah bangsa Dravida
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15. Tiga Dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu :
Brahma, Wisnu dan...
a.

Agni

d. Siwa

b.

Ganesa

e. Narayana

c.

Sri

16. Dalam perkembangannya agama Budha terpecah ke dalam dua aliran
besar, diantaranya Aliran Hinayana, artinya...
a.

Kendaraan kecil untuk mencapai Samsara

b.

Kendaraan kecil dan sedikit sekali orang mencapai Nirwana

c.

Nirwana adalah satu tujuan dalam agama

d.

Sistem kepercayaan yang besar

e.

Pertolongan datang dari para dewa

17. Salah satu perbedaan masyarakat Hindu dengan bangsa lain adala...
a.

Sistem pemerintahan demokrasi

b.

Sistem kepercayaan yang monotheisme

c.

Adanya sistem kasta

d.

Sifat kesombongan bangsanya

e.

Pengakuan atas kekuasaan dewa

18. Pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia mengakibatkan perubahan dalam
tata kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak menimbulkan
perubahan yang mendasar, hal itu disebabkan...
a. Para penyebar Hindu kurang cakap
b. Hindu terdapat sistim kasta
c. Kebudayaan Hindu kurang disenangi
d. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan sendiri
e. Pengaruh Hindu datang secara paksa
19. Bukti tertua adanya hubungan Indonesia–India ialah….
a. yupa di Kutai

d. cerita Bharatayuda

b. Prasasti Kebon Kopi di Bogor

e. arca Buddha di Sempaga

c. cerita Ramayana
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20. Masuknya pengaruh Hindu–Buddha ke Indonesia di bawa oleh kaum
pedagang. Hal ini menurut hipotesis….
a. waisya

d. nasional

b. brahmana

e. sudra

c. kesatria
21. Setiap hipotesis didukung oleh para ahli. Salah satu tokoh pendukung
hipotesis waisya adalah
a. J.C. van Leur

d. T. Jacob

b. F.D.K. Bosch

e. N.J. Krom

c. C.C. Berg
22. Peradaban Hindu mudah diterima masyarakat Indonesia karena .…
a. adanya persamaan antara peradaban Hindu dan peradaban Indonesia
b.telah lama ada hubungan antara Indonesia dan India
c. dasar-dasar peradaban Hindu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia
d. masuknya peradaban Hindu berlangsung damai
e. bangsa Indonesia termasuk bangsa yang mudah menerima pengaruh luar
23. Sikap bangsa Indonesia terhadap hadirnya kebudayaan dari luar adalah ….
a. pasif selektif

d. aktif selektif

b. pasif agresif

e. Diterima semuanya

c. agresif selektif
24. Agama dan kebudayaan Hindu–-Buddha kemudian berakulturasi dengan
kebudayaan asli Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sistem kalender
yang ditandai dengan adanya...
a. Kalender saka

d. Kalender sejarah

b. Kalender jawa

e. Kalender Hindu-Budha

c. Kalender masehi
25. Candi berasal dari kata Candikả, yang berarti...
a. Dewi Durga

d. Dewi Tara

b. Ganesha

e. Agastya
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c. Sri
26. Candi adalah bangunan keagamaan yang terbuat dari batu yang dibangun
pada abad IV-XVM. Unsur budaya asli dari candi terlihat dari ciri bangunan
yang berupa...
a. Atap tumpang

d. relief

b. Puden berundak

e. arca

c. Menhir
27. Proses penyusunan ulang reruntuhan candi sesuai bentuk aslinya disebut...
a. Renovasi

d. reboisasi

b. Rekonstruksi

e. Instalasi

c. Rehabilitasi
28. Berikut adalah fungsi dari candi, kecuali...
a. Candi sebagai makam para raja
b. Candi sebagai kuil atau tempat peribadatan
c. Candi sebagai tempat tinggal para raja
d. Candi sebagai tempat menyimpan abu jenazah
e. Candi sebagai tempat rekreasi
Perhatikan gambar dibawah ini!
A

B

29. Pada gambar tersebut A menjukkan....
a. Kaki candi

d. Tubuh candi

b. Makara

e. Atap candi

c. Stupa
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30. Bagian candi yang ditunjukkan oleh huruf B fungsinya adalah..
a. Tempat diletakannya ratna
b. Tempat bertapa
c. Untuk menyangga yang melambangkan alam bawah
d. Tempat meletakkan lingga yoni
e. Tempat duduk
31. Bagian tubuh candi Hindhu melambangkan...
a. melambangkan antara alam manusia yang meninggalkan keduniawianya
dalam keadaan suci
b. alam bawah tempat manusia biasa
c. alam atas tempat bersemanyamnya para raja
d. tempat meletakkan mayat
e. tempat menyangga bangunan
32. Akulturasi bidang seni rupa antara India dan Indonesia tampak pada relief
Candi Borobudur. Pengaruh dari India berupa relief, kecuali….
a. perahu besar tidak bercadik

d. Sang Budha Gautama

b. perahu besar bercadik

e. bunga teratai

c. perahu lesung
33. Perhatikan data dibawah ini!
a. Bentuk bangunan tambun
b. Puncak candi berbentuk ratna atau stupa
c. Letak candi di belakang halaman
d. Letak candi di tengah halaman
e. Bentuk bangunan ramping
Dari data diatas yang merupakan ciri-ciri candi di daerah Jawa Tengah
adalah...
a. a, b, dan c

d. c, d, dan e

b. b, c, dan e

e. a, b, dan d

c. a, b, dan e
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34. Reliefnya timbul sedikit dan lukisannya simbolis menyerupai wayang kulit.
Hal itu merupakan ciri-ciri candi di daerah...
a. Jawa Tengah

d. Jawa Timur

b. Jawa Barat

e. Sumatera

c. Bali
35. Candi-candi Hindhu di Jawa Tengah adalah peninggalan dari kerajaan...
a. Mataram

d. Majapahit

b. Singosari

e. Sriwijaya

c. Pajang
36. Candi Hindhu peninggalan kerajaan Majapahit adalah...
a. Prambanan, Panataran, Kidal

d. Jago, Sawentar, Jabung

b. Panataran, Sawentar Jabung

e.Prambanan, Panataran, Jago

c. Jago, Panataran, Jabung
37. Latar belakang keagamaan cari candi Gedong Songo adalah...
a. Dinamisme

d. Hindu

b. Animisme

e. Budha

c. Monotheisme
38. Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan yang reliefnya menggambarkan
cerita ….
a. Pandawa Jaya dan Ramayana

d.Kresnayana danMahabharata

b. Ramayana dan Kresnayana

e. Pandawa Jaya dan Rahwana Raja

c. Ramayana dan Mahabharata
39. Nama lain dari candi Prambanan adalah...
a. Candi kalasan

d. candi Sambi Sari

b. Candi Rorojonggrang

e. candi mendhut

c. Candi seribu
40. Candi Borobudur terletak di daerah...
a. Wonosobo

d. Yogyakarta

b. Kartosura

e. Boyolali

c. Magelang
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41. Bagian atap candi Budha adalah...
a. Stupa

d. makara

b. Lingga Ratna

e. Relief

c. Kepala
42. Candi Borobudur di bangun pada masa dinasti...
a. Sanjaya

.d Ming

b. Maurya

e. Syailendra

c. Sang
Perhatikan gambar!

