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SARI 

Fattahu Sarah, Roro. 2013 Peningkatan Keaktifan Belajar IPS Sejarah Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Index Card Match (ICM) Kelas VIII D SMP Negeri 

4 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. YYFR. Sunarjan, MS. Dan Drs. Ba‟in, 

M.Hum. 

Kata kunci : Keaktifan Siswa, Strategi Pembelajaran Aktif Index Card Match 

 Keaktifan belajar siswa merupakan kegiatan siswa dimana siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Aktivitas siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang 

dalam kegiatan pembelajaran belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 

rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Penyebabnya 

adalah pada proses pembelajaran guru lebih menguasai kelas dan hanya sedikit 

siswa yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan argumennya. Akibatnya 

siswa tidak mengetahui materi cenderung diam dan tidak bertanya. Selain itu, 

kurang lebih 25 siswa kurang konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

sejarah dan memiliki sifat lupa, sehingga perlu adanya peninjauan ulang terhadap 

materi yang dijelaskan guru. Salah satunya adalah penerapan strategi 

pembelajaran aktif index card match. Strategi pembelajaran aktif index card 

match adalah salah satu strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keaktifan siswa di dalam kelas dan kinerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah 

dengan menggunakan strategi pembelajaran index card match (ICM) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang tahun ajaran 

2012/2013? 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus dengan subjek penelitian siswa kelas VIII D SMA Negeri 4 Semarang 

tahun ajaran 2012/2013. Penelitian difokuskan pada keaktifan belajar siswa. Data 

diperoleh melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan melalui dua bentuk yakni analisis data kuantitatif dan analisis data 

kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan strategi 

pembelajaran aktif index card match dalam pembelajaran sejarah dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, kinerja guru, dan hasil belajar dalam proses 

pembelajaran. Peningkatan keaktifan siswa terbukti dengan sebelum  diadakan 

penelitian, pada pra siklus diperoleh rata-rata keaktifan siswa dengan persentase 

sebesar 43,7%. Setelah dilaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus I 

diperoleh rata-rata keaktifan siswa dengan persentase sebesar 70%. Pada siklus II 
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ini rata-rata keaktifan siswa dengan persentase  mencapai indikator pencapaian 

yakni ≥ 75% yaitu mencapai 88,57%. Simpulan dari hasil penelitian adalah 

strategi pembelajaran aktif index card match mampu meningkatkan keaktifan 

siswa dan kinerja guru dalam suatu proses pembelajaran. Peningkatan ini juga 

diikuti dengan meningkatnya hasil belajar siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran. Saran untuk guru sejarah, dapat menggunakan strategi 

pembelajaran aktif index card match sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran sejarah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

menjadikan pembelajaran sejarah yang menarik dan menyenangkan. Saran bagi 

siswa, agar lebih aktif dan berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat 

setelah mengetahui dan memahami strategi pembelajaran aktif index card match 

dan lebih konsentrasi serta fokus pada waktu proses pembelajaran berlangsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan paling mendasar bagi setiap 

manusia. Kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang akan menentukan kualitas 

hidupnya kelak di masa depan. Pada era globalisasi dewasa ini, keterbukaan 

berkompetisi atau bahkan persaingan dalam hal kualitas mutu pendidikan 

bukanlah menjadi rahasia lagi. Guru sebagai tenaga pengajar, memegang peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Untuk menjadi seorang guru yang profesional 

bukanlah hal yang mudah dan tidak pula diperoleh dari proses yang singkat. 

 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

bertakwa terhadap TuhanYang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan merupakan penentu 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Siswa yang terlibat 

dalam proses belajar mengajar diharapkan mengalami perubahan baik dalam 

bidang pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. Dalam proses 
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belajar mengajar guru akan menghadapi siswa yang mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda sehingga guru tidak akan lepas dengan masalah hasil belajar. 

 Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika berlangsung dalam kondisi 

dan situasi yang kondusif, hangat, menyenangkan, menarik dan nyaman. Oleh 

karena itu, guru harus memahami berbagai strategi mengajar dengan berbagai 

karakteristiknya, sehingga mampu memilih strategi mengajar yang tepat dan 

mampu menggunakan strategi belajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

maupun kompetensi yang diharapkan.  

 Masalah-masalah yang muncul di bidang pendidikan semakin banyak dan 

membuat berbagai pihak bingung dalam mengatasi masalah tersebut. Di antara 

masalah-masalah pendidikan yang ada dan perlu dibahas ialah kompetensi guru 

dan berkurangnya semangat belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. 

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sebagai suatu profesi, guru 

memiliki kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

kemasyarakatan (Sanjaya, 2008:17). 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki  proses  belajar mengajar.  Belajar mengajar  pada  dasarnya adalah  

interaksi  atau  hubungan  timbal  balik  antara  guru  dan  siswa  dalam situasi 

pendidikan. Oleh karena  itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan  

dan  sikap  terbuka  di samping  kemampuan  dalam  situasi  belajar mengajar 

yang lebih aktif. 
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 Guru sebagai pengajar lebih menekankan pada pelaksanaan tugas 

merencanakan, melaksanakan proses belajar mengajar, dan menilai hasilnya. 

Untuk melaksanakan tugas ini, di samping harus menguasai materi atau bahan 

yang akan diajarkan juga dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan teknis mengajar. Sehubungan dengan tanggung jawab profesional 

dalam melaksanakan tugas mengajar ini, guru dituntut untuk selalu mencari 

gagasan-gagasan baru (inovasi), berusaha menyempurnakan pelaksanaan tugas 

mengajar, mencoba bermacam-macam metode dalam mengajar dan 

mengupayakan pembuatan serta penggunaan alat peraga dalam mengajar 

(Daryanto, 2010:181). 

 Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan materi 

namun juga guru harus bisa secara maksimal menyampaikan apa isi dari materi 

yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS Sejarah. Selain itu, tugas guru juga harus 

mampu menyampaikan materi dengan menggunakan suatu metode atau juga 

strategi pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang ceria, 

menyenangkan, dan juga siswa mampu memahami materi yang disampaikan. Jika 

guru tidak mampu menyampaikan materi dengan baik dapat menimbulkan 

ketidakpahaman dan kebosanan bagi siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan. 

 Menurut Sanjaya (2008:55) peran guru menjadi kunci keberhasilan dalam 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selain mengajar, guru juga bertanggung 

jawab mengatur, mengarahkan, menciptakan kondisi pelajaran yang kondusif di 

kelas. Berdasarkan pendapat para pakar bahwa para guru sangat penting perannya 
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dalam keberhasialan proses pembelajaran, guru juga sebagai fasilitator serta 

motivator siswa. Jadi peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan melainkan 

lebih dari itu. Guru juga berperan penting dalam mengawal dan membimbing 

siswa untuk mencapai keberhasilan dalam meraih cita-cita. 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki  proses  belajar mengajar.  Belajar mengajar  pada  dasarnya adalah  

interaksi  atau  hubungan  timbal  balik  antara  guru  dan  siswa  dalam situasi 

pendidikan. Oleh karena  itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan  

dan  sikap  terbuka  di samping  kemampuan  dalam  situasi  belajar mengajar 

yang lebih aktif.  

 Berdasarkan pengamatan pada saat observasi awal pada tanggal 30 April 

2013 di SMP Negeri 4 Semarang, salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah yakni IPS Sejarah. Permasalahan pertama yang ditemukan adalah masalah 

yang berkaitan dengan media dan sarana pembelajaran. Pengertian media menurut 

Briggs adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar (Sadirman, 2009: 6). Media dalam pembelajaran memegang 

peranan penting karena lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 

guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Berkaitan dengan masalah media, di SMP N 4 Semarang sarana dan 

prasarana sekolah masih kurang. Misalnya masih terbatasnya jumlah LCD, 

sehingga tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan media LCD dalam 
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menunjang proses pembelajaran di kelas. Untuk dapat menggunakan media ini 

harus bergantian dengan mata pelajaran lain dan tidak semua guru mampu 

menggunakan media ini. Selain itu, penggunakan perpustakaan sekolah masih 

kurang. Hal ini dapat dilihat pada semakin menurunnya siswa meminjam buku-

buku sejarah di perpustakaan sebagai sumber belajar. 

Masalah kedua berkaitan dengan konsentrasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut Sardiman (2007:40) konsentrasi dimaksudkan 

memusatkan segenap kekuatan perhatian pada situasi belajar. Di dalam belajar, 

mungkin juga ada perhatian sekedarnya tetapi tidak konsentrasi, makna materi 

yang masuk dalam pikiran mempunyai kecenderungan berkesan tetapi tidak cukup 

kuat untuk membuat kesan yang hidup dan tahan lama. Selain konsentrasi 

berkurang, siswa juga memiliki sifat lupa. Hasil pengamatan dari observasi awal 

menunjukkan, bahwa sehari sesudah para siswa mempelajari suatu bahan 

pelajaran atau mendengarkan suatu ceramah mereka banyak melupakan apa yang 

telah mereka peroleh selama jam pelajaran tersebut. 

Masalah ketiga yang ditemukan adalah yang berhubungan dengan guru 

sebagai salah satu sumber dalam mengajar. Pada dasarnya proses pembelajaran 

IPS Sejarah di SMP Negeri 4 Semarang masih bersifat konvesional. Pada 

observasi pada tanggal 30 April 2013, pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

lebih menekankan pada penggunaan metode ceramah. Metode ceramah 

meminimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru 

terlihat lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Kebiasaan bersikap pasif dalam 

proses pembelajaran dapat mengakibatkan sebagian besar siswa takut dan malu 
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bertanya kepada guru mengenai materi yang kurang dipahami. Suasana belajar di 

kelas menjadi sangat monoton dan kurang menarik. Cara ini cukup membosankan, 

maka dalam pelaksanaannya memerlukan metode/strategi tertentu agar gaya 

penyajiannya tidak membosankan namun menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imron, selaku guru pengampu 

mata pelajaran sejarah di kelas VII, VIII, IX pada tanggal 30 April 2013. 

Keaktifan dan hasil belajar siswa belum maksimal, meskipun ada siswa aktif 

dalam proses pembalajaran dan ada siswa yang memperoleh nilai yang tinggi, 

tetapi masih banyak siswa yang kurang aktif dan hasil belajar yang masih rendah. 

Jumlah siswa kelas VIII D  adalah 31 siswa, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 16 

siswi perempuan. Hasil observasi awal pada tanggal 30 April 2013 rata-rata 

keaktifan yang diperoleh siswa kelas VIII D ketika observasi awal sebesar 

52,85%. Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VIII D sebesar 48,38%; dengan 

nilai rata-rata kelas 71,06. Nilai tertinggi 77 dan dengan nilai terendah 60, 

sebanyak 15 siswa tuntas sedangkan 16 siswa tidak tuntas. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilaksanakan penulis terhadap 

siswa dan guru sejarah SMP Negeri 4 Semarang pada tanggal 30 April 2013 dapat 

diketahui bahwa keaktifan siswa dalam belajar sejarah sangat rendah.  Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dan hasil bahwa pembelajaran yang disampaikan cenderung 

dikuasai oleh guru, guru hanya memberikan pengajaran dimana siswa sedikit 

diberi kesempatan untuk mengembangkan argumennya dan siswa yang tidak 
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mengetahui materi cenderung akan diam dan tidak bertanya, ehingga proses 

pembelajaran hanya berjalan satu arah saja. 

Memperhatikan hal tersebut, perlu kiranya diambil tindakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VIII D. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perbaikan dalam proses belajar-mengajar dengan penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2009: 3). Dengan melaksanakan tahapan-

tahapan dalam PTK, guru akan mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui 

suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi dikelasnya. Tindakan yang 

dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang 

berkembang di kelas. 

Agar hal tersebut bisa diminimalkan dan tujuan pembelajaran sejarah 

dapat tercapai maka diperlukan suatu strategi khusus dari guru sejarah agar minat 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti mata pelajaran sejarah lebih tinggi. Upaya 

membangkitkan kembali keaktifan serta minat siswa terhadap pembelajaran 

sejarah diperlukan optimalisasi peran guru IPS Sejarah di dalam kelas. Seorang 

guru dalam proses belajar mengajar di kelas tidak hanya sekedar menyampaikan 

materi pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh siswa. Aktivitas guru dan siswa sebagai pelaku utama 

dalam kegiatan pembelajaran mutlak diperlukan demi tercapainya tujuan belajar. 

Segala tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan belajar, tersusun sebagai 

strategi pembelajaran. Hendaknya guru juga dapat mengelola kelas secara efektif 
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dan efisien, antara lain dengan pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah khususnya kelas. 