43. Di atas adalah gambar candi...
a. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

b. Candi Mendut

e. Candi Sambisari

c. Candi Pawon

44. Gambar diatas adalah gambar candi...
a. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

b. Candi Mendut

e. Candi Pawon

c. Candi Jago
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45. Di Jawa tengah pernah menjadi pusat kerajaan Hindhu sekitar abad VIII M
setelah itu pindah ke Jawa Timur. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor,
Kecuali...
a. Bencana alam Gunung Merapi meletus
b. Jawa Timur letaknya kurang strategis untuk perdagangan
c. Jawa Timur mempunyai Sungai yang besar dan dataran rendah yang luas
untuk pertanian
d. Menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya
e. Semua benar
46. Perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa

Timur

mempunyaimakna peralihan ….
a. dari kerajaan maritim ke kerajaan agraris
b. dari kerajaan agraris ke kerajaan maritim
c. dari kerajaan agraris–maritim ke kerajaan maritim
d. dari kerajaan agraris ke kerajaan agraris-maritim
e. semua benar
47. Ada bukti kuat bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-2
Masehi, yakni dengan ditemukan…
a. arca Buddha dari perunggu di Magelang, Jawa Tengah
b. arca Buddha dari perunggu di Jember, Jawa Timur
c. arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan
d. relief perahu bercadik dari Candi Borobudur
e. stupa di Candi Borobudur
48. Rupadhatu merupakan bagian tengah dari candi Borobudur. Pada bagian ini
menggambarkan...
a. Hubungan manusia dengan manusia
b. Keterikatan manusia oleh karma dan nafsu
c. Cerita-cerita tentang Jatakamala
d. Keinginan manusia untuk masuk nirwana
e. Keterikatan manusia oleh rupa dan bentuk
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49. Agama Hindu bukan agama yang demokratis, karena...
a. Urusan agama dimonopoli oleh kaum Brahmana
b. Urusan agama dimonopoli oleh keluarga raja
c. Urusan agama diserahkan oleh masing-masing umat
d. Kaum Brahmana yang mengetahui urusan hubungan antara manusia dan
Tuhan
e. Kaum Brahmana memberikan kesempatan kepada golongan lain untuk
mengajarkan agama
50. Pengertian akulturasi kebudayaan adalah...
a. Penetrasi kebudayaan asing kedalam kebudayaan nasional
b. Kebudayaan daerah dihadapkan dengan kebudayaan asing
c. Pengambilan kebudayaan asing menjadi kebudayaan sendiri
d. Percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat
e. Pengambilan unsur kebudayaan asing untuk memperkaya kebudayaa
sendiri
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba
1. D

11. E

21. E

31. A

41. A

2. E

12. A

22. D

32. E

42. E

3. A

13. B

23. D

33. E

43. B

4. A

14. C

24. A

34. D

44. D

5. B

15. D

25. A

35. A

45. B

6. C

16. B

26. B

36. B

46. C

7. C

17. C

27. B

37. D

47. C

8. B

18. D

28. C

38. C

48. E

9. D

19. A

29. E

39. B

49. A

10. E

20. A

30. C

40. C

50. D

Nama
Kelas
No.absen

:
:
:
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DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN
P/L
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NAMA SISWA
AIYA ANGGI A
ANDANI DWI JAYANTI
ANTON WAHYUDI
APRILIA INDAH S
ARESTIANI
AYU RATNA SARI
AYULINA PITHALONA
DESI PUSPITASARI
DEVI KARTIKASARI
FANNY RAHMAWATI
GALIH TRIATMOJO
IDA MAYANG S
INDRI EKAWATI
INTA OKTA R
KANTI PUJI L
MERIA ULFA
MILA ARUM SARI
NANDA ADITYA
NUR LAYIY F
PURI KUSUMA
RAFDI BIL QUSTHI
RIFTON YUSUF J
SAKTI ZAKKY F
SEPTIANA VIRGO R
SONY SANDI Y
SRI RAHAYU
WISNU NUGRAHA
WIZNA GANIA BALQIS
YACHYA AYAS
YULIANTO ARIDWI PRASETYO
ZAENATUL FAIZAH
ZULFA NURUL

Daftar Nama Kelas Kontrol

P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
P
P
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P/L
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NAMA SISWA
AGIL MUALIM
AMIRA ROFILA IRBAH
ARYANI SETIA NINGSIH
BELLA ADE KUSUMADHANI
DESI ALFIYATU RAHMANIA
DEWI INDAH LESTARI
DIAH ARUM A
DWI YUDI WICAKSONO
EKA ELA SARI
ERICK AGUNG P
FERNANDA PURI KA
GISKASILA MAHAYANA
HENITA WULANDARI
INAYATUZ ZULFA
INTANRISKA W
KURNIYAWATI A. SAPUTRI
KUSTIYAH
LINTANG DYAH PUSPITA SARI
M. ALI TSABIL Z
MOCH. REYNALDI BAGUS
M. ROZIKIN
MUHAMMAD FAIQ R
NADHATUL MA‟RIFAH
RANGGA KARIM S
RANIS ANGGRAINI
RESA ANGGRA P
RIZAL FARID
RIZAL NUGRAHADHI S
SELA ANNA S
SETYANING MAHARYANI
SRI RAHMAH PB
SUKMAWATI S

L
P
P
P
P
P
P
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
P
P
P
P
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Kisi-Kisi Soal Pre Test

No

Indikator

1

d. Menganalisis

No. Item
pengaruh

Hindu 1-15

Jumlah
15 soal

Budha masuk ke Indonesia.
e. Mendiskripsikan arti candi dan 16-20
fungsinya.
f. Mengidentifikasi

21-35

5 soal
15soal

benda-benda

hasil kebudayaan hindu-Budha di
Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
ciri-cirinya.

35 soal
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Lampiran 20

Soal Pre Test

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan
tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab.

51.

Tersiarnya agama Budha di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-2 M,

dibuktikan dengan.......
f. Penemuan prasasti di daerah Sumatera Selatan
g. Berdirinya kekuasaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah
h. Munculnya raja-raja yang beragama Budha di Indonesia
i. Adanya patung Budha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan
j. Penemuan candi muara tak yang beraliran Budha
52.

Dalam teori Brahmana, penyebar agama Hindhu di Indonesia dilakukan

oleh kaum brahmana, karena kaum brahmana...
f. Merasa wajib untuk menyebarkan agama Hindu ke indonesia
g. Merintahkan para Ksatria untuk menduduki daerah Indonesia
h. Turut berlayar mendampingi dan menjaga keselamatan para pedagang
i. Yang mengetahui ajaran agama Hindu
j. Diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu
53.

Masyarakat Indonseia sebelum masuknya budaya Hindu-Budha, telah

memiliki sepuluh kepandaian asli unsur-unsur budaya diantaranya, kecuali.. .
a. Membuat barang-barang keramik

d. Bercocok tanam padi

b. Mengenal pertunjukkan wayang

e. Pandai membatik

c. Mengenal seni gamelan
54.

Salah satu contoh proses ... adalah lahirnya agama Hindu Bali yang

disebut Hindu Dharma, agama Hindu ini merupakan khas Bali dan berbeda
dengan agama Hindu yang berasal dari India.
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a. Localgenius

d. Westernisasi

b. Akulturasi

e. penyuburan

c. Sinkretisme
55.

Masuknya budaya Budha ke Indonesia lebih awal dibandingkan dengan

budaya Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti arkeologi yaitu
pada ..
a.Candi Budha di Muara Takus
b. Prasasti Batu Tulis di Bogor
c. Arca Budha di Bukit Siguntang
d. Prasasti yang tertera pada Yupa di Kutei
e. Arca Budha di Candi Borobudur
56.

Perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan Dravida

disebut...
a. Kebudayaan Budha

d. Kebudayaan Hindu

b. Kebudayaan Nasrani

e.

Kebudayaan Hindu-Budha

c. Kebudayaan Islam
57. Ditinjau dari arti katanya Weda adalah...
a.

Kitab Suci

d. Kebijaksanaan

b.

Keadilan

e. Pengetahuan

c.

Pengalaman

58. Kebudayaan Hindu merupakan Sinkretisme antara...
a. Kebudayaan bangsa Arya dan Dravida
b. Kebudayaan bangsa Dravida dan Sudra
c Kebudayaan bangsa Arya dan Brahmana
d. Kebudayaan antara Kasta
e. Kebudayaan Indonesia dengan India
59. Ajaran Budha dikemukakan oleh...
a.

Bodi Satwa

d. Kasta Brahmana

b.

Sidharta Gautama

e. Mpu Sendok

c.

Raja Kapilawastu
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60. Tiga Dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu :
Brahma, Wisnu dan...
a.

Agni

d. Siwa

b.

Ganesa

e. Narayana

c.

Sri

61. Salah satu perbedaan masyarakat Hindu dengan bangsa lain adala...
a.

Sistem pemerintahan demokrasi

b.

Sistem kepercayaan yang monotheisme

c.

Adanya sistem kasta

d.

Sifat kesombongan bangsanya

e.

Pengakuan atas kekuasaan dewa

62. Pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia mengakibatkan perubahan dalam
tata kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak menimbulkan
perubahan yang mendasar, hal itu disebabkan...
f. Para penyebar Hindu kurang cakap
g. Hindu terdapat sistim kasta
h. Kebudayaan Hindu kurang disenangi
i. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan sendiri
j. Pengaruh Hindu datang secara paksa
63. Masuknya pengaruh Hindu–Buddha ke Indonesia di bawa oleh kaum
pedagang. Hal ini menurut hipotesis….
a. waisya

d. nasional

b. brahmana

e. sudra

c. kesatria
64. Peradaban Hindu mudah diterima masyarakat Indonesia karena .…
a. adanya persamaan antara peradaban Hindu dan peradaban Indonesia
b.telah lama ada hubungan antara Indonesia dan India
c. dasar-dasar peradaban Hindu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia
d. masuknya peradaban Hindu berlangsung damai
e. bangsa Indonesia termasuk bangsa yang mudah menerima pengaruh luar
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65. Agama dan kebudayaan Hindu–-Buddha kemudian berakulturasi dengan
kebudayaan asli Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sistem kalender
yang ditandai dengan adanya...
d. Kalender saka

d. Kalender sejarah

e. Kalender jawa

e. Kalender Hindu-Budha

f. Kalender masehi
66. Candi berasal dari kata Candikả, yang berarti...
d. Dewi Durga

d. Dewi Tara

e. Ganesha

e. Agastya

f. Sri
67. Proses penyusunan ulang reruntuhan candi sesuai bentuk aslinya disebut...
d. Renovasi

d. reboisasi

e. Rekonstruksi

e. Instalasi

f. Rehabilitasi
Perhatikan gambar dibawah ini!
A

B

68. Pada gambar tersebut A menjukkan....
d. Kaki candi

d. Tubuh candi

e. Makara

e. Atap candi

f. Stupa
69. Bagian candi yang ditunjukkan oleh huruf B fungsinya adalah..
f. Tempat diletakannya ratna
g. Tempat bertapa
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h. Untuk menyangga yang melambangkan alam bawah
i. Tempat meletakkan lingga yoni
j. Tempat duduk
70. Akulturasi bidang seni rupa antara India dan Indonesia tampak pada relief
Candi Borobudur. Pengaruh dari India berupa relief, kecuali….
a. perahu besar tidak bercadik

d. Sang Budha Gautama

b. perahu besar bercadik

e. bunga teratai

c. perahu lesung
71. Perhatikan data dibawah ini!
f. Bentuk bangunan tambun
g. Puncak candi berbentuk ratna atau stupa
h. Letak candi di belakang halaman
i. Letak candi di tengah halaman
j. Bentuk bangunan ramping
Dari data diatas yang merupakan ciri-ciri candi di daerah Jawa Tengah
adalah...
d. a, b, dan c

d. c, d, dan e

e. b, c, dan e

e. a, b, dan d

f. a, b, dan e
72. Reliefnya timbul sedikit dan lukisannya simbolis menyerupai wayang kulit.
Hal itu merupakan ciri-ciri candi di daerah...
d. Jawa Tengah

d. Jawa Timur

e. Jawa Barat

e. Sumatera

f. Bali
73. Candi-candi Hindhu di Jawa Tengah adalah peninggalan dari kerajaan...
d. Mataram

d. Majapahit

e. Singosari

e. Sriwijaya

f. Pajang
74. Candi Hindhu peninggalan kerajaan Majapahit adalah...
d. Prambanan, Panataran, Kidal

d. Jago, Sawentar, Jabung
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e. Panataran, Sawentar Jabung

e.Prambanan, Panataran, Jago

f. Jago, Panataran, Jabung
75. Latar belakang keagamaan cari candi Gedong Songo adalah...
d. Dinamisme

d. Hindu

e. Animisme

e. Budha

f. Monotheisme
76. Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan yang reliefnya menggambarkan
cerita ….
a. Pandawa Jaya dan Ramayana

d.Kresnayana danMahabharata

b. Ramayana dan Kresnayana

e. Pandawa Jaya dan Rahwana Raja

c. Ramayana dan Mahabharata
77. Candi Borobudur terletak di daerah...
d. Wonosobo

d. Yogyakarta

e. Kartosura

e. Boyolali

f. Magelang
78. Bagian atap candi Budha adalah...
d. Stupa

d. makara

e. Lingga Ratna

e. Relief

f. Kepala
79. Candi Borobudur di bangun pada masa dinasti...
d. Sanjaya

.d Ming

e. Maurya

e. Syailendra

f. Sang
Perhatikan gambar!
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80. Di atas adalah gambar candi...
d. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

e. Candi Mendut

e. Candi Sambisari

f. Candi Pawon

81. Gambar diatas adalah gambar candi...
d. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

e. Candi Mendut

e. Candi Pawon

f. Candi Jago
82. Di Jawa tengah pernah menjadi pusat kerajaan Hindhu sekitar abad VIII M
setelah itu pindah ke Jawa Timur. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor,
Kecuali...
f. Bencana alam Gunung Merapi meletus
g. Jawa Timur letaknya kurang strategis untuk perdagangan
h. Jawa Timur mempunyai Sungai yang besar dan dataran rendah yang luas
untuk pertanian
i. Menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya
j. Semua benar
83. Perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa
mempunyaimakna peralihan ….
a. dari kerajaan maritim ke kerajaan agraris
b. dari kerajaan agraris ke kerajaan maritim
c. dari kerajaan agraris–maritim ke kerajaan maritim
d. dari kerajaan agraris ke kerajaan agraris-maritim

Timur
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e. semua benar
84. Rupadhatu merupakan bagian tengah dari candi Borobudur. Pada bagian ini
menggambarkan...
a. Hubungan manusia dengan manusia
b. Keterikatan manusia oleh karma dan nafsu
c. Cerita-cerita tentang Jatakamala
d. Keinginan manusia untuk masuk nirwana
e. Keterikatan manusia oleh rupa dan bentuk
85. Agama Hindu bukan agama yang demokratis, karena...
a. Urusan agama dimonopoli oleh kaum Brahmana
b. Urusan agama dimonopoli oleh keluarga raja
c. Urusan agama diserahkan oleh masing-masing umat
d. Kaum Brahmana yang mengetahui urusan hubungan antara manusia dan
Tuhan
e. Kaum Brahmana memberikan kesempatan kepada golongan lain untuk
mengajarkan agama

Nama
Kelas
No.absen

:
:
:
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Kunci Jawaban Soal Pre Test
1. D

11. C

21. E

31. D

2. E

12. D

22. D

32. B

3. A

13. A

23. A

33. C

4. C

14. D

24. B

34. E

5. C

15. A

25. D

35. A

6. D

16. A

26. C

7. E

17. B

27. C

8. A

18. E

28. A

9. B

19. C

29. E

10. D

20. E

30. B
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS EKSPERIMEN

Sekolah

: SMA N 8 SEMARANG

Program

: IPS

Mata Perlajaran

: Sejarah

Kelas/Semester

: XI / 1

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Standar Kompetensi :
1. Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa
negara-negara tradisional
Kompetensi Dasar

Indikator

:
1.1 Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan
kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di
berbagai daerah di Indonesia.
:
Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi
Hindu-Buddha di bidang arsitektur.
Mengidentifikasi benda-benda hasil kebudayaan
hindu-Budha di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
ciri-cirinya.