 Dalam proses pembelajaran, guru haruslah mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh siswa secara maksimal, baik dari ranah kognitif 

(pengetahuan), ranah afektif (sikap dan nilai), serta ranah psikomotorik 

(keterampilan). Dengan keterpaduan semua aspek tersenut diharapkan siswa 

menjadi warga negara yang mempunyai nilai sosial, kritis serta kreatif dalam 

menyikapi berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk 

mengatasi hal tersebut hendaknya guru sejarah harus mampu mengembangkan 

materi pelajaran sejarah yang ada dengan cara menggunakan strategi 

pembelajaran aktif atau menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang mampu 

membuat siswa tertarik terhadap mata pelajaran sejarah.  

“Strategi pembelajaran aktif (active learning) merupakan sebuah  

kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang 

komprehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat 

peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang 

membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka 

berpikir tentang materi pelajaran. Juga terdapat teknik-teknik memimpin 

belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil, merangsang diskusi dan 

debat, mempraktekkan sa ketrampilan-ketrampilan, mendorong adanya 

pertanyaan-pertanyaan, bahkan membuat peserta didik saling mengajar 

satu sama lain (Silberman, 2009:2)” 

 

Salah satu strategi pembelajaran aktif yang ada yakni pemanfaatan strategi 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar, strategi pembelajaran sebagai sarana 

yang efektif dalam menyampaikan pelajaran. Walaupun hanya menggunakan 

strategi pembelajaran yang sederhana, tetapi sangat membantu komunikasi 

menjadi efektif. Salah satu cara yang paling meyakinkan untuk menjadikan belajar 
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tepat adalah menyertakan waktu untuk meninjau apa yang telah dipelajari. Materi 

yang telah ditinjau (review) oleh peserta didik mungkin disimpan lima kali lebih 

kuat dari materi yang telah ditinjau. Hal itu karena peninjauan memudahkan 

peserta didik untuk mengembangkan informasi dan menemukan cara-cara untuk 

menyimpan dalam otaknya (Silberman, 2009:239). Penggunaan strategi 

pembelajaran aktif index card match dipilih karena dapat merangsang daya tarik, 

keaktifan dan pemahaman siswa terhadap pelajaran sejarah. Dengan demikian 

siswa lebih semangat dan senang, mengikuti pelajaran dan minat belajar sejarah 

siswa meningkat.  

“Strategi pembelajaran aktif index card match merupakan pembelajaran  

yang  menyenangkan yang  digunakan  untuk  mengulang  materi  yang  

telah  diberikan  sebelumnya, pembelajaran  ini  membagi  kelas  menjadi  

dua  kelompok  besar  dimana  satu kelompok akan diberikan kertas yang 

berisi pertanyaan sedang kelompok yang lain  akan  diberi  kertas  yang  

berisi  tentang  jawaban  dari  pertanyaan  yang diberikan pada kelompok 

satu, kemudian masing-masing  siswa akan mencari pasangan  soal  dan  

jawabannya.  Kemudian  siswa  yang  menemukan pasangannya  akan  

duduk  berdekatan  kemudian  meminta  setiap  pasangan secara 

bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dengan kertas pada 

teman-teman  yang  lain. Selanjutnya  soal  tersebut  dijawab  oleh  

pasangannya (Silbeman, 2009:240)” 

  

Strategi pembelajaran ini menuntut peran aktif siswa di dalam kelas, 

namun seorang guru tetap harus berperan di dalam kelas tersebut, yaitu memberi 

semangat, dorongan belajar, dan bimbingan terhadap siswa. Dalam setiap strategi 

pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing, begitu pula strategi 

pembelajaran aktif index card match. Kelebihan strategi pembelajaran index card 

match yaitu: (1) Siswa menerima satu kartu soal atau jawaban, namun melalui 
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presentasi antar pasangan, (2) Terjadi proses diskusi dan presentasi sehingga 

menguatkan materi yang hendak dipelajari, (3) Siswa dapat mempelajari topik 

atau konsep lainnya (Deddy, 2012:  

http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15 /metode-pembelajaran-index-

card-match/).  

 Index card match merupakan sebuah strategi pembelajaran yang 

membantu siswa untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara 

aktif serta menjadikan belajar tidak terlupakan (Silberman, 2009 : 121 dan 265). 

Strategi pembelajaran aktif index card match bisa digunakan sebagai metode 

alternatif yang dirasa lebih bisa memahami karakteristik belajar peserta didik yang 

berbeda-beda. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran aktif index card match dapat dijadikan satu strategi yang efektif dan 

bermanfaat serta berpengaruh untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran sejarah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match dengan judul: 

”Peningkatan Keaktifan Belajar IPS Sejarah Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Index Card Match (ICM) Kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

B. Perumusan Masalah  

 Mengacu pada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “apakah dengan menggunakan 

http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15%20/metode-pembelajaran-index-card-match/
http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15%20/metode-pembelajaran-index-card-match/
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strategi pembelajaran index card match (ICM) dapat meningkatkan keaktifan 

siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang?”. 

C. Tujuan Penelitian 

 Sebuah tindakan pasti memiliki tujuan begitu pula dengan penelitian ini. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran 

sejarah. 

b. Untuk melatih siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. 

c. Untuk meningkatkan pemahaman siswa akan materi pelajaran. 

d. Untuk melatih siswa agar berani menghadapi permasalahan dan 

menyelesaikannya. 

2. Tujuan Umum 

Mengetahui peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sejarah 

menggunakan strategi pembelajaran  index card match pada siswa kelas VIII D 

SMP Negeri 4 tahun 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

 Sebagai penelitian tindakan Kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran sejarah. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru IPS 

Terpadu dalam bidang sejarah tentang strategi pembelajaran aktif index card 
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match sehingga dapat dijadikan acuan dalam memilih alternatif pembelajaran 

yang efektif serta aktif. 

b. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman langsung kepada siswa sebagai objek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman tentang 

kebebasan dalam belajar sejarah secara aktif,  kreatif, dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada sekolah 

tentang salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran sejarah 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

kepada pelajaran sejarah, dan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran sejarah melalui strategi pembelajaran index 

card match. 

E. Batasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini juga 
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dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahansesuai dengan tujuan 

dalam penelitian berikut: 

 

1. Keaktifan siswa 

Keaktifan adalah bahwa pada waktu guru mengajar ia harus mengusahakan 

murid-muridnya untuk aktif jasmani maupun rohani (Sriyono, 1992:75). 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang 

harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, 

baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa merupakan manusia belajar yang aktif dan 

selalu ingin tahu. Daya keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati itu akan dapat 

berkembang ke arah yang positif  saat lingkungannya memberikan ruang yang 

baik untuk perkembangan keaktifan itu (Anurrahman, 2009: 119). 

2. Strategi pembelajaran aktif index card match 

Strategi pembelajaran aktif index card match merupakan strategi yg cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Tidak hanya materi yang sudah diterangkan, namun materi yang baru 

tetap bisa diajarkan dengan menggunakan strategi ini dengan catatatan, peserta 

didik diberikan topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk 

kelas mereka sudah memiliki bekal materi yang akan disampaikan (Hisyam dkk, 

2008: 67). Strategi Pembelajaran Aktif index card match Menurut Marwan adalah 

metode pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Strategi pembelajaran Aktif index card match dapat memupuk 
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kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks 

yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik karena siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Aktivitas Siswa 

Keaktifan belajar siswa merupakan kegiatan siswa dimana siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Keaktifan belajar siswa sangat dibutuhkan pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran.Dengan adanya aktivitas belajar, maka 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.Keaktifan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

menuju suatu perubahan yang lebih baik.Keaktifan adalah bahwa pada waktu guru 

mengajar ia harus mengusahakan murid-muridnya untuk aktif jasmani maupun 

rohani (Sriyono, 1992:75).Keaktifan jasmani maupun rohani meliputi: 

1. Keaktifan indra: pendengaran penglihatan, peraba dan lain-lain. Siswa harus 

dirangsang agar dapat menggunakan alat indra sebaik mungkin. 

2. Keaktifan akal : akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk 

menyelesaikan masalah, menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan 

mengambil keputusan. 

3. Keaktifan ingatan : pada waktu proses belajar mengajar siswa harus aktif 

menerima bahan ajar yang disampaikan oleh guru dan menyimpannya di 

dalam otak, kemudian suatu saat dia siap untuk menguratakannya kembali. 

4. Keaktifan emosi: dalam hal ini siswa hendaklah senantiasa berusaha 

mencintai pelajarannya karena akan berdampak positif pada hasil studinya. 
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Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar 

yang harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, 

baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa merupakan manusia belajar yang aktif dan 

selalu ingin tahu. Daya keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati itu akan dapat 

berkembang ke arah yang positif  saat lingkungannya memberikan ruang yang 

baik untuk perkembangan keaktifan itu (Anurrahman, 2009: 119). Menurut 

Sardiman (2007:97), di dalam belajar perlu adanya aktivitas. Tanpa aktivitas 

proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Di dalam aktivitas belajar 

ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa lama dan 

pandangan ilmu jiwa modern.Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas 

didominasi oleh guru, sedangkan menurut pandangan jiwa modern, aktivitas 

didominasi oleh siswa. 

Menurut Sudjana(2001: 72) keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar dapat dilihat dalam:  

1. Turut sertanya dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

2. Terlibat dalam pemecahan masalah 

3. Bertanya kepada guru maupun siswa lain apabila tidak memahami persoalan 

yang dihadapinya. 

4. Berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 

5. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai petunjuk guru. 

6. Menilai kemampuan dirinya dan hasil – hasil yang diperolehnya. 

7. Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah sejenis 
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8. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya 

dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya”.  

 Untuk mengetahui keaktifan siswa dapat ditinjau dari aktivitasnya dalam 

proses belajar mengajar. Aktivitas diperlukan dalam pembelajaran karena pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku.Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari interaksi belajar mengajar. Dalam pandangan psikologi modern, 

belajar bukan hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi, akan tetapi 

peristiwa mental dan proses berpengalaman. Oleh karena itu, setiap peristiwa 

pembelajaran menuntut keterlibatan intelektual-emosional siswa melalui asimilasi 

dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan serta 

pengalaman langsung dalam rangka membentukketerampilan (motorik, kognitif, 

dan sosial),penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap 

(Sanjaya, 2006:134). 

 Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah 

kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik berupa 

membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan (Dimyati, 

2010:45).Dierich dalam Hamalik (2009a: 172) mengklasifikasikan macam-macam 

aktivitas menjadi seperti berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati ekspresi, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 
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2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberikan saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganilis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing -
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masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas 

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Setelah mencermati 

berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bawa keaktifan dalam proses 

pembelajaran meliputi memperhatikan guru, bertanya dan mengeluarkan ide, 

mengerjakan soal di depan kelas, selalu antusias dan belajar mandiri. 

B.      Belajar  

1.    Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. Berhasil tidaknya siswa dalam mencapai tujuan 

belajar yang memuaskan akan tergantung pada kegiatan belajar ini.  Secara 

psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata pada seluruh 

aspek tingkah laku (Daryanto, 2010:2). Hilgard dalam Sanjaya (2006: 112) 

mengungkapkan bahwa belajar itu adalah proses perubahan melalui kegiatan atau 

prosedur latihan baik latihan  dalam laboratorium maupun dalam lingkungan 

alamiah. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah 

proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan 

munculkan perubahan perilaku. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya(Slameto, 

2010:2). Menurut Anni (2008:2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan yang berperan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia.  Kesimpulan yang 

bisa diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa pada prinsipnya, belajar adalah 

perubahan dari diri seseorang. 

Oemar Hamalik (2009b: 36-37) menurut pengertiannya belajar merupakan 

suatu proses yakni suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Yang 

menjadi hasil dari belajar bukan penguasan hasil latihan melainkan perubahan 

tingkah laku. Karena belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, maka 

diperlukan pembelajaran yang bermutu yang langsung menyenangkan dan 

mencerdaskan siswa. Suasana kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan 

mencerdaskan siswa itu salah satunya dapat tercipta melalui model pembelajaran 

dinamika kelompok. 

Menurut Daryanto (2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dari beberapa pengertian belajardi atas maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses baik itu berupa aktivitas mental atau psikis 

yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku 

yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar yang didahului oleh 

proses pengalaman dan perubahan tingkah laku. 
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2. Prinsip-Prinsip Belajar 

Slameto (2010: 27) menyatakan prinsip-prinsip belajar antara lain yaitu: 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

2) Belajar harus menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar yang 

efektif. 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

1. Sesuai hakikat belajar 

a. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan 

discovery. 