I.

Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat :
1. Siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha di bidang
arsitektur
2. Siswa mampu mendiskripsikan arti candi dan fungsinya.
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3. Siswa mampu mengidentifikasi benda- benda hasil kebudayaan hinduBudha di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan ciri-cirinya.
II.

Materi Pokok
- Proses masuk dan berkembangnya kebudayaan dan agama Hindu Budha.

III. Metode Pembelajaran
- Metode ceramah
- Metode diskusi jigsaw
IV. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
 Pertemuan Pertama
Langkah Kegiatan

Kegiatan

Pembelajaran
A. Kegiatan Pembukaan

Guru
1. Guru
dengan

mengawali

Siswa
kegiatan

Siswa

menjawab

salam

salam

dan

memberi

pembuka dan do‟a

memperhatikan

2. Guru memeriksa daftar hadir
siswa
3. Guru

menjelaskan

tujuan

pembelajaran dan cakupan
materi

yang

apersepsi

yang

disampaikan

oleh

guru

dengan

seksama.

akan

disampaikan
B. Kegiatan inti
1. Guru

mengarahkan

siswa Siswa Mengerjakan

untuk mengerjakan soal Pre- Pre-test

yang

test

oleh

diberikan
guru.

Elaborasi

1. Guru memberikan materi

Siswa
mendengarkan
materi

yang

disampaikan

oleh
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guru.
Konfirmasi

2. Guru

menanyakan

materi

yang kurang jelas
C. Kegiatan penutup

1. Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan
2. Penyampaian salam penutup

 Pertemuan kedua
Materi: Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Budha Di
Indonesia.
Langkah Kegiatan

Kegiatan

Pembelajaran
A. Kegiatan Pembukaan

Guru

Siswa

1. Guru mengawali kegiatan

Siswa menjawab salam

dengan memberi salam

dan

pembuka dan do‟a

apersepsi

2. Guru memeriksa daftar
hadir siswa

memperhatikan
yang

disampaikan oleh guru
dengan seksama.

3. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran dan cakupan
materi

yang

akan

disampaikan
B. Kegiatan inti
Eksplorasi

1. Guru mengarahkan siswa Siswa

mendengarkan

membuka dan menyimak materi yang disampaikan
buku pendukung kegiatan oleh guru.
pembelajaran
2. Guru memberi pertanyaan
seputar materi yang akan
dipelajari
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3. Guru

menyampaikan

materi
Elaborasi

Siswa
1. Guru memberi instruksi
tentang
jigsaw.

diskusi

model

sesuai

berkelompok
dengan

nama

kelompok yang telah
dibentuk

dan

mulai

berdiskusi

dengan

model

jigsaw.

Langkah-langkahnya:
Siswa dikelompokkan
ke dalam = 4 anggota
tim
Tiap siswa dalam tim
diberi

bagian

materi

yang berbeda
Anggota
yang

dari

berbeda

telah

tim
yang

mempelajari

bagian/sub bab yang
sama bertemu dalam
kelompok

baru

(kelompok ahli) untuk
mendiskusikan sub bab
mereka
Setelah selesai diskusi
sebagai tim ahli tiap
anggota
kelompok
bergantian

kembali

ke

asal

dan

mengajar

teman satu tim mereka
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tentang sub bab yang
mereka kuasai dan tiap
anggota

lainnya

mendengarkan dengan
Guru meminta tim ahli
mempresentasikan

Konfirmasi

sungguh-sungguh

hasil

diskusi

Tiap

tim

ahli

mempresentasikan hasil
diskusi
Siswa

mempresentasikan

jawaban

dari

masing-

masing kelompok
Siswa menanggapi
Siswa

mengajukan

pertanyaan tentang materi.
C. Kegiatan penutup

1. Guru bersama dengan
siswa menarik kesimpulan
2. Penyampaian salam
penutup

 Pertemuan Ketiga
Materi Pokok
-

Benda-benda Hasil kebudayaan Hindu Budha di Jawa Tengah dan Jawa
Timur

Langkah Kegiatan

Kegiatan

Pembelajaran
A. Kegiatan Pembukaan

Guru
1. Guru
dengan

mengawali
memberi

Siswa
kegiatan
salam

pembuka dan do‟a
2. Guru memeriksa daftar hadir
siswa

Siswa menjawab salam
dan

memperhatikan

apersepsi

yang

disampaikan oleh guru
dengan seksama.
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3. Guru

menjelaskan

pembelajaran

tujuan

dan

cakupan

materi yang akan disampaikan
B. Kegiatan inti
Eksplorasi

1. Guru

mengarahkan

siswa Siswa

mendengarkan

membuka dan menyimak buku materi yang disampaikan
pendukung

kegiatan oleh guru.

pembelajaran
2. Guru

memberi

seputar

materi

dipelajari
Elaborasi

pertanyaan
yang

pada

telah

pertemuan Siswa

sebelumya.
3. Guru

memperhatikan

dan mencatat.

menyampaikan

materi

yang akan di pelajari
4. Guru memutarkan video tentang
materi yang sedang dipelajari Siswa
dan

meminta

siswa

untuk pertanyaan

menganalisis.
5. Siswa

materi.

diminta

secara

bergiliran/diacak menyampaikan
hasil analisisnya.
6. Siswa

yang

lain

diberi

kesempatan untuk menanggapi
7. Guru bertanya kepada siswa
bila ada yang belum dimengerti
Konfirmasi
C.Kegiatan penutup

1. Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan
2. Penyampaian salam penutup

mengajukan
tentang
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 Pertemuan Keempat
- Post Tes
V.

Sumber Belajar
1. Buku sumber Sejarah SMA Kelas XI IPS
2. Buku-buku penunjang yang relevan
3. Video tentang bangunan candi

VI. Penilaian
1. Penilaian Tes
 Pre tes
 Post tes
2. Penilaian laporan tugas kelompok
Soal Tugas Kelompok
1. Kapan agama Hindu dan Buddha menjadi agama paling
utama dalam negara (kerajaan)?
2. Setelah mengetahui akulturasi kebudayaan Hindu–Buddha dengan
kebudayaan asli Indonesia, sebutkan beberapa tradisi Hindu–Buddha
yangada di sekitar daerah kalian!
3. Apa yang kau ketahui tentang Candi Gedong Songo!
4. Sebut dan jelaskan perbedaan ciri-ciri antara Candi di Jawa Tengah dan
Candi di Jawa Timur!
Kunci jawaban
1. Pada sekitar abad ke-2 sampai dengan 5 Masehi, diperkirakan telah masuk
agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Kemudian disusul pengaruh
Hindu ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama dan budaya HinduBuddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan pendeta dari India
atau Cina,masuk ke Indonesia mengikuti dua jalur yaitu jalur darat dan
jalur laut.
2. Perayaan nyepi, ngaben, dsb
3. Candi Gedong Songo terletak di kaki gunung Ungaran, Jawa Tengah.
Didirikan sebelum tahun 770 M. Didirikan pada masa Mataram Kuno.
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Saat ini jumlah candi yang masih utuh hanya berjumlah 5 buah,
sedangkan yang lainnya hanya pondasinya saja.
4.
Jawa Tengah

Jawa Timur

Atap candi berundak-undak
Arah candi menghadap ketimur
Bahan candi terbuat dari batu kali
(andesit)
Bentuk candi tambun
Relief candi realistic
Induk candi tepat ditengah-tengah

Atap candi rata seperti pohon cemara
Arah candi menghadap ke barat
Bahan candi terbuat dari batu bata
Bentuk candi ramping dan tinggi
Relief candi bersifat simbolis, ada
tokoh pewayangan
Induk candi menjorok ke belakang.

Nama Kelompok
o Kelompok 1
 Aiya Anggi A
 Andani Dwi
 Anton Wahyudi
 Aprilia Indah S

o Kelompok 4
 Indri Ekawati
 Inta Okta R
 Kanti Puji L
 Meria Ulfa

o Kelompok 7
 Sony Sandi Y
 Sri Rahayu
 Wisnu Nugraha
 Wizna Gania B

o Kelompok ᶟ
 Arestiani
 Ayu Ratna Sari
 Ayulina P
 Desi Puspitasari

o Kelompok 5
 Mila Arum Sari
 Nanda Aditya
 Nur Layiy F
 Puri Kusuma

o Kelompok 8
 Yachya Ayas
 Yulianto Ari
 Zaenatul F
 Zulfa Nurul
o

o Kelompok 3
 Devi Kartikasari
 Fanny R
 Galih Triatmojo
 Ida Mayang S
o

o Kelompok 6
 Rafdi Bil Qusthi
 Rifton Yusuf J
 Sakti Zakky F
 Septiana Virgo
Semarang ,

Juli 2012

Mengetahui,
Mahasiswa Praktikan

Nur Alifah
3101408062

Guru Pamong

Lestari Puji Hastuti, S.H
NIP. 19680607 2008 01 2 019
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS KONTROL

Sekolah

: SMA N 8 Smarang

Program

: IPS

Mata Perlajaran

: Sejarah

Kelas/Semester

: XI / 1

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Standar Kompetensi :
1. Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa
negara-negara tradisional
Kompetensi Dasar

:
1.1 Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan
kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di
berbagai daerah di Indonesia.

Indikator

:
Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi
Hindu-Buddha di bidang arsitektur.
Mengidentifikasi benda-benda hasil kebudayaan
hindu-Budha di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
ciri-cirinya.

I. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat :
1. Siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha di bidang
arsitektur
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2. Siswa mampu mendiskripsikan arti candi dan fungsinya.
3. Siswa mampu mengidentifikasi benda- benda hasil kebudayaan hinduBudha di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan ciri-cirinya.
II. Materi Pokok
Proses masuk dan berkembangnya kebudayaan dan agama Hindu
Budha.
III. Metode Pembelajaran
a. Metode ceramah bervariasi dan diskusi kelompok

IV. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
 Pertemuan Pertama
Langkah Kegiatan

Kegiatan

Pembelajaran
1. Kegiatan

Guru

Pembukaan  Guru
m dengan
e

mengawali

Siswa
kegiatan

Siswa

menjawab

salam

salam

dan

memberi

pembuka dan do‟a

memperhatikan

n Guru memeriksa daftar hadir

apersepsi

yang

i

disampaikan

oleh

siswa

t Guru
)

menjelaskan

tujuan

pembelajaran dan cakupan
materi

yang

guru

dengan

seksama.

akan

disampaikan
2. Kegiatan inti (30 menit)
 Guru

mengarahkan

siswa Siswa Mengerjakan

untuk mengerjakan soal Pre- Pre-test
Elaborasi

test

yang

diberikan oleh guru.
Siswa mendengarkan

 Guru memberikan materi

materi
disampaikan
oleh guru.

yang
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Konfirmasi

 Guru

menanyakan

materi

yang kurang jelas
3. Kegiatan penutup

 Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan
 Penyampaian salam penutup

 Pertemuan Kedua dan ketiga
-

Materi Pokok Benda-benda Hasil kebudayaan Hindu Budha di Jawa
Tengah dan Jawa Timur
Pertemuan Kedua

Langkah Kegiatan

Kegiatan

Pembelajaran
A. Kegiatan Pembukaan

Guru
1. Guru

Siswa

mengawali

dengan

kegiatan

Siswa

menjawab

salam

salam

dan

memberi

pembuka dan do‟a

memperhatikan

2. Guru memeriksa daftar hadir
siswa
3. Guru

menjelaskan

tujuan

pembelajaran dan cakupan
materi

yang

apersepsi

yang

disampaikan

oleh

guru

dengan

seksama.

akan

disampaikan
B. Kegiatan inti
Eksplorasi

1. Guru

mengarahkan

membuka
buku

dan

pendukung

siswa Siswa mendengarkan

menyimak materi

yang

kegiatan disampaikan

pembelajaran

oleh

guru.

2. Guru memberi pertanyaan siswa

berkelompok

seputar materi yang akan sesuai dengan nama
dipelajari
Elaborasi

3. Guru menyampaikan materi

kelompok yang telah
dibentuk
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4. Guru membentuk kelompok
berpasangan dua orang

Siswa mengerjakan

5. Masing-masing

dari tugas kelompok

pasangan kelompok diberi
satu

topik,

kemudian Siswa

didiskusikan
6. Siswa

mempresentasikan

diminta

secara jawaban

bergiliran/diacak

masing-masing

menyampaikan
Konfirmasi

hasil kelompok

diskusinya didepan kelas.
7. Siswa

yang

dari

lain

kesempatan

Siswa menanggapi

diberi
untuk

menanggapi

Siswa

mengajukan

8. Guru bertanya kepada siswa pertanyaan
bila

ada

yang

belum materi.

dimengerti
C.Kegiatan penutup

1. Guru bersama dengan siswa
menarik kesimpulan
2. Penyampaian salam penutup

 Pertemuan Keempat
Pos Tes
V. Sumber Belajar
1. Buku sumber Sejarah SMA Kelas XI
2. Buku-buku penunjang yang relevan
VI. Penilaian
1. Penilaian Tes


Pre tes



Pos tes

tentang
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2. Penilaian laporan tugas kelompok
Soal tugas kelompok!
1. Kapan agama Hindu dan Buddha menjadi agama paling utama dalam
negara (kerajaan)?
2. Setelah mengetahui akulturasi kebudayaan Hindu–Buddha dengan
kebudayaan asli Indonesia, sebutkan beberapa tradisi Hindu–Buddha
yangada di sekitar daerah kalian!
3. Apa yang kau ketahui tentang candi gedong sanga!
4. Sebut dan jelaskan perbedaan ciri-ciri antara Candi di Jawa Tengah
dan Candi di Jawa Timur!
Kunci jawaban
1. Pada sekitar abad ke-2 sampai dengan 5 Masehi, diperkirakan telah
masuk agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Kemudian
disusul pengaruh Hindu ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama
dan budaya Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang
dan pendeta dari India atau Cina,masuk ke Indonesia mengikuti dua
jalur yaitu jalur darat dan jalur laut.
2. Perayaan nyepi, ngaben, dsb
3. Candi Gedong Songo terletak di kaki gunung Ungaran, Jawa Tengah.
Didirikan sebelum tahun 770 M. Didirikan pada masa Mataram Kuno.
Saat ini jumlah candi yang masih utuh hanya berjumlah 5 buah,
sedangkan yang lainnya hanya pondasinya saja.
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Jawa Tengah

Jawa Timur

Atap candi berundak-undak
Arah candi menghadap ketimur
Bahan candi terbuat dari batu
kali (andesit)
Bentuk candi tambun
Relief candi realistic
Induk candi tepat ditengahtengah

Atap candi rata seperti pohon
cemara
Arah candi menghadap ke barat
Bahan candi terbuat dari batu bata
Bentuk candi ramping dan tinggi
Relief candi bersifat simbolis, ada
tokoh pewayangan
Induk candi menjorok ke belakang.