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapat 

pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan 

respon yang diharapkan. 
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2. Sesuai materi/ bahan yang harus dipelajari. 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

3. Syarat keberhasilan belajar 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

b. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ sikap itu mendalam pada siswa. 

C. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien (Muhaimin dalam Riyanto, 2009: 131). Pembelajaran secara umum dapat 

diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga 

tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000:24). 

Pembelajaran juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengorganisasikan 

atau mengatur lingkungan baik fisik, maupun non fisik sehingga dapat digunakan 

untuk kegiatan proses  belajar. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku 

yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Definisi sebelumnya 

menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak 
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pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoretis, dan dengan demikian 

tidak secara langsung dapat diamati. 

Pembelajaranadalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

danpengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik, 2009a:57). 
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2. Pembelajaran  IPS Sejarah di SMP 

Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya 

sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Mata pelajaran 

sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari masa lampau antara manusia 

dengan sesamanya, manusia dengan  alam sekitarnya, manusia dengan Tuhan 

yang juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan juga sendi-

sendi lainnya yang mempengaruhinya. Menurut Kuntowijoyo (2005: 18) sejarah 

adalah ilmu yang menceritakan cerita-cerita masa lalu. Ilmu sejarah sangat 

dibutuhkan setiap orang, karena dengan ilmu sejarah orang dapat mengerti segala 

perkembangan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan 

pembangunan.Untuk itu, sejarah sangat penting dipelajari oleh generasi penerus 

bangsa. 

Pembelajaran dalam makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar dapat diartikan sebagai upaya 

guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Dalam hal ini guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya, jadi 

subyek pembelajaran adalah peserta didiknya. Pembelajaran berpusat pada peserta 

didik yang dilakukan secara dialog interaktif, prosesnya secara organik dan 

konstruktif, bukan mekanis seperti hlnya pengajaran (Supriyono, 2011: 13). 

Selain itu guru sejarah juga harus memiliki beberapa kualitas pokok, yaitu 

penguasaan materi dan penguasaan teknik.Setiap guru sejarah harus memperluas 

pengetahuan historisnya.Pengetahuan yang luas serta teknik mengembangkan 

berbagai pertanyaan sangat diperlukan oleh guru sejarah. Guru sejarah juga harus 
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menguasai berbagai macam model dan teknik pembelajaran sejarah. Guru harus 

mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung cepat dan baik (Kochhar, 2008: 393-394)  

D. Strategi Pembelajaran AktifIndex Card Match (Mencari Pasangan) 

Pengertianstrategi pembelajaran dapat dikaji melalui dua kata pendukung 

yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategiberarti cara dan seni menggunakan 

sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (Wena, 2009: 2). Sedangkan 

pembelajaran atau learning mempunyai makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari (Suprijono, 2009: 13).  Strategi pembelajaran merupakan 

kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa urut-urutan 

kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam 

lingkungan tertentu. Strategi pembelajaran mencakup juga pengaturan materi 

pembelajarn yang akan disampaikan kepada peserta didik (Suprijono, 2011:83). 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 

Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, 

sumber belajar, kebutuhan dan karateristik peserta didik yang dihadapi dalam 

rangka  mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Hamzah, 2011:3). Menurut Dick 

and Carey dalam (Hamzah, 2011:1) strategi  pembelajaran terdiri atas seluruh 

komponen materi pembelajaran dan produser atau tahapan kegiatan belajar yang 

atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya 
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terbatas prosedur  atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga 

pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. 

Strategi pembelajaran aktif (active learning) merupakan sebuah  kesatuan 

sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang komprehensif. Belajar aktif 

meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui 

aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 

membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Juga terdapat teknik-teknik 

memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil, merangsang diskusi 

dan debat, mempraktekkan ketrampilan-ketrampilan, mendorong adanya 

pertanyaan-pertanyaan, bahkan membuat peserta didik saling mengajar satu sama 

lain (Silberman, 2009:2). Menurut Zaini (2008:14), pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak 

didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik 

pribadi yang mereka miliki. Di samping itu active learning juga dimaksudkan 

untuk menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan semua 

potensi anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Pembelajaran 

ini pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan 
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respon anak didik dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi hal 

yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dalam 

strategi ini juga setiap materi pelajaran harus dikaitkan dengan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya.Ada banyak strategi pelajaran 

yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran aktif di sekolah.Silberman 

(2009) mengemukakan 101 bentuk strategi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran aktif.Kesemuanya dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

sesuai dengan jenis materi dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai oleh 

siswa.Salah satu bentuk strategi itu adalah strategi pembelajaran index card match 

(pencocokan kartu indeks). 

Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka guru 

hendaknya merencanakan pengajaran, yang menuntut siswa banyak melakukan 

aktivitas belajar. Aktivitas yang dikerjakan siswa hendaknya menarik minat siswa, 

dibutuhkan dalam perkembangannya, serta bermanfaat bagi masa depannya 

(Ibrahim, 2003:27).  

”Strategi pembelajaran aktifindex card match merupakan strategi 

yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang 

telah diberikan sebelumnya. Tidak hanya materi yang sudah diterangkan, 

namun materi yang baru tetap bisa diajarkan dengan menggunakan strategi 

ini dengan catatatan, peserta didik diberikan topik yang akan diajarkan 

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 

materi yang akan disampaikan (Hisyam dkk, 2008: 67)”. 

 

Strategi pembelajaran aktifindex card matchadalah metode pemecahan 

masalah yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Strategi ini digunakan agar dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses 

pembelajaran ini lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan(Deddy, 

2012: http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-

index-card-match/) 

Dalam strategi ini siswa harus mengerjakan banyak tugas. Mereka harus 

menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan 

apa yang mereka pelajari. Belajar juga harus gesit, menyenangkan, bersemangat 

dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, 

bergerak leluasa dan berfikir keras. Dengan demikian strategi ini membuat siswa 

terbiasa aktif mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. 

Strategi pembelajaran aktifindex card match dapat melatih pola pikir siswa karena 

dengan metode ini siswa dilatih kecepatan berpikirnya dalam mempelajari suatu 

konsep atau topik melalui pencarian kartu jawaban atau kartu soal, setiap siswa 

pasti mendapat pasangan kartu yang cocok lalu mendiskusikan hasil pencarian 

pasangan kartu yang sudah dicocokkan oleh siswa bersama pasangannya dan 

siswa lainnya.Dengan mendiskusikan bersama pasangannya maka siswa akan 

lebih mengerti dengan konsep materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran ini 

dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, maka diharapkan dapat 

meningkatkan semangat dan aktivitas siswa dalam belajar siswa dalam kegiatan 

belajar. 

http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-index-card-match/
http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-index-card-match/
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Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran aktifindex card match 

merupakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan 

dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan 

cara yang menyenangkan.Siswa saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. 

Kegiatan belajar bersama ini dapat membantu memacu belajar aktif dan 

kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil yang 

memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi. Dengan 

demikian strategi pembelajaran aktifindex card match adalah suatu cara 

pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik mencari 

pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. 

Beberapa kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran index card 

matchadalah sebagai berikut: 

1. KelebihanIndex Card Match 

a. Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

c. Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenagkan. 

d. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan 

belajar. 

e. Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 
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2. KelemahanIndex Card Match 

a. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas 

dan prestasi. 

b. Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 

c. Lama untuk membuat persiapan. 

d. Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai 

dalam halpengelolaan kelas. 

e. Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja sama 

dalam menyelesaikan masalah. 

f. Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas.(Deddy, 

2012:http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metodepembelajara

n-index-card-match/) 

3. Langkah – langkah Strategi Pembelajaran Aktif  Index Card Match 

Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran aktif index card match 

yang pertama, guru membuat potongan – potongan kertas sejumlah siswa yang 

ada di dalam kelas selanjutnya bagi jumlah kertas tersebut kedalam dua bagian 

yang sama.Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan pada setengah 

bagian kertas yang telah di siapkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan.Pada 

separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuat tadi. 

Kocok semua kertas sehingga tercampur antara soal dengan jawaban.Beri 

setiap siswa satu kertas.Minta siswa untuk mencari pasangan mereka. Jika ada 

http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metodepembelajaran-index-card-match/
http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metodepembelajaran-index-card-match/
http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metodepembelajaran-index-card-match/
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yang sudah menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk atau berdiri 

berdekatan.Setelah semua semua siswa berdekatan dan duduk sesuai dengan 

pasangan, setiap pasangan secara bergantian membaca soal yang diperoleh dengan 

keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh 

pasangan-pasangan lain”.(Hisyam Zaini dkk, 2008: 67-68) 

E. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian terhadap hasil belajar siswa 

yang menggunakan strategi pembelajaran aktifindex card match (ICM).Berikut ini 

disajikan beberapa hasil penelitian diberbagai sekolah. Hasil penelitian yang 

menyangkut tentang strategi pembelajaran aktif index card macth (ICM), antara 

lain oleh Fajarwati, Ari (2009) yaitu Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam 

Pembelajaran Matematika Melalui Model Index Card Match (Mencari Pasangan) 

menyimpulkan bahwa : (1) peningkatan keaktifan siswa dalam bertanya pada guru 

atau siswa lain sebelum dilakukan tindakan sebesar 2,63% dan diakhir 

pelaksanaan tindakan mencapai 71,05%, (2) peningkatan keaktifan siswa 

berinteraksi dalam diskusi kelompok sebelum dilakukan tindakan sebesar 0% dan 

diakhir pelaksanaan tindakan mencapai 89,47%, (3) peningkatan keaktifan siswa 

dalam menjawab atau memberikan pendapat sebelum dilakukan tindakan sebesar 

7,89% dan diakhir pelaksanaan tindakan mencapai 63,15%, (4) peningkatan 

keaktifan siswa dalam mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum dilakukan 

tindakan sebesar 5,26% dan diakhir pelaksanaan tindakan mencapai 60,52% dan 

(5) peningkatan keaktifan siswa dalam mencatat hasil diskusi di buku catatan 
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sebelum dilakukan tindakan 0% dan diakhir pelaksanaan tindakan mencapai 

100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaranIndex Card Match dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaranmatematika. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Index Card Match yang termasuk strategi pembelajaran active learning 

merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan keaktifan 

belajar pada siswa.Oleh karena itu, sangat beralasan diadakan penelitian tindakan 

mengenai penerapan strategi pembelajaran Index Card Match dalam 

meningkatkan keaktifan siswa. 

F. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka 

dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan strategi pembelajaran Index Card Match akan mengaktifkan 

siswa pada waktu proses pembelajaran 

2. Penggunaan strategi pembelajaran Index Card Matchakan melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran secara aktif. 

3. Adanya keterkaitan antara penggunaan model pembelajaran Index Card 

Match dengan peningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  
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Bila digambarkan maka akan tampak sebagaimana siklus berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  “Melalui penerapan strategi pembelajaran aktifindex 
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cardmacth (ICM) dapatmeningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran sejarah 

di kelas VIII D SMP N 4 Semarang”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian berjudul ”Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Sejarah Melalui Strategi Pembelajaran Index Card Match Kelas VIII D SMP 

Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Diadakan di kelas VIII D SMP 

Negeri 4 Semarang, Jalan Tambak Dalam No. 1, Kecamatan Telogosari, 

Kabupaten Semarang. Penulis mengambil lokasi di sini dengan pertimbangan 

sebagai tempat melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada semester 7 

lalu dan letaknya yang masih berada di sekitar kota Semarang, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian 

yang sangat sesuai dengan profesi penulis. 

B. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII D SMP 

Negeri 4 Semarang tahun ajarah 2012/2013. Siswa kelas VIII H SMP Negeri 4 

Semarang berjumlah 31 orang siswa yang terdiri dari  15 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan.  

C. Dasar Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode agar hasil yang 

diharapkan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Dilihat dari tujuan yang ingin 

dicapai oleh penelitian yaitu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 

kelas maka penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) .  



 
 

 

36 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kuantitatif dan 

kualitatif, penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam bahasa inggrisnya 

Classroom Action Reset. Penelitian merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan kelas (classroom action 

research, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru, bekerja sama dengan peneliti 

(atau dilakukan oleh guru  sendiri yang juga bertindak sebagai peneliti) di kelas 

atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Arikunto, Suhardjono, Supardi, 

2009: 57). 