Nama Kelompok.
o Kelompok 1
Agil Mualim
Amira Rofila Irbah
Aryani Setia N
Bella Ade K

o Kelompok 4
Henita Wulandari
Inayatuz Zulfa
Intanriska W
Kurniyawati A. Saputri

o Kelompok 7
Ranis Anggraini
Resa Anggra P
Rizal Farid
Rizal Nugrahadhi S

o Kelompok 2
o Kelompok 5
o Kelompok 8
Desi Alfiyatu Rahmania Kustiyah
Sela Anna S
Dewi Indah Lestari
Lintang Dyah Puspita S
Setyaning Maharyani
Diah Arum A
M. Ali Tsabil Z
Sri Rahmah Pb
Dwi Yudi Wicaksono
Moch. Reynaldi Bagus
Sukmawati S
o
o Kelompok 3
o Kelompok 6
Eka Ela Sari
M. Rozikin
Erick Agung P
Muhammad Faiq R
Fernanda Puri Ka
Nadhatul Ma‟rifah
Giskasila Mahayana
Rangga Karim S
o

Semarang ,

Juli 2012

Mengetahui,
Mahasiswa Pratikan

Guru Pamong

Nur Alifah
NIM. 3101408062

Lestari Puji Hastuti, S.H
NIP.19680607 2008 01 2 019
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MATERI AJAR

Perkembangan Agama Dan Kebudayaan Hindu-Budha Di Indonesia
Agama Hindu berkembang di India pada ± tahun 1500 SM. Kitab sucinya
yaitu Weda yang artinya pengetahuan tentang agama. Kitab Weda terdiri atas 4
Samhita atau “himpunan” yaitu:
 Reg Weda, berisi syair puji-pujian kepada para dewa.
 Sama Weda, berisi nyanyian-nyanyian suci.
 Yajur Weda, berisi mantera-mantera untuk upacara keselamatan.
 Atharwa Weda, berisi doa-doa untuk penyembuhan penyakit.
Agama hindu merupakan sinkretisme (Dravida dan Arya). Bersifat
polytheisme (menyembah banyak dewa), diantaranya Trimurti atau “Kesatuan
Tiga Dewa Tertinggi” yaitu:
1. Dewa Brahmana, sebagai dewa pencipta.
2. Dewa Wisnu, sebagai dewa pemelihara dan pelindung.
3. Dewa Siwa, sebagai dewa perusak.
Sekitar abad 6 SM, agama Hindu mengalami kemunduran disebabkan oleh
2 faktor yaitu:
1. Kaum Brahmana memonopoli upacara keagamaan.
2. Timbulnya golongan yang berusaha mencari jalan sendiri untuk mencapai
hidup yang abadi yang sejati
Dalam agama Hindu masyarakatnya dibedakan menjadi 4 tingkatan atau
kasta yang disebut Caturwarna yaitu:
1. Kasta Brahmana, terdiri dari para pendeta.
2. Kasta Ksatria, terdiri dari raja, keluarga raja, dan bangsawan.
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3. Kasta Waisya, terdiri dari para pedagang, dan buruh menengah.
4. Kasta Sudra, terdiri dari para petani, buruh kecil, dan budak.

Agama Budha
Agama Buddha diajarkan oleh Sidharta Gautama di India pada tahun ±
531 SM. Buddha artinya orang yang telah sadar dan ingin melepaskan diri dari
samsara. Kitab suci yaitu Tripittaka artinya “Tiga Keranjang” yang ditulis dengan
bahasa Poli. Adapun yang dimaksud dengan Tiga Keranjang adalah:
a. Winayapittaka : Berisi peraturan-peraturan dan hukum yang harus dijalankan
oleh umat Buddha.
b. Sutrantapittaka : Berisi wejangan-wejangan atau ajaran dari sang Buddha.
c. Abhidarmapittaka : Berisi penjelasan tentang soal-soal keagamaan.
Pemeluk Buddha wajib melaksanakan Tri Dharma atau “Tiga Kebaktian”
yaitu:
1. Buddha yaitu berbakti kepada Buddha.
2. Dharma yaitu berbakti kepada ajaran-ajaran Buddha.
3. Sangga yaitu berbakti kepada pemeluk-pemeluk Buddha.
Agar orang dapat mencapai nirwana harus mengikuti 8 (delapan) jalan
kebenaran atau Astavidha yaitu: Pandangan yang benar, Niat yang benar,
Perkataan yang benar, Perbuatan yang benar, Penghidupan yang benar, Usaha
yang benar, Perhatian yang benar, dan Bersemedi yang benar .
Agama Buddha terpecah menjadi 2 aliran Yaitu:
1. Buddha Hinayana berarti kendaraan kecil, berpendapat bahwa setiap orang
dapat mencapai nirwana atas usahanya sendiri. Pengikutnya: Srilanka,
Myanmar, Thailand
2. Buddha Mahayana berarti kendaraan besar, berpendapat bahwa orang dapat
mencapai nirwana dengan usaha bersama dan saling membantu. Pengikunya:
Indonesia, Jepang, Cina , Tibet
Pengaruh masuknya Hindhu budha di Indonesia.
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1. Agama
Ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat di Indonesia telah
menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima
sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan
orang-orang India. Budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan
keagamaan, misalnya dalam hal tata krama, upacara-upacara pemujaan, dan
bentuk tempat peribadatan.
2. Pemerintahan
Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam
sistem ini kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan
wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk
kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan, seperti Kutai,
Tarumanegara, dan Sriwijaya.
3. Arsitektur
Salah satu tradisi megalitikum adalah bangunan punden berundak-undak.
Tradisi tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan
bangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat
bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi
bukti adanya paduan budaya India-Indonesia.
Pengertian dan fungsi candi
Candi berasal dari kata candikả Grha, candikả berarti nama Dewi Durga
(dewi maut), dan Grha adalah rumah. candikả Grha berarti rumah bagi Dewi
Durga atau rumah kematian
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Fungsi candi yakni:
a. Candi sebagai makam
b. Candi sebagai kuil

Bagian-bagian candi
Bagian Candi

Candi Hindu

Candi Budha

Atas

Swarloka

Arupadatu

Tubuh

Bhuvarloka

Rupadatu

Bawah

Bhurloka

Kamadatu

keterangan
• Kamadatu merupakan tingkatan dimana manusia masih terikat kama dan nafsu.
• Ruphadatu merupakan tingkatan dimana manusia masih terikat rupa dan
bentuk.
• Aruphadatu merupakan kaitan dimana manusia tidak lagi terikat olh rupa dan
bentuk. Manusia telah terbebas dari segala keinginan untuk bersiap-siap masuk
nirwana.s
klasifikasi candi
• Candi Jawa Tengah Utara, Candi Jawa Tengah Selatan, dan Candi Jawa timur.
Langgam Jawa Tengah