Ebbut (dalam Wiriaatmadja, 2005: 12) mengemukakan penelitian tindakan 

kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tidakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

itu. Penelitian tindakan kelas dilakukan tidak hanya dilakukan di ruang kelas, 

tetapi di mana saja tempatnya, yang penting terdapat sekelompok anak yang 

sedang belajar. Peristiwanya dapat terjadi di laboratorium, perpustakaan, ataupun 

tempat kunjungan yaitu tempat dimana siswa sedang berkumpul untuk belajar hal 

yang sama dari guru atau fasilitator (Arikunto, 2009: 3)  

PTK merupakan tindakan pemecahan masalah yang dimulai dari: (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, (4) Refleksi, (5) Evaluasi yang telah 

disusun, dilakukan observasi dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai 
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masukan untuk melakukan refleksi yang dijadikan pertimbangan pada rencana 

tindakan selanjutnya. 

1. Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Tindakan Kelas 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Tujuan utama 

PTK adalah pengembangan ketrampilan proses pembelajaran, bukan untuk 

mencapai pengetahuan umum dalam bidang pendidikan (Mulyasa, 2009:89-90). 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas tidak hanya berusaha mengungkapkan 

penyebab berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi guru dan siswa di kelas, 

tetapi mencarikan cara mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran tersebut. 

 Rencana tindakan hendaknya memuat berbagai informasi tentang: (1) 

pengembangan materi pembelajaran, (2) pemilihan metode pembelajaran, (3) 

prosedur pemecahan masalah, (4) penentuan alat dan teknik pengumpulan data 

dan informasi yang diperlukan, (5) rencana pengumpulan dan pengolahan data, 

(6) rencana untuk melaksanakan tindakan pemecahan masalah, (7) rencana 

evaluasi tindakan sekaligus evaluasi pembelajaran (Mulyasa, 2009:109). 

Adapun tahap rencana tindakan kelas sebagai berikut: 

a. Persiapan Penelitian 

  Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 
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1) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah 

melaluiperbincangan dengan guru bidang studi, memantau kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

2) Bersama dengan guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

yang akan dilakukan untuk menentukan aktivitas yang perlu dibenarkan 

dan ditingkatkan. 

3) Pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif 

index card match. Menyusun skenario pembelajaran dengan menyusun 

renvana pembelajaran , menyiapkan media pembelajaran berupa kartu, dan 

membuat evaluasi kepada siswa. 

4) Menyiapkan perangkat pembelajaran, berupa silabus, RPP, dan lembar 

soal atau evaluasi. 

5) Membuat lembar observasi meliputi lembar penilaian untuk menilai 

performance guru dalam pengajaran dan lembar penilaian untuk menilai 

keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. 

b. Rencana Penelitian 

 Penelitian dirancang sebagai penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Tahap-tahap PTK dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan (Planning) 
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 Dalam tahap perencanaan disusun perangkat untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang telah ditentukan. Perangkat tersebut terdiri dari: 

a) Silabus 

b) Menyusun Skenario Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun untuk setiap pertemuan, serta 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c) Mempersiapkan materi pelajaran serta media yang mendukung dalam 

pelaksanaan skenario pembelajaran. 

d) Lembar observasi 

 Menyusun lembar observasi (pengamatan) yang terdiri dari 

lembar observasi aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi kinerja guru untuk mengetahui 

bagaimana kondisi selama pembelajaran di kelas. 

e) Alat evaluasi 

 Menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa. 

c. Tindakan (Acting) 

 Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan 

dalam skenario pembelajaran. Tahap ini meggunakan implementasi atau 

penerapan isi rancangan (Arikunto,2009 : 18).  Tahap pelaksaan ini guru 

melaksakan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan strategi dan skenario 

pembelajaran yang telah di tetapkan, sedangkan peneliti sebagai pengamat. Pada 

tahap ini dilaksanakan dalam dua siklus : 
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1) Siklus I ( pertemuan 2 x 40 menit )  

a) Guru memberi apersepsi tentang materi kepada siswa 

b) Guru menerapkan strategi pembelajaran aktif index card match kepada 

siswa 

c) Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang aturan permainan 

d) Guru mengamati siswa dalam kegiatan pembelajarannya 

e) Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

f) Guru melakukan refleksi dan klarifikasi secara keseluruhan 

2) Siklus II (2 x 40 menit )  

1) Guru memberi apersepsi tentang materi kepada siswa 

2) Guru menerapkan strategi pembelajaran index card match kepada siswa 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang aturan permainan 

4) Guru mengamati siswa dalam kegiatan pembelajarannya 

5) Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

6) Guru melakukan refleksi dan klarifikasi secara keseluruhan 

d. Pengamatan (Observing) 

 Tahap ini dilaksanakan pengamatan tingkat aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini observer mengamati 

pelaksanaan tindakan untuk mengetahui sejauh mana strategi pembelajaran aktif 

index card match dalam meningkatkan pemahaman materi yang dapat dilihat dari 

motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, nilai hasil belajar siswa, 

penilaian siswa dan guru serta memantau kesesuaian mengajar guru dengan 

skenario rencana pembelajaran yang telah dibuat. 
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 Observer lebih sedikit terlibat dalam pembelajaran seperti meluruskan konsep 

yang salah saat berdiskusi kelompok, dan mengarahkan agar kegiatan kelompok 

dapat berjalan lancar. Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Hasil 

pelaksanaan tindakan kelas meliputi hasil observasi, hasil evaluasi, dan lembar 

kerja siswa dianalisis yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

e. Tahap Refleksi 

 Tahap refleksi dilakukan analisis hasil observasi dan evaluasi. Refleksi 

memberikan gambaran kelebihan maupun kekurangan dalam proses pembelajaran 

dan selanjutnya diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil refleksi 

dijadikan sebagai acuan dalam mengambil solusi untuk perbaikan dan penyusunan 

rencana tindakan berikutnya. Siklus kedua, dilakukan apabila masalah belum 

dapat dipecahkan dalam siklus pertama, dengan langkah-langkah yaitu pertama 

dengan mengembangkan rencana tindakan yang telah diperbarui dari siklus 

pertama, tahap kedua adalah melaksanakan tindakan, tahap ketiga yaitu 

pengumpulan fakta atau monitoring, dan tahap keempat adalah refleksi dan 

evaluasi. 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) tidak cukup melakukan satu kali 

penelitian, tetapi penelitian dilakukan secara bersiklus, dilakukan secara dua kali 

atau lebih. Penelitian dilakukan dua kali dikarenakan peneliti dan guru bidang 
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studi yang bersangkutan berupaya terus untuk memperoleh hasil yang optimal 

dengan cara dan prosedur yang dinilai paling efektif. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah bersifat situasional, kondisional, dan 

kontekstual, maka peneliti harus bisa atau dapat mengadaptasi pedoman yang 

disampaikan secara fleksibel, artinya peneliti mempertimbangkan kelayakan 

waktu, sarana dan prasarana yang dapat digunakan serta permasalahan yang mana 

pada waktu penelitian bisa dirasakan hasilnya. 

D. Pelaksanaan Tindakan Kelas  

Menurut arikunto (2009:16), model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim untuk diketahui, yaitu: 1) Perencanaan, 

2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk 

masing masing  adalah sebagai berikut: 

          Siklus I                                                     Siklus II 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1  Siklus Prosedur Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 

dari beberapa tahapanya itu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan dilakukan oleh peneliti, guru sebagai observer, selanjutnya peneliti 

menyusun rincian penelitian tindakan. Secara rinci prosedur pelaksanaan tindakan 

untuk setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini mengacu pada permasalahan keaktifan siswa 

sebagai fokus permasalahannya. Selanjutnya disusun langkah persiapan 

tindakan pembelajaran yang terdiri dari: 

1) Indentifikasi Masalah 

Peneliti mermuskan permasalahan keaktifan siswa pada mata pelajaran 

sejarah. Sebagai strategi dalam menanggulangi hal tersebut maka 

tindakan yang diterapkan adalah sebagai berikut: 

a) Penerapan strategi pembelajaran Index Card Match 

b) Bagaimana mengusahakan agar siswa aktif dalam mata pelajaran 

sejarah? 

2) Perencanaan solusi masalah 

Solusi yang ada untuk mengatasi permasalahan keaktifan siswa adalah: 

a) Menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match pada mata 

pelajaran sejarah dan pada pokok bahasan yang akan diajarkan. 

b) Tindakan untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu dengan mencocokan 

kartu yang berisi soal dan jawaban yang dibagi kepada teman sekelas 
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yang berbeda beda (Index Card Match) selanjutnya siswa mencari 

pasangan masing-masing untuk mencocokan jawaban. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan dilaksanakan oleh peneliti dan guru sebagai mitra kolaborasi 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan penelitian 

bersifat fleksibel artinya selalu dapat dikondisikan dan dan dapat berubah – ubah 

sesuai kebutuhan pengajaran yang berlangsung. 

c. Observasi atau Monitoring 

Observasi dan monitoring adalah upaya merekam segala peristiwa  kegiatan 

yang terjadi selama kegiatan berlangsung, pelaksana kegiatan bukan hanya 

bertindak sebagai peneliti saja tetapi juga sebagai observer yang mengamati 

segala tindakan kelas dan juga mencatatnya dalam pedoman observasi yang telah 

dibuat.  

d. Refleksi 

Mengkaji apa yang telah terjadi atau yang tidak terjadi, yang telah dihasilkan 

maupun yang belum dihasilkan selama kegiatan berlangsung. Hasil dari refleksi 

digunakan untuk menentukan langkah mencapai tujuan. Refleksi dilakukan oleh 

peneliti sebagai pengamatan akan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai 

tujuan sementara. 

2. Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 
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Perencanaan tindakan ini mengacu pada tindakan pertama yang telah 

dihasilkan sebagai solusi pemecahan permasalahan. Langkah selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi Masalah 

Tindakan yang diterapkan pada identifikasi masalah didasarkan pada 

hasil tindakan Siklus I antara lain: 

a) Mengevalusi kelemahan strategi pembelajaran Index Card Match 

b) Mengidentifikasi peningkatan keaktifan siswa pada mata pelajaran 

sejarah 

c) Menyikapi peningkatan keaktifan siswa pada pelajaran sejarah. 

2) Perencanaan Solusi Masalah 

Solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 

a) Penerapan Strategi Index Card Match divariasi dengan strategi 

pembelajaran lain misalnya debat, atau diskusi. 

b) Memberi penugasan kepada siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan setelah kegiatan Siklus I selesai dilaksanakan. 

Peneliti bertindak sebagai guru berdasarkan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

c. Observasi dan Monitoring 
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Observasi dan Monitoring digunakan untuk melihat jalannya tindakan 

pada pelaksanaan pada Siklus I. Semua proses jalannya kegiatan 

pembelajaran sejarah dan peningkatan keaktifan siswa didokumentasikan oleh 

peneliti. 

d. Refleksi  

Pada Siklus II refleksi dilaksanakan setelah semua proses pembelajaran 

selesai dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan yang ada akan dicarikan 

solusinya. Hasil refleksi digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya 

dalam mencapai tujuan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini dikumpulkan oleh peneliti dan guru melalui tes, observasi, dan dokumentasi, 

yang masing masing dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

1. Tes 

Menurut Arikunto, Suhardjono, dan Supardi tes adalah merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan (2009: 53). Tes 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perkembangan atau 

keberhasilan peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran sejarah melalui 

strategi pembelajaran index card match. Data diperoleh dari tes proses dan tes 

akhir. 
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Penggunaan tes ini adalah berupa pertanyaan atau latihan soal yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dan 

peningkatan aktivitas siswa sesuai dengan materi yang diajarkan oleh peneliti 

yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soal terdiri dari dua siklus yaitu soal 

siklus satu dan soal siklus dua, bentuk soal sendiri adalah pilihan ganda dengan 

masing-masing jumlah soal 30 butir. 

2. Observasi  

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009: 145) mengemukakan bahwa, 

obeservasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Dengan observasi peneliti dapat 

mengetahui kegiatan peserta didik dalam mempersiapkan, memperhatikan, 

presentasi dan keaktifan dalam bertanya serta berpendapat selama proses 

pembelajaran berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran aktif index card 

match sebagai upaya peningkatan keaktifan siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 

Semarang. Peneliti menggunakan catatan observasi yang berupa cek list, dimana 

kisi-kisi tindakan untuk masing masing catatan observasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kehadiran siswa 

b. Pengetahuan yang dialami, dipelajari, dan ditemukan siswa. 

1) Mendengarkan penjelasan guru 

2) Membaca dengan aktif 
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3) Mendengarkan dengan aktif 

c. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi pelajaran (membengun 

pemahaman). 

1) Berlatih soal 

2) Berpikir kreatif 

3) Berpikir kritis 

d. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa/ kelompok lain. 

1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

2) Interaksi siswa dalam berkelompok saat berdiskusi 

3) Mempresentasikan hasil diskusi/ laporan 

4) Kerjasama dalam kelompok 

e. Siswa berfikir reflektif.  

1) Mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran 

2) Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran 

3) Menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-kata sendiri 

Observasi yang dilakukan untuk mendapat data-data terkait masalah 

penelitian adalah dengan observasi secara langsung pada siswa yang diajar oleh 

guru/ peneliti tersebut. Peneliti melakukan mengamati secara langsung kepada 

informan dan subyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu kemudian 

peneliti berada pada tempat dimana data itu digali agar dapat dilihat dan dicermati 

keadaan yang sebenarnya terjadi pada waktu penelitian, agar hasil penelitian 

tersebut benar-benar mantab dan data yang diperoleh lengkap. 
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Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti sebagai observer yang 

mengamati proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif index card match (kartu index). Adapun subjek yang diamati 

adalah guru dan siswa (lembar observasi). 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar kinerja guru. Lembar pengamatan 

aktifitas siswa diambil dari proses pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa 

yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran serta 

keaktifan dalam pembelajaran. Data dinilai dengan menggunakan lembar 

observasi yang diisi oleh observer. Sedangkan lembar kinerja guru diambil dari 

proses pembelajaran yang meliputi kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, 

aktivitas dalam proses belajar mengajar, dan kegiatan penutup dalam 

pembelajaran. Data ini juga dinilai dengan menggunakan lembar observasi yang 

diisi oleh observer/ peneliti. 

3. Dokumen 

Menurut  Rochiati (2006:121) dokumentasi dapat membantu dalam 

mengumpulkan data penelitian, yang ada kaitannya dengan permasalaan dalam 

penelitian tindakan kelas. Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data 

di sekolah dan identitas siswa antara lain nama siswa dan nomor induk siswa 

dengan meliat dokumen yang ada di dalam sekolah. Metode dokumentasi ini 

berupa  foto yang nantinya menjadi sumber dokumen bagi peneliti. Tujuannya 

dalam penelitian bisa dilihat juga aktifitas siswa dengan menggunakan sumber 

gambar yakni foto. 
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F. Indikator Pencapaian 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Diharapkan dengan penerapan  strategi pembelajaran index card match 

(ICM)  dapat meningkatkan aktivitas siswa sekurang-kurangnya 75% siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran. 

2. Apabila lebih dari atau sama dengan  75% banyaknya siswa memperoleh 

skor rata-rata kemampuan ≥ 72 dalam mengerjakan soal IPS Sejarah. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan 

kepada orang lain. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk analisis, analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif. 

1. Analisis Kuantitatif 

a) Lembar observasi keaktifan siswa 

Lembar observasi keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran. data keaktifan siswa dianalisis 

menggunakan deskriptif presentase. Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang 

kualitatif sebagai berikut: 

Aktivitas sangat baik  : bila 84% < % skor ≤ 100% 

Aktivitas baik   : bila 68% < % skor ≤ 84% 

Aktivitas sedang   : bila 52% < % skor ≤ 68% 
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Aktivitas rendah   : bila 36% < % skor ≤ 52% 

Aktivitas sangat rendah  : bila 20% < % skor ≤ 36% 

      (Sudjana, 2007:78) 

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap 6 indikator 

aktivitas belajar yang telah melalui validasi. Masing-masing indikator 

memiliki rentang skor 1-4. Skor tinggi bila siswa melakukan berbagai 

aktivitas yang tertera pada  indikator. Tingginya skor yang diperoleh dan 

diklasifikasikan menjadi 5 kriteria yaitu sangat baik, baik, sedang, rendah, 

dan sangat rendah. 

1) Presentase Keaktifan Siswa 

Presentase skor tingkat aktivitas siswa yang diperoleh dihitung dengan  

rumus sebagai berikut : 

 

       

2) Rata-rata kelas 

Untuk mengetahui rata-rata kelas pada setiap siklus digunakan rumus: 

 x  =  

x : nilai rerata 

 : Jumlah nilai seluruh siswa 

N : banyaknya siswa yang ikut test 

    (Sudjana, 2006 : 67) 

3) Ketuntasan belajar individu 

Untuk menghitung ketuntasan belajar secara individu digunakan rumus : 
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4) Ketuntasan belajar klasikal 

Nilai evaluasi diperoleh setelah dilakukan tindakan kelas, kemudian 

dianalisis untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar 

secara klasikal dihitung menggunakan rumus : 

 

 

   

     (Mulyasa, 2003 : 102) 

b) Lembar observasi kinerja guru 

Setiap guru mengajar, dilakukan pengamatan terhadap kinerjanya. 

Observasi kinerja guru dilakukan terhadap beberapa item pertanyaan yang 

telah dilakukan validasinya. Masing-masing skor memiliki skor 1-5. 

 

1) Persentase skor kinerja guru dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

      

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut: 

Aktivitas sangat baik  : bila 84% < % skor ≤ 100% 

Aktivitas baik   : bila 68% < % skor ≤ 84% 

Aktivitas sedang   : bila 52% < % skor ≤ 68% 
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Aktivitas rendah   : bila 36% < % skor ≤ 52% 

Aktivitas sangat rendah  : bila 20% < % skor ≤ 36% 

     (Sudjana, 2007:7) 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis data kualitatif adalah bersifat reduksi data, meliputi penyelesaian 

data melalui ringkasan atau uraian singkat, dan pengelolaan data ke dalam 

pola yang lebih terarah. Teknik kualitatif ini mengacu pada model analisis 

dari Milles dan Hubberman yang mana di dalamnya terdiri dari 4 komponen 

berurutan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Jika digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Model Analisis Interaktif Miles & Huberman 

a) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi dengan 
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data 
Penyajian 
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Reduksi 

data 
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menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya. 

b) Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” 

yang muncul pada catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penyajian data diperoleh berbagai 

jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.  

c) Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa 

jenis bentuk penyajian data adalah matiks, grafik, jaringan, bagan, dan 

lain sebagainya. 

d) Penarikan kesimpulan/Verifikasi, pada tahap ini mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisinya. 

Verifikasi merupakan dalam pengumpulan data, peneliti harus 

mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di 

lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

(Prastowo, 2011: 242-250) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian      

 Penelitian ini dilakukan di SMP N 4 Semarang yang terletak di jalan  

Tambak Dalam No. 1, Telogorejo Kabupaten Semarang. SMA Negeri 4 

Semarang berdiri sejak 18 Juni 1951, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 651/8.11.18-06-5.SMP 

Negeri 4 Semarang merupakan sekolah Standar Nasional di Semarang. 

2. Visi dan Misi SMP Negeri 4 Semarang 

a. Visi 

“Dengan iman dan taqwa prima dalam mutu, serta pada lingkungan”. 

b. Misi  

 Berdasarkan pada visi sekolah yang dilengkapi dengan indikator 

diatas, segenap warga SMP Negeri 4 Semarang diharapkan mempunyai 

gambaran yang jelas tentang keberadannya di masa depan yang harus 

disertai dengan peningkatan dedikasi dan loyalitas, kerjasama yang baik 

antara segenap tenaga kependidikan, siswa dan masyarakat, maka 

ditetapkanlah misi yang jelas sebagai berikut: 

1. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa. 
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2. Terwujudnya standar mutu dan kelulusan yang berkompetensi, 

kompetitif, kondusif serta berwawasan global dengan berpedoman 

pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan. 

3. Terwujudnya siswa yang santun dan berperilaku positif. 

4. Terwujudnya pendidikan yang peduli terhadap lingkungan 

(Sumber: Laporan PPL SMP N 4 Semarang tahun 2012) 

3. Keadaan Lingkungan Sekolah 

SMP Negeri 4 Semarang berlokasi di Semarang Timur. Secara 

administratif, sebelah utara SMP Negeri 4 Semarang berbatasan langsung 

dengan SD Negeri Sawah Besar 01, sebelah barat berbatasan dengan 

persawahan, di sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman warga dan 

perkebunan. Sedangkan sebelah timur adalah pemukiman warga. 

Kondisi lingkungan SMP Negeri 4 Semarang secara umum sudah baik. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek yaitu sebagai berikut:  

a. Tingkat Kebersihan  

Tingkat kebersihan di SMP Negeri 4 Semarang sangat baik karena 

petugas kebersihan sendiri ada 6 orang yang bertugas setiap hari kecuali hari 

libur.Kebersihan di SMP Negeri 4 Semarang meliputi kamar mandi, masjid, 

laboratorium, ruang guru dan kepala sekolah, halaman sekolah.Sedangkan 

ruang kelas ditanggung jawabkan oleh setiap kelas. 
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b. Tingkat Kebisingan  

 SMP Negeri 4 Semarang terletak di pinggir jalan raya dan memiliki 

intensitas lalu lintas tinggi. Namun kebisingan tidak terdengar sampai ke 

ruang kelas karena dibatasi lapangan olah raga yang luas di halaman depan 

sekolah sehingga tidak berpengaruh terhadap aktifitas KBM.  

c. Sanitasi  

1) Fentilasi Ruang  

 Pada umumnya setiap ruangan kelas di SMP Negeri 4 Semarang 

terdapat fentilasi di bagian atas jendela dan dua fentilasi di bagiandinding 

bawah di setiap ruang kelas sehingga aliran udara tidak mengganggu 

aktivitas belajar siswa.Sedangkan untuk ruang guru dan kepala sekolah 

menggunakan AC. 

2) Saluran pembuangan  

 Saluran pembuangan air AC di tempatkan di belakang gedung sekolah 

menggunakan pipa yang di saluran ke saluran pembuangan air. 

3) Jalan Penghubung dengan Sekolah  

 Jalan penghubung menuju ke sekolah tergolong cukup baik, 

mengingat letaknya yang berada di pinggir jalan sehingga memudahkan 

transportasi. 

4) Masyarakat sekitar  
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 Masyarakat sekitar sekolah mayoritas adalah pemukiman 

penduduk dan pedagang. 

4. Sarana dan Fasilitas Sekolah 

 SMP N 4 Semarang selalu berusaha meningkatkan sarana dan fasilitas 

belajar guna memudahkan proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan 

fasilitas yang disediakan antara lain: 

a. 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 ruang BK, dan 1 

ruang OSIS 

b. 24 kelas yang terdiri dari 8 ruang kelas VII, 8 ruang kelas VIII, dan 8 

ruang kelas IX 

c. Ruang Multimedia/ aula 

d. Perpustakaan 

e. Ruang UKS 

f. 1 Laboratorium IPA, 1 Laboratorium komputer 

g. 1 Lapangan Upacara/ bola, 1 Lapangan basket 

h. 3 Toilet 

i. 1 Mushola 

j. 2 Tempat parkir 

k. 4 kantin  
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5. Guru dan Karyawan 

a. Jumlah Guru dan Sebarannya Menurut Mata Pelajaran 

Jumlah Guru SMP Negeri 4 Semarang berjumlah 57 guru dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jumlah Guru Mata Pelajaran SMP N 4 Semarang 

No Mata Pelajaran Jumlah Guru 

1 PKn 3 

2 Penjaskes 2 

3 Bahasa Indonesia 6 

4 Bahasa Inggris 3 

5 Bahasa Jawa 5 

6 IPA 7 

7 IPS 8 

8 Matematika 8 

9 BK/BP 5 

10 Pendidikan Agama Islam 3 

11 Pendidikan Agama Katolik 3 

12 Pendidikan Agama Kristen 1 

13 Seni Musik 1 

14 Seni Budaya/ Seni Rupa 1 

15 TIK 2 

Sumber: Data dari petugas TU SMP Negeri 4 Semarang 
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b. Jumlah Staf Tata Usaha dan Tenaga Kependidikan Lainnya 

Jumlah pegawai tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya di SMP 

Negeri 4 Semarang adalah 11 Orang dengan tugas dan kewajiban masing-

masing. 

c. Jumlah Siswa SMA Negeri 4 Semarang  

Jumlah siswa SMP Negeri 4 Semarang dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah siswa SMP Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 

2012/2013 

No Data kelas 

Jumlah Jumlah siswa 

Jumlah 

Kelas Rombel L P 

1 Kelas VII 8 8 131 125 256 

2 Kelas VIII 8 8 123 136 259 

3 Kelas IX 8 8 127 246 246 

 Jumlah 24 24 381 761 761 

Sumber: Data dari petugas TU SMP Negeri 4 Semarang 

  Jumlah siswa secara keseluruhan adalah 761 siswa dengan rincian 

kelas VII sebanyak 256, kelas VIII sebanyak 259, dan kelas IX sebanyak 

246.  