Langgam Jawa Timur

 Bentuk bangunannya tambun

 Bentuk bangunannya ramping

 Atap nya nyata berundak-undak

 Atap nya merupakan perpaduan tingkatan

 Puncaknya berbentuk ratna atau stupa

 Puncaknya berbentuk kubus

 Gawang pintu dan relung hiasan kala-  Makara tidak ada, dan pintu serta relung
makara
 Reliefnya timbul agak tinggi dan

hanya ambang atasnya saja diberi kepala
kala
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lukisannya naturalis

 Reliefnya timbul sedikit dan lukisannya

 Letak candi di tengah halaman

simbolis menyerupai wayang kulit

 Kebanyakan candi menghadap ke timur

 Letak candi di belakang halaman

 Terbuat dari batu andesit

 Kebanyakan candi menghadap ke barat
 Terbuat dari batu bata

4. Bahasa
Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa
prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam
perkembangan selanjutnya bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia
memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Kalimat atau kata-kata bahasa
Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu
Pancasila, Dasa Dharma, Kartika Eka Paksi, Parasamya Purnakarya Nugraha,
dan sebagainya.
5. Sastra
Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar
dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah kitab
Ramayana dan Mahabharata. Adanya kitab-kitab itu memacu para pujangga
Indonesia untuk menghasilkan karya sendiri. Karya-karya sastra yang muncul
di Indonesia adalah:
 Arjunawiwaha, karya Mpu Kanwa,
 Sutasoma, karya Mpu Tantular, dan
 Negarakertagama, karya Mpu Prapanca.
Masuknya agama Hindu Budha di Indonesia
Pada sekitar abad ke-2 sampai dengan 5 Masehi, diperkirakan telah masuk
agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Kemudian disusul pengaruh
Hindu ke Indonesia. Bukti yang kuat bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia
pada abad ke-2 M, yakni dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di
Sempaga (Sulawesi Selatan). Pada abad ke-4 Masehi agama dan kebudayaan
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Hindu masuk ke Indonesia. Prasasti-prasasti dari Kerajaan Kutai dan Kerajaan
Tarumanegara menunjukkan adanya proses penghinduan.

Hipotesis masuknya agama Hindu ke Indonesia
1. Hipotesis Brahmana
Hipotesis ini mengungkapkan bahwa kaum brahmana amat berperan
dalam upaya penyebaran budaya Hindu di Indonesia. Para brahmana mendapat
undangan dari penguasa Indonesia untuk menobatkan raja dan memimpin
upacara-upacara keagamaan. Pendukung hipotesis ini adalah Van Leur..
2. Hipotesis Ksatria
Pada hipotesis ksatria, peranan penyebaran agama dan budaya Hindu
dilakukan oleh kaum ksatria. Menurut hipotesis ini, di masa lampau di India
sering terjadi peperangan antargolongan di dalam masyarakat. Para prajurit
yang kalah atau jenuh menghadapi perang, lantas meninggalkan India.
Rupanya, diantara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka
inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat
tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya
Hindu. C.C. Berg.adalah salah seorang pendukung hipotesis ksatria.
3. Hipotesis Waisya
Menurut para pendukung hipotesis waisya, kaum waisya yang berasal
dari kelompok pedagang telah berperan dalam menyebarkan budaya Hindu ke
Nusantara. Para pedagang banyak berhubungan dengan para penguasa beserta
rakyatnya. Jalinan hubungan itu telah membuka peluang bagi terjadinya proses
penyebaran budaya Hindu. N.J. Krom adalah salah satu pendukung dari
hipotesis waisya.
4. Hipotesis Sudra
Von van Faber mengungkapkan bahwa peperangan yang tejadi di India
telah menyebabkan golongan sudra menjadi orang buangan. Mereka kemudian
meninggalkan India dengan mengikuti kaum waisya. Dengan jumlah yang
besar, diduga golongan sudralah yang memberi andil dalam penyebaran budaya
Hindu ke Nusantara.
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Kisi-Kisi Soal Post Test

No

Indikator

1

g. Menganalisis

No. Item
pengaruh

Hindu 1-15

Jumlah
15 soal

Budha masuk ke Indonesia.
h. Mendiskripsikan arti candi dan 16-20
fungsinya.
i.

Mengidentifikasi

21-35

5 soal
15 soal

benda-benda

hasil kebudayaan hindu-Budha di
Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
ciri-cirinya.

35 soal
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Soal Post Test

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan
tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab.

86.

Masyarakat Indonseia sebelum masuknya budaya Hindu-Budha, telah

memiliki sepuluh kepandaian asli unsur-unsur budaya diantaranya, kecuali.. .
a. Membuat barang-barang keramik

d. Bercocok tanam padi

b. Mengenal pertunjukkan wayang

e. Pandai membatik

c. Mengenal seni gamelan
87.

Dalam teori Brahmana, penyebar agama Hindhu di Indonesia dilakukan

oleh kaum brahmana, karena kaum brahmana...
k. Merasa wajib untuk menyebarkan agama Hindu ke indonesia
l. Merintahkan para Ksatria untuk menduduki daerah Indonesia
m. Turut berlayar mendampingi dan menjaga keselamatan para pedagang
n. Yang mengetahui ajaran agama Hindu
o. Diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu
88.

Tersiarnya agama Budha di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-2 M,

dibuktikan dengan.......
k. Penemuan prasasti di daerah Sumatera Selatan
l. Berdirinya kekuasaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah
m. Munculnya raja-raja yang beragama Budha di Indonesia
n. Adanya patung Budha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan
o. Penemuan candi muara tak yang beraliran Budha
89.

Masuknya budaya Budha ke Indonesia lebih awal dibandingkan dengan

budaya Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti arkeologi yaitu
pada ..
a.Candi Budha di Muara Takus
b. Prasasti Batu Tulis di Bogor
c. Arca Budha di Bukit Siguntang
d. Prasasti yang tertera pada Yupa di Kutei
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e. Arca Budha di Candi Borobudur
90.

Salah satu contoh proses ... adalah lahirnya agama Hindu Bali yang

disebut Hindu Dharma, agama Hindu ini merupakan khas Bali dan berbeda
dengan agama Hindu yang berasal dari India.
a. Localgenius

d. Westernisasi

b. Akulturasi

e. penyuburan

c. Sinkretisme
91. Kebudayaan Hindu merupakan Sinkretisme antara...
a. Kebudayaan bangsa Arya dan Dravida
b. Kebudayaan bangsa Dravida dan Sudra
c Kebudayaan bangsa Arya dan Brahmana
d. Kebudayaan antara Kasta
e. Kebudayaan Indonesia dengan India
92. Salah satu perbedaan masyarakat Hindu dengan bangsa lain adala...
a.

Sistem pemerintahan demokrasi

b.

Sistem kepercayaan yang monotheisme

c.

Adanya sistem kasta

d.

Sifat kesombongan bangsanya

e.

Pengakuan atas kekuasaan dewa

93. Pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia mengakibatkan perubahan dalam
tata kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak menimbulkan
perubahan yang mendasar, hal itu disebabkan...
k. Para penyebar Hindu kurang cakap
l. Hindu terdapat sistim kasta
m. Kebudayaan Hindu kurang disenangi
n. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan sendiri
o. Pengaruh Hindu datang secara paksa
94. Peradaban Hindu mudah diterima masyarakat Indonesia karena .…
a. adanya persamaan antara peradaban Hindu dan peradaban Indonesia
b.

masuknya peradaban Hindu berlangsung damai
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c. telah lama ada hubungan antara Indonesia dan India
d. dasar-dasar peradaban Hindu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia
e. bangsa Indonesia termasuk bangsa yang mudah menerima pengaruh luar
95. Perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan Dravida disebut...
a. Kebudayaan Budha

d. Kebudayaan Hindu

b. Kebudayaan Nasrani

e.