B. Kondisi Awal Penelitian (Hasil Observasi Awal) 

Dari data awal dan mencari informasi (30 April 2013), peneliti 

mengetahui bahwa mata pelajaran IPS Sejarah khususnya pada materi Memahami 
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Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah materi yang sulit jika hanya diterangkan 

tanpa menggunakan strategi yang cocok untuk materi yang diajarkan. Di kelas 

VIII D siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, sehingga hampir 

semua siswa tidak ada yang bertanya tentang materi yang diajarkan. Hal ini terjadi 

karena peneliti mengetahui bahwa ternyata ketika pembelajaran IPS Sejarah, guru 

dalam menyampaikan materi lebih banyak menggunakan ceramah, menulis materi 

di papan tulis, dan membaca buku materi yang diajarkan tanpa adanya strategi 

ataupun metode lainnya.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal dan 

pengamatan peneliti mengenai kondisi pembelajaran sejarah di SMP Negeri 4 

Semarang, diketahui bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah. 

Banyak siswa yang masih belum mencapai ketuntasan hasil belajar. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari observasi awal dan pengamatan peneliti, keaktifan siswa 

di kelas VIII D menunjukkan hanya 52,85%. Untuk hasil belajar siswa 

menunjukkan hanya48,38% atau 15 siswa yang tuntas belajar, artinya bahwa 

sebanyak 54,8% atau 16 siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) mata pelajaran sejarah yang telah ditentukan yaitu 72. Nilai rata-rata kelas 

untuk kelas VIII D hanya 71,06 dengan nilai tertinggi 77 dan nilai terendah 60. 

Keaktifan siswa kelas VIII D pada pra siklus dapat dilihat pada lampiran 4. Di 

bawah ini diagram keaktifan siswa dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Persentase Keaktifan Siswa Kelas VIII D SMP N 4 

Semarang Pra Siklus. 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

Hasil belajar sejarah siswa kelas VIII D pada pra siklus dapat dilihat pada 

tabel 4.3 dan diagram hasil belajar siswa dapat dilihat pada gambar 4.2. 

Tabel 4.3 Hasil Evaluasi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang 

sebelum penelitian (Pra Siklus) 

No. Keterangan Hasil Tes  Pencapaian 

1 Jumlah Siswa Kelas VIII D 31 

2 Nilai Tertinggi  77 

3 Nilai Terendah 60 

4 Nilai Rata-rata 71,06 

52.85%

47.15%

Keaktifan Siswa Pra Siklus

Aktif

Tidak Aktif
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5 Jumlah Siswa yang Tuntas 15 

6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 16 

7 Persentase Ketuntasan 48,38% 

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 51,62% 

Sumber: Data Penelitian 2013 

Gambar 4.2 Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas VIII D SMP N 4 

Semarang Pra Siklus. 

 

Sumber: Data Penelitian 2013 

 Berdasarkan kondisi dan observasi awal tersebut dilakukan 

tindakan untuk membantu siswa dalam memahami materi dan 

meningkatkan keaktifan siswa serta hasil belajar. Langkah yang diambil 

dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif 

index card match yang diharapkan dapat meningkatkan peran aktif siswa 

dalam pembelajaran Sejarah sehingga akhirnya dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. 

48.38%

51.62%

Hasil Belajar Pra Siklus

Tuntas

Tidak Tuntas
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C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan ini terdiri dari dua 

siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi. Siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 7 dan 14 Mei 2013 dengan alokasi masing-masing 

pertemuan waktu 1 × 40 menit. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada siklus I 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada siklus I guru menyampaikan materi mengenai peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam tahap perencanaan guru melakukan berbagai langkah yaitu (1) 

merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match. Adapun tujuan 

tersebut adalah tujuan akademik dan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Tujuan akademik difokuskan agar siswa dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dan dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal 72 serta 

ketuntasan klasikal 75%. Tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu diharapkan dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

index card match dapat menarik minat siswa untuk mempelajari sejarah dalam 
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suasana yang menyenangkan dan kerjasama kelompok. (2) guru merencanakan 

skenario pembelajaran yang berupa rencana perbaikan pembelajaran, (3) guru 

menyiapkan media berupa kartu index (pertanyaan dan jawaban), (4) guru 

merancang lembar pengamatan keaktifan siswa, dan (4) guru merancang alat 

evaluasi yang diberikan kepada siswa  untuk mengukur keberhasilan belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

index card match. 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Kegiatan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran pada siklus 

pertama yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru 

memberikan apersepsi sebagai upaya untuk memberikan rangsangan kepada siswa 

agar lebih siap belajar dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran siklus I. Selain itu, guru 

memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia  dengan 

tanya jawab untuk membentuk suasana interaktif antara guru dan siswa sehingga 

pembelajaran berlangsung dua arah. 

Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan prosedur pelaksanaan strategi 

pembelajaran aktif index card match dengan cara membagi secara acak kartu 

index berupa pertanyaan dan jawaban secara acak kepada siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mencari pasangan dari kartu yang telah mereka dapat. 

Kemudian guru memberi perintah kepada siswa yang bermain mencari tempat 
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duduk bersama. Guru memberi tahu kepada siswa yang bermain untuk tidak 

memberitahukan isi dari kartu yang dimilikinya.  

Ketika siswa yang bermain telah menempati tempatnya, guru memerintah 

setiap pasangan untuk menguji peserta didik lain dengan membaca kertas 

pertanyaan dengan suara keras dan menantang teman sekelasnya untuk 

menginformasikan jawaban kepadanya. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan 

yang diujikan membacakan kartu jawaban yang ada dan menunjukkan kartu index 

yang dimilikinya. Permainan tersebut diulang sampai seluruh siswa mendapatkan 

pasangannya. Setelah semua pertanyaan serta jawaban dilontarkan dan semua 

siswa mendapatkan pasangannya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa dari 

permainan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus I, guru memberikan tes evaluasi siklus 

I (lampiran 10) untuk mengukur hasil belajar siswa. Perbandingan nilai hasil 

belajar siswa pra siklus dan siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Siswa Kelas VIII D Siklus I 

No. Keterangan Hasil Tes  Pra Siklus Siklus 1 

1 Jumlah Siswa Kelas VIII D 31 31 

2 Nilai Tertinggi  77 83 

3 Nilai Terendah 60 63 

4 Nilai Rata-rata 71,06 74,8 

5 Jumlah Siswa yang Tuntas 2 21 
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6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 16 10 

7 Persentase Ketuntasan 48,38% 67,74% 

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 51,62% 32,26% 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

Gambar 4.3 Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas VIII D SMP N 4 

Semarang  Siklus I. 

 

Sumber: Data Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui adanya peningkatan hasil 

belajar sebelum tindakan pada akhir siklus I. Nilai rata-rata da presentase 

ketuntasan belajar sudah meningkat dari data awal yaitu dari nilai rata-rata dan 

presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data awal yaitu dari nilai rata-

rata 71,06 menjadi 74,8 dan ketuntasan secara klasikal dari 48,38% menjadi 

67,74%. Akan tetapi, ketuntasan belajar siklus I hanya mencapai 67,74% belum 

67.74%

32.26%

Hasil Belajar Siklus I

Tuntas

Tidak Tuntas
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memenuhi kriteria indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah 

ditetapkan yaitu 75% siswa belajar yang tuntas sehingga perlu perbaikan pada 

siklus berikutnya. 

c. Pengamatan (Observing) 

Tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran yang 

berlangsung dengan mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar pengamatan 

yang telah tersedia. Ada dua aspek yang peneliti amati dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match yaitu 

aspek keaktifan siswa dan kinerja guru. 

1) Aspek Keaktifan Siswa 

Pada saat pelaksanaan siklus I, secara umum proses pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match pada materi peristiwa-

peristiwa sekitarproklamasi dan proses terbentuknya negarakesatuan Republik 

Indonesia sudah berjalan dengan baik. Semua siswa kelas VIII D SMP N 4 

Semarang hadir dalam pembelajaran sejarah pada siklus I. Dalam pelaksanaan 

strategi pembelajaran aktif index card match berjalan dengan baik dan masing-

masing siswa dapat menemukan pasangan (kartu pertanyaan-jawaban) dengan 

baik. Situasi kelas pada pembelajaran dan mencari pasangan kartu belum 

kondusif, masih ada 7 siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Saat 

diberi penjelasan dan siswa menyampaikan pertanyaan beserta jawabannya 

terdapat 22 siswa mencatat, menandai/ menggaris-bawahi dalam buku materi dan 

buku catatan. 
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Keaktifan siswa juga terlihat pada saat saat siswa berlatih soal, 18 siswa aktif 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Terlihat 16 siswa juga berusaha 

memecahkan masalah berupa soal-soal yang diberikan oleh guru dan juga pada 

saat melakukan permainan kartu index. Pada saat permainan kartu index, 16 siswa 

mampu mengkoreksi kesalahan yang dilakukan teman lain dengan jawaban yang 

benar. Keaktifan komunikasi dalam berkelompok juga dapat dilihat dari, 23 siswa 

dapat mencari pasangan pertanyaan/ jawaban yang ada di kartu index. Interaksi 

siswa dengan pasangannya saat berdiskusi mencapai 18 siswa. Sebesar 20 siswa 

dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan 15 siswa yang melaksanakan 

kerjasama dalam kelompok. Pada akhir pembelajaran hanya sekitar 16 siswa yang 

bisa menyimpulkan proses pembelajaran dan 18 siswa yang menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan kata-kata sendiri. 

Pada siklus I, keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match secara menyeluruh 

mencapai rata-rata 70%. Hal ini kemungkinan diakibatkan para siswa belum 

begitu jelas dan masih bingung dengan strategi pembelajaran aktif index card 

match karena baru pertama kali diterapkan dalam pembelajaran sejarah di kelas 

VIII D ini.  Lembar pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran 

14.Berikut perhitungan persentase dan diagram keaktifan siswa. 

Persentase Keaktifan Siswa Siklus I: 

% keaktifan siswa =  

% keaktifan siswa = = 70% 
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Gambar 4.4 Persentase Keaktifan Siswa Kelas VIII D SMP N 4 

Semarang  Siklus I. 

 

 Sumber: Data Penelitian 2013  

Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, maka diperoleh data 

bahwa pada siklus I secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar 70%  

termasuk dalam kategori aktivitas baik dengan jumlah skor 49 dari skor maksimal 

70. 

2) Aspek Kinerja Guru 

 Hal yang diamati oleh guru pada pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match pada siklus I terdiri 

dari empat tahap yang dinilai yakni pra pembelajaran, membuka pembelajaran, 

kegiatan inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran.  

 

70%

30%

Keaktifan Siswa Siklus I
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a) Pra Pembelajaran 

 Tahap pra pembelajaran terdiri atas dua komponen yakni yang pertama, 

kesiapan guru dalam mempersiapkan ruang, alat, dan media pembelajaran. Pada 

tahap ini guru sudah maksimal dalam mempersiapkan kebutuhan pembelajaran di 

dalam kelas. Kedua, memeriksa kesiapan siswa. Pada tahap ini guru sudah 

maksimal dalam memeriksa kesiapan siswa, hal ini dapat dilihat pada saat 

pembelajaran belum dimulai, guru mengkondisikan siswa agar suasana kelas 

kondusif dan siap memulai pembelajaran. 

b) Membuka Pembelajaran 

 Terdiri dari dua komponen yakni pertama, melakukan kegiatan apersepsi. 

Pada tahap ini guru sudah maksimal dalam melakukan kegiatan apersepsi. Hal ini 

dapat diamati pada saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan. Kedua, menyampaikan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan. Secara menyeluruh komponen kedua pada tahap 

membuka pembelajaran cukup maksimal. 

c) Kegiatan Inti Pembelajaran 

 Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari enam komponen yakni pertama, 

penguasaan materi pembelajaran. Guru sudah menguasai serta mengaitkan materi 

dengan pengetahuan lain yang relevan secara maksimal. Guru sudah cukup 

maksimal dalam mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

mengintegrasikan ketrampilan dasar laboratorium. Kedua, pendekataan/ strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari pelaksanaan pembelajaran 
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sesuaindengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. Pada tahap ini guru cukup 

maksimal dalam menyesuaikan kompetensi dengan tujuan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan guru secara runtut sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan guru 

menggunakan pebelajaran yang bersifat  kontekstual. Adanya pembelajaran yang 

bersifat kontekstual, proses pembelajaran di dalam kelas sudah cukup merangsang 

tumbuhnya kebiasaan positif/ nurturant effect. Pembelajaran yang dilakukan guru 

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), karena itu dalam 

proses pembelajaran alokasi waktu yang diterapkan oleh guru sudah sesuai 

dengan RPP yang direncanakan. 

 Ketiga, pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran. Menunjukkan 

ketrampilan dalam penggunaan sumber belajar/ media pembelajaran.Guru 

menggunakan sumber belajar lebih banyak dan menambahkan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dari media pembelajaran yang 

digunakan menghasilkan pesan yang menarik pada diri siswa, karena media 

digunakan dapat menarik keaktifan siswa serta melibatkan siswa secara langsung 

dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

 Keempat, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

Penggunaan media yang digunakan oleh guru dapat menumbuhkan partisapasi 

aktif siswa, karena dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru, siswa, 

dan juga sumber belajar yang digunakan. Guru cukup merespon positif partisipasi 

yang dilakukan siswa pada saat pembelajaran serta menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon yang dilakukan siswa. Respon yang positif ini menunjukkan 
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adanya hubungan yang kondusif antar pribadi yang bersifat kondusif. Adanya 

respon positif juga menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 Kelima, penilaian proses dan hasil belajar. Pada proses pembelajaran guru 

telah maksimal dalam memantau kemauan belajar siswa. Setelah proses 

pembelajaran berakhir guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

guru, hal ini sudah dilakukan guru cukup maksimal untuk mengetahui hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Keenam, penggunaan bahasa pada saat proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru telah 

menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, sehingga siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan media papan tulis, guru 

menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, jadi siswa yang mencatat materi 

yang disampaikan melalui media papan tulis dapat merangkum dalam buku 

catatan mereka.Setelah proses pembelajaran berakhir guru cukup baik dalam 

menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan. 

d) Penutup Pembelajaran 

 Penutup pembelajaran terdiri dari dua komponen, pertama, melakukan 

refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Guru kurang 

maksimal dalam melibatkan siswa untuk melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman. Kedua, Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
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kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan, serta menginformasikan 

materi yang akandatang. Pada komponen ini guru sudah maksimal dalam 

melaksanakannya ini terlihat dari arahan-arahan yang diberikan guru sebelum 

pembelajaran berakhir. 

 Dari data hasil observasi dan dilakukan analisis data, diperoleh data bahwa 

pada siklus I tingkat kemampuan guru dalam menguasai kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match adalah 71,72% 

termasuk kategori baik dengan perolehan jumlah skor 104 dari skor maksimal 

145. Lembar pengamatan kinerja guru dapat dilihat pada lampiran 15. 

d. Refleksi 

 Tahap refleksi merupakan koreksi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan 

untuk mengetahui kelabihan dan kekurangan yang ada pada siklus I. Dari refleksi 

yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut: (1) masih banyak siswa pasif 

dalam proses pembelajaran yakni mencapai 70% sehingga belum mencapai 

kriteria ketuntasan klasikal yang telah diterapkan yakni 75% siswa aktif dalam 

pembelajaran; (2) guru masih canggung dalam menerapkan strategi pembelajaran 

aktif index card match. Hal ini memungkinkan siswa masih pasif dalam proses 

pembelajaran karena baru pertama kali menerapkan strategi pembelajaran ini. 

Proses pembelajaran di dalam kelas masih didominasi oleh guru. Berdasarkan 

lembar observasi,  persentase kinerja guru mencapai 71,72%; (3) berdasarkan 

hasil tes yang diberikan oleh guru pada siklus I siswa yang tuntas baru mencapai 
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67,74% sehingga belum mencapai kriteria ketuntasan klasikal yang telah 

diterapkan yaitu 75% siswa belajar tuntas. 

 Belum tercapainya aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus I  dikarenakan 

strategi pembelajaran aktif index card match yang ditetapkan cinderung baru, 

sehingga terdapat beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kebingungan siswa dalam mencari pasangan jawaban pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, karena penerapan strategi pembelajaran aktif 

index card match masih pertama kali dilakukan. 

2) Siswa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, baik dalam 

mengajukkan atau menjawab pertanyaan.  

3) Kurangnya mengoptimalkan waktu dan suasana belajar di kelas yang ramai 

pada saat pelaksanaan strategi pembelajaran aktif index card match. 

Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka peneliti sebagai observer dan 

guru sebagai sumber belajar berkolaborasi untuk menyusun rencana tindak lanjut 

(RTL), dalam perbaikan pada siklus berikutnya. Rencana tindak lanjut tersebut 

antara lain: 

1) Kesiapan siswa untuk membaca materi selanjutnya dengan cara mencari 

sumber belajar selain buku paket pedoman belajar dan lembar kerja siswa 

(LKS). 

2) Memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, 

baik dalam hal mengajukan ataupun menjawab pertanyaan di hadapan siswa 

yang lain serta memberikan rewardberupa nilai. 
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3) Guru harus mampu mengoptimalkan waktu dengan baik dan mengkondisikan 

siswa secara keseluruhan, agar pelaksanaan strategi pembelajaran aktif index 

card match lebih sistematis. 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

 Dalam pelaksanaan siklus I, indikator penelitian yang telah diterapkan belum 

tercapai, sehingga dilanjutkan ke siklus II. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 21 

dan 28 Mei 2013 dengan alokasi masing-masing pertemuan waktu 1 × 40 menit. 

 Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada siklus II 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

 Pelaksanaan siklus II didasarkan pada siklus I. Sebelum proses pembelajaran 

pada siklus II dimulai, guru mengkoreksi kekurangan yang ada pada siklus I. 

Proses pembelajaran pada siklus II, guru berusaha untuk lebih menguasai strategi 

pembelajaran aktif index card match dalam penerapannya dapat berjalan dengan 

baik dan siswa-siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Diharapkan 

dalam pelaksanaan siklus II suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

kaku sehingga keaktifan siswa, interaksi antar guru dan siswa maupun hasil 

belajarnya dapat meningkat. 

 

 



 
 

 

77 

b. Pelaksanaan (Acting) 

 Kegiatan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran pada siklus kedua 

yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru 

memberikan apersepsi sebagai upaya untuk memberikan rangsangan kepada siswa 

agar lebih siap belajar dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran siklus II. Selain itu, 

guru memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia  

dengan tanya jawab untuk membentuk suasana interaktif antara guru dan siswa 

sehingga pembelajaran berlangsung dua arah. 

 Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan prosedur pelaksanaan strategi 

pembelajaran aktif index card match dengan cara membagi secara acak kartu 

index berupa pertanyaan dan jawaban secara acak kepada siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mencari pasangan dari kartu yang telah mereka  dapat. 

Kemudian guru memberi perintah kepada siswa yang bermain mencari tempat 

duduk bersama. Guru memberi tahu kepada siswa yang bermain untuk tidak 

memberitahukan isi dari kartu yang dimilikinya.  

 Ketika siswa yang bermain telah menempati tempatnya, guru memerintah 

setiap pasangan untuk menguji peserta didik lain dengan membaca kertas 

pertanyaan dengan suara keras dan menantang teman sekelasnya untuk 

menginformasikan jawaban kepadanya. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan 
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yang diujikan membacakan kartu jawaban yang ada dan menunjukkan kartu index 

yang dimilikinya. Permainan tersebut diulang sampai seluruh siswa mendapatkan 

pasangannya. Setelah semua pertanyaan serta jawaban dilontarkan dan semua 

siswa mendapatkan pasangannya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa dari 

permainan yang telah dilakukan sebelumnya.  

 Strategi pembelajaran aktif index card match pada siklus II telah selesai. 

Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus II, guru memberikan tes 

evaluasi siklus II (lampiran 19) untuk mengukur hasil belajar siswa. Perbandingan 

nilai hasil belajar siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 

diagram hasil evaluasi dapat dilihat pada gambar 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Siswa Kelas VIII D Siklus II 

No. Hasil Tes  Siklus I Siklus II 

1 Jumlah Siswa Kelas VIII D 31 31 

2 Nilai Tertinggi  83 93 

3 Nilai Terendah 63 70 

4 Nilai Rata-rata 74,8 80,16 

5 Jumlah Siswa yang Tuntas 21 26 

6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 10 5 

7 Persentase Ketuntasan 67,74% 85,91% 

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 32,26% 14,09% 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 
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4.5 Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas VIII D SMP N 4 Semarang  Siklus 

II. 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

 Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui adanya peningkatan hasil 

belajar sebelum tindakan pada akhir siklus II. Nilai rata-rata dari presentase 

ketuntasan belajar sudah meningkat dari data siklus I yaitu dari nilai rata-rata dan 

presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data awal yaitu dari nilai rata-

rata 74,8 menjadi 80,16 dan ketuntasan secara klasikal dari 67,74% menjadi 

85,91%. Ketuntasan belajar siklus IIsudah mencapai 85,91% sudah memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 

75%. 

e. Pengamatan (Observing) 

 Tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran yang 

berlangsung dengan mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar pengamatan 

yang telah tersedia. Ada dua aspek yang peneliti amati dalam proses pembelajaran 

85.91%

14.09%

Hasil Belajar

Tuntas

Tidak Tuntas
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sejarah dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match yaitu 

aspek keaktifan siswa dan kinerja guru. 

1) Aspek Keaktifan Siswa 

 Secara kualitas pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif index card match pada siklus II lebih meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Dari hasil pegamatan yang dilakukan peneliti 

terhadap siswa yang hadir dalam pembelajaran mencapai 100% atau hadir semua. 

Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif index card match berjalan dengan 

baik dan masing-masing siswa dapat menemukan pasangan (kartu pertanyaan-

jawaban) dengan baik. Situasi kelas pada pembelajaran dan mencari pasangan 

kartusudah kondusif, semua siswa dengan serius mendengarkan penjelasan guru. 

Saat diberi penjelasan dan siswa menyampaikan pertanyaan beserta jawabannya 

terdapat 27 siswa mencatat, menandai/ menggaris-bawahi dalam buku materi dan 

buku catatan.Hal tersebut sudah memenuhi nilai penuh keaktifan siswa. 

 Keaktifan siswa dalam memahami materi pelajaran terdiri dari keaktifan 

siswa pada saat siswa berlatih soal, 24 siswa aktif mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Terlihat 24 siswa juga berusaha memecahkan masalah berupa 

soal-soal yang diberikan oleh guru dan juga pada saat melakukan permainan kartu 

index. Pada saat permainan kartu index, 22 siswa mampu mengkoreksi kesalahan 

yang dilakukan teman lain dengan jawaban yang benar. Keaktifan komunikasi 

dalam berkelompok juga dapat dilihat dari 27 siswa dapat mencari pasangan 

pertanyaan/ jawaban yang ada di kartu index. Interaksi siswa dengan pasangannya 
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saat berdiskusi mencapai 27 siswa. Sebesar 24 siswa dapat mempresentasikan 

hasil diskusi dengan 24 siswa yang melaksanakan kerjasama dalam kelompok. 

Pada akhir pembelajaran hanya sekitar 23 siswa yang bisa menyimpulkan proses 

pembelajaran dan 24 siswa yang menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-

kata sendiri. 

 Pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match secara menyeluruh 

mencapai rata-rata 88,57%. Hal ini sudah memenuhi kriteria indikator 

keberhasilan ketuntasan klasikal yaitu 75%.  Lembar pengamatan aktivitas siswa 

dapat dilihat pada lampiran 23.Berikut perhitungan persentase dan diagram 

keaktifan siswa. 

Presentase Keaktifan siswa Siklus II: 

% keaktifan siswa =  

% keaktifan siswa =  

= 88,57% (Sangat baik) 
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Gambar 4.6 Persentase Keaktifan Siswa Kelas VIII D SMP N 4 

Semarang  Siklus II. 

 

 Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

 Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, maka diperoleh data 

bahwa pada siklus II secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar 88,57%  

termasuk dalam kategori aktivitas baik dengan jumlah skor 62 dari skor maksimal 

70. Analisis pengamatan terhadap aktifitas siswa kelas VIII D SMP N 4 Semarang 

selama proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif index card match pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 23. 

2) Aspek Kinerja Guru 

 Pengamatan terhadap kinerja guru pada siklus II masih sama seperti pada 

siklus I. Pembelajaran sejarah dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

88.57%
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index card match pada siklus II termasuk kategori sangat baik karena mencapai 

88,27% (lampiran 24). 