Kebudayaan Hindu-Budha

c. Kebudayaan Islam
96. Ditinjau dari arti katanya Weda adalah...
a.

Kitab Suci

d. Kebijaksanaan

b.

Keadilan

e. Pengetahuan

c.

Pengalaman

97. Ajaran Budha dikemukakan oleh...
a.

Bodi Satwa

d. Kasta Brahmana

b.

Sidharta Gautama

e. Mpu Sendok

c.

Raja Kapilawastu

98. Tiga Dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu :
Brahma, Wisnu dan...
a.

Agni

d. Siwa

b.

Ganesa

e. Narayana

c.

Sri

99. Masuknya pengaruh Hindu–Buddha ke Indonesia di bawa oleh kaum
pedagang. Hal ini menurut hipotesis….
a. Brahman

d. Nasional

b. Waisya

e. Sudra

c. Ksatria
100. Agama dan kebudayaan Hindu–-Buddha kemudian berakulturasi dengan
kebudayaan asli Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sistem kalender
yang ditandai dengan adanya...
g. Kalender saka

d. Kalender sejarah

h. Kalender jawa

e. Kalender Hindu-Budha
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i. Kalender masehi
101.Candi berasal dari kata Candikả, yang berarti...
g. Dewi Durga

d. Dewi Tara

h. Ganesha

e. Agastya

i. Sri
102.Proses penyusunan ulang reruntuhan candi sesuai bentuk aslinya disebut...
g. Renovasi

d. reboisasi

h. Rekonstruksi

e. Instalasi

i. Rehabilitasi
Perhatikan gambar dibawah ini!
A

B

103. Pada gambar tersebut A menjukkan....
g. Kaki candi

d. Tubuh candi

h. Makara

e. Atap candi

i. Stupa
104. Bagian candi yang ditunjukkan oleh huruf B fungsinya adalah..
k. Tempat diletakannya ratna
l. Tempat bertapa
m. Untuk menyangga yang melambangkan alam bawah
n. Tempat meletakkan lingga yoni
o. Tempat duduk
105. Akulturasi bidang seni rupa antara India dan Indonesia tampak pada relief
Candi Borobudur. Pengaruh dari India berupa relief, kecuali….
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a. perahu besar tidak bercadik

d. Sang Budha Gautama

b. perahu besar bercadik

e. bunga teratai

c. perahu lesung
106.Perhatikan data dibawah ini!
k. Bentuk bangunan tambun
l. Puncak candi berbentuk ratna atau stupa
m. Letak candi di belakang halaman
n. Letak candi di tengah halaman
o. Bentuk bangunan ramping
Dari data diatas yang merupakan ciri-ciri candi di daerah Jawa Tengah
adalah...
g. a, b, dan c

d. c, d, dan e

h. b, c, dan e

e. a, b, dan d

i. a, b, dan e
107.Reliefnya timbul sedikit dan lukisannya simbolis menyerupai wayang kulit.
Hal itu merupakan ciri-ciri candi di daerah...
g. Jawa Tengah

d. Jawa Timur

h. Jawa Barat

e. Sumatera

i. Bali
108.Candi-candi Hindhu di Jawa Tengah adalah peninggalan dari kerajaan...
g. Mataram

d. Majapahit

h. Singosari

e. Sriwijaya

i. Pajang
109.Candi Hindhu peninggalan kerajaan Majapahit adalah...
g. Prambanan, Panataran, Kidal

d. Jago, Sawentar, Jabung

h. Panataran, Sawentar Jabung

e.Prambanan, Panataran, Jago

i. Jago, Panataran, Jabung
110.Latar belakang keagamaan cari candi Gedong Songo adalah...
g. Dinamisme

d. Hindu

h. Animisme

e. Budha
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i. Monotheisme
111.Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan yang reliefnya menggambarkan
cerita ….
a. Pandawa Jaya dan Ramayana

d.Kresnayana danMahabharata

b. Ramayana dan Kresnayana

e. Pandawa Jaya dan Rahwana Raja

c. Ramayana dan Mahabharata
112. Candi Borobudur terletak di daerah...
g. Wonosobo

d. Yogyakarta

h. Kartosura

e. Boyolali

i. Magelang
113.Bagian atap candi Budha adalah...
g. Stupa

d. makara

h. Lingga Ratna

e. Relief

i. Kepala
114.Candi Borobudur di bangun pada masa dinasti...
g. Sanjaya

.d Ming

h. Maurya

e. Syailendra

i. Sang
Perhatikan gambar!

115. Di atas adalah gambar candi...
g. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

h. Candi Mendut

e. Candi Sambisari

i. Candi Pawon
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116. Gambar diatas adalah gambar candi...
g. Candi Kalasan

d. Candi Kidal

h. Candi Mendut

e. Candi Pawon

i. Candi Jago
117.Di Jawa tengah pernah menjadi pusat kerajaan Hindhu sekitar abad VIII M
setelah itu pindah ke Jawa Timur. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor,
Kecuali...
k. Bencana alam Gunung Merapi meletus
l. Jawa Timur letaknya kurang strategis untuk perdagangan
m. Jawa Timur mempunyai Sungai yang besar dan dataran rendah yang luas
untuk pertanian
n. Menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya
o. Semua benar
118. Perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur mempunyai
makna peralihan ….
a. dari kerajaan maritim ke kerajaan agraris
b. dari kerajaan agraris ke kerajaan maritim
c. dari kerajaan agraris–maritim ke kerajaan maritim
d. dari kerajaan agraris ke kerajaan agraris-maritim
e. semua benar
119.Rupadhatu merupakan bagian tengah dari candi Borobudur. Pada bagian ini
menggambarkan...
a. Hubungan manusia dengan manusia
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b. Keterikatan manusia oleh karma dan nafsu
c. Cerita-cerita tentang Jatakamala
d. Keinginan manusia untuk masuk nirwana
e. Keterikatan manusia oleh rupa dan bentuk
120.Agama Hindu bukan agama yang demokratis, karena...
a. Urusan agama dimonopoli oleh kaum Brahmana
b. Urusan agama dimonopoli oleh keluarga raja
c. Urusan agama diserahkan oleh masing-masing umat
d. Kaum Brahmana yang mengetahui urusan hubungan antara manusia dan
Tuhan
e. Kaum Brahmana memberikan kesempatan kepada golongan lain untuk
mengajarkan agama

Nama
Kelas
No.absen

:
:
:
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Kunci Jawaban Soal Post Test

1. A

11. E

21. E

31. D

2. E

12. B

22. D

32. B

3. D

13. D

23. A

33. C

4. C

14. B

24. B

34. E

5. C

15. A

25. D

35. A

6. A

16. A

26. C

7. C

17. B

27. C

8. D

18. E

28. A

9. B

19. C

29. E

10. D

20. E

30. B
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Lampiran 38

FOTO – FOTO DOKUMEN TASI PENELITIAN
DI SMA NEGERI 8 SEMARA

Gambar 1.
Halaman depan SMA Negeri 8 Semarang
Sumber: Dok. Pribadi

Gambar 2.
Halaman visi SMA Negeri 8 Semarang
Sumber: Dok. Pribadi
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Gambar 3.
Pre Test kelas kontrol
Sumber: Dok. Pribadi

Gambar 4.
Pre Test kelas Eksperimen
Sumber: Dok. Pribadi
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Gambar 5.
Diskusi jigsaw kelas eksperimen
Sumber: Dok. Pribadi

Gambar 6.
Post Test kelas eksperimen
Sumber: Dok. Pribadi
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Gambar 7.
Post Test kelas kontrol
Sumber: Dok. Pribadi

Gambar 7.
Foto bersama kelas eksperimen
Sumber: Dok. Pribadi