 Hal yang diamati oleh guru pada pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match pada siklus II masih 

sama terdiri dari empat tahap yang dinilai yakni pra pembelajaran, membuka 

pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran.  

a) Pra Pembelajaran 

 Tahap pra pembelajaran terdiri atas dua komponen yakni yang pertama, 

kesiapan guru dalam mempersiapkan ruang, alat, dan media pembelajaran. Pada 

tahap ini guru sudah maksimal dalam mempersiapkan kebutuhan pembelajaran di 

dalam kelas. Kedua, memeriksa kesiapan siswa. Pada tahap ini guru sudah 

maksimal dalam memeriksa kesiapan siswa, hal ini dapat dilihat pada saat 

pembelajaran belum dimulai, guru mengkondisikan siswa agar suasana kelas 

kondusif dan siap memulai pembelajaran. 

b) Membuka Pembelajaran 

Terdiri dari dua komponen yakni pertama, melakukan kegiatan apersepsi. 

Pada tahap ini guru sudah maksimal dalam melakukan kegiatan apersepsi. Hal ini 

dapat diamati pada saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan. Kedua, menyampaikan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan. Secara menyeluruh komponen kedua pada tahap 

membuka pembelajaran cukup maksimal. 

c) Kegiatan Inti Pembelajaran 
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 Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari enam komponen yakni pertama, 

penguasaan materi pembelajaran. Guru sudah menguasai serta mengaitkan materi 

dengan pengetahuan lain yang relevan secara maksimal.  Guru sudah cukup 

maksimal dalam mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

mengintegrasikan ketrampilan dasar laboratorium. Kedua, pendekataan/ strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. Pada tahap ini guru sudah maksimal 

dalam menyesuaikan kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan guru secara runtut sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan guru 

menggunakan pebelajaran yang bersifat  kontekstual. Adanya pembelajaran yang 

bersifat kontekstual, proses pembelajaran di dalam kelas sudah cukup merangsang 

tumbuhnya kebiasaan positif/ nurturant effect. Pembelajaran yang dilakukan guru 

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), karena itu dalam 

proses pembelajaran alokasi waktu yang diterapkan oleh guru sudah sesuai 

dengan RPP yang direncanakan. 

 Ketiga, pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran.Menunjukkan 

ketrampilan dalam penggunaan sumber belajar/ media pembelajaran. Guru 

menggunakan sumber belajar lebih banyak dan menambahkan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dari media pembelajaran yang 

digunakan menghasilkan pesan yang menarik pada diri siswa, karena media 

digunakan dapat menarik keaktifan siswa serta melibatkan siswa secara langsung 

dalam pemanfaatan media pembelajaran. 
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 Keempat, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

Penggunaan media yang digunakan oleh guru dapat menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa, karena dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru, siswa, 

dan juga sumber belajar yang digunakan. Guru merespon positif partisipasi yang 

dilakukan siswa pada saat pembelajaran serta menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon yang dilakukan siswa. Respon yang positif ini menunjukkan 

adanya hubungan yang kondusif antar pribadi yang bersifat kondusif. Adanya 

respon positif juga menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 Kelima, penilaian proses dan hasil belajar. Pada proses pembelajaran guru 

telah maksimal dalam memantau kemauan belajar siswa. Setelah proses 

pembelajaran berakhir guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

guru, hal ini sudah dilakukan guru secara maksimal untuk mengetahui hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Keenam, penggunaan bahasa pada saat proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru telah 

menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, sehingga siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan media papan tulis, guru 

menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, jadi siswa yang mencatat materi 

yang disampaikan melalui media papan tulis dapat merangkum dalam buku 

catatan mereka. Setelah proses pembelajaran berakhir guru cukup baik dalam 

menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan. 
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d) Penutup Pembelajaran 

 Penutup pembelajaran terdiri dari dua komponen, pertama, melakukan 

refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Guru kurang 

maksimal dalam melibatkan siswa untuk melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman. Kedua, Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan, serta menginformasikan 

materi yang akan datang. Pada komponen ini guru sudah maksimal dalam 

melaksanakannya ini terlihat dari arahan-arahan yang diberikan guru sebelum 

pembelajaran berakhir. 

 Dari data hasil observasi dan dilakukan analisis data, diperoleh data bahwa 

pada siklus II tingkat kemampuan guru dalam menguasai kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match adalah 88,27% 

termasuk kategori sangat baik dengan perolehan jumlah skor 128 dari skor 

maksimal 145. Lembar pengamatan kinerja guru dapat dilihat pada lampiran. 

3) Refleksi 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa dan kinerja guru 

dalam pembelajaran sejarah menggunakan strategi pembelajaran aktif index card 

match pada siklus II telah mangalami peningkatan. Pada siklus I peningkatan 

keaktifan siswa mencapai 70%, sedangkan peningkatan keaktifan siswa pada 

siklus II menjadi 88,57%. Peningkatan kinerja guru pada siklus I mencapai 

71,72%, sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 88,27%. 

Demikian juga nilai tes evaluasi yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami 
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peningkatan.Pada siklus I nilai rata-rata kelas adalah 74,8 dengan ketuntasan 

klasikal 67,74%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas adalah 80,16 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 85,91%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pada siklus II keaktifan belajar, kinerja guru, dan hasil belajar sejarah sudaah 

memenuhi kriteria ketuntasan klasikal yang telah diterapkan yaitu 75% untuk 

keaktifan belajar dan 75% untuk ketuntasan belajar siswa. 

D. Pembahasan  

 Pembahasan dalam PTK ini didasarkan pada hasil pengamatan yang 

dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian 

siklus I dan II menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif index card match mengalami peningkatan, baik dari 

segi peningkatan keaktifan siswa, kinerja guru, dan hasil belajar selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 Strategi pembelajaran aktif index card match berusaha mengoptimalkan 

aktifitas siswa. Hal ini dapat terlihat dalam langkah-langkah strategi pembelajaran 

aktif index card match yang tercermin selama proses pembelajaran yang 

didominasi oleh aktifitas siswa. Pembelajaran dilakukan oleh siswa dengan cara 

mencocokan kartu yang berisi soal dan jawaban yang dibagi kepada teman sekelas 

yang berbeda beda (Index Card Match) selanjutnya siswa mencari pasangan 

masing-masing untuk mencocokan jawaban mencari pasangan. Penggunakan 

strategi pembelajaran aktif index card match dapat meningkatkan kerjasama siswa 

dalam memecahkan masalah dan memahami materi. Melalui permainan index 
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card match (kartu index), diharapkan siswa dapat memahami materi peristiwa-

peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik 

Indonesia. Strategi pembelajaran aktif index card match juga mengajarkan 

ketrampilan sosial dan demokrasi. Dengan adanya penghargaan terhadap 

pasangan dengan kinerja terbaik, juga merupakan salah satu motivasi bagi siswa 

untuk meningkatkan aktivitas selama proses pembelajaran. Setiap pasangan 

bersaing untuk mendapatkan poin tertinggi dalam kelas, hal ini memotivasi siswa 

untuk berinteraksi dengan guru ataupun siswa lain dalam permainan index card 

match (kartu index) sehingga siswa juga termotivasi untuk mempelajari dan 

memahami materi dengan baik. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi pada siklus 1 dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran tersebut 

keterlibatan aktif siswa belum dapat berlangsung secara optimal dari hasil 

observasi pengamatan aktifitas siswa baru mencapai 70%. Siswa masih merasa 

malu untuk bertanya dan takut dalam menjawab pertanyaan dari guru atau siswa 

lain sehingga lebih banyak siswa yang diam. Siswa juga belum bisa bekerjasama 

secara maksimal dalam diskusi dengan pasangannya serta belum memahami tata 

cara permainan index card match (kartu index) pada saat pelaksanaan permainan 

meskipun secara keseluruhan siswa merasa senang dan semangat mengikuti 

pembelajaran ini. Aktifitas belajar yang kurang maksimal disebabkan karena 

siswa belum terbiasa dengan strategi pembelajaran aktif index card matchyang 

baru pertama baru pertama kali diterapkan pada pembelajaran sejarah dikelas VIII 
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D SMP N 4 Semarang. Dari latar belakang tersebut kemudian peneliti 

melanjutkan pembelajaran siklus II. 

 Dari hasil aktifitas siswa siklus II diperoleh presentase tingkat keaktifan 

siswa meningkat menjadi 88,57%. Berdasarkan pengamatan pada siklus II siswa 

lebih aktif mengikuti proses pembelajaran dikelas, tidak malu lagi bertanya 

maupun menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain. Siswa telah mampu 

berdiskusi secara tertib dan baik. Siswa juga banyak berani menyampaikan 

maupun menanggapi hasil diskusi. Masing-masing pasangan ingin terlihat lebih 

menonjol dan mendapatkan nilai lebih baik. Pembelajaran yang dikombinasikan 

dengan permainan ini menciptakan suasana yang menyenangkan, siswa terlibat 

langsung dalam pembelajaran. Adanya pembelajaran ini menjadikan siswa merasa 

senang dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui permainan 

ini siswa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menemukan pasangan kartu 

yang mereka peroleh. Hal ini memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran agar dapat memberikan hasil yang terbaik. 
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Gambar 4.7 Peningkatan Aktivitas Siswa setelah Diterapkan Strategi 

Pembelajaran Aktif Index Card Match. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

 Hasil penilaian observasi kinerja guru sebelum menerapkan strategi 

pembelajaran aktif index card match yakni sebesar 55,17%. Selama proses 

pembelajaran siklus I guru terlihat masih canggung dalam menerapkan model 

pembelajaran tersebut. Kinerja guru pada siklus I mencapai 71,72%, hal ini 

menunjukkan pembelajaran yang berlangsung termasuk dalam kriteria baik. 

Namun, hal ini perlu ditingkatkan lagi dengan perbaikan dalam siklus selanjutnya. 

Hal ini disebabkan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan permainan yaitu 

suasana kelas menjadi ramai sehingga pengelolaan kelas yang baik sangat 

dibutuhkan. Oleh karena itu, guru harus mampu membimbing dan 

mengkondisikan siswa dengan lebih baik. Pada siklus II, hasil observasi kinerja 
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guru menunjukkan peningkatan menjadi 88,27%. Guru sudah lebih memahami 

dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif index card match yang telah 

dilaksanakan pada siklus I. Hasil observasi siklus II menunjukkan kinerja guru 

termasuk dalam kriteria sangat baik. 

 Secara keseluruhan proses pembelajaran pada siklus I dan II berlangsung 

baik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru 

sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa.Peningkatan kinerja 

guru dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Peningkatan Kinerja Guru dari Pra Siklus sampai Siklus II. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

 Hasil belajar tes evaluasi siklus I dapat diketahui adanya peningkatan 

dibanding sebelum dilaksanakan strategi pembelajaran aktif index card match, 

tetapi ketuntasan belajar siklus I yang mencapai 67,74% belum memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75% siswa 
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belajar tuntas sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil belajar tes 

evaluasi siswa diperoleh pada siklus II meningkat, hal ini dapat diketahui dari 

nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 74,8 meningkat menjadi 80,16. Persentase 

ketuntasan belajar juga meningkat dari persentase ketuntasan belajar pada siklus I 

sebesar 67,74% meningkat menjadi 85,91% pada siklus II. Dari ketuntasan 

klasikal tersebut dapat disajikan dalam gambar 4.9. 

Gambar 4.9 Ketuntasan  Belajar Klasikal setelah diterapkan strategi 

pembelajaran aktif index card match. 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 

 Peningkatan hasil belajar menggunakan strategi pembelajaran aktif index 

card match juga diikuti tanggapan yang positif dari siswa terhadap strategi 

pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran siswa tampak senang dan 

antusias mengikuti permainan. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari hasil 
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pengamatan dan data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran aktif index card match dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa kelas VIII D SMP N 4 Semarang. 



 
 

94 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Pembelajaran sejarah melalui strategi pembelajaran aktif index card match 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 

Semarang 

2. Bukti peningkatan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah 

setelah menggunakan strategi pembelajaran aktif index card match selama 

pelaksanaan tindakan mengalami peningkatan, yaitu: 

a. Peningkatan keaktifan siswa,  rata-rata pra siklus  52,85%. Pada siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 70%, dan siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 88,57%. 

b. Peningkatan hasil belajar siswa yang sudah memenuhi nilai ketuntasan, 

yaitu pra siklus sebesar 48,38%.  Pada siklus I mengalami peningkatan, 

yaitu menjadi 67,74% dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 85,91%. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penulis memberikan saran guna 

memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas KBM di sekolah. 
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1. Bagi Sekolah 

 Agar sekolah dapat mensosialisasikan strategi pembelajaran index card 

match untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

 Strategi pembelajaran index card match dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah yang menarik dan 

menyenangkan. Selalu memberikan sikap positif atau penghargaan kepada setiap 

aktivitas siswa pada proses pembelajaran sejarah, karena dapat memicu siswa 

untuk selalu belajar giat sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal serta 

mampu meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat saat 

proses pembelajaran maupun kerja kelompok. 

3. Bagi Siswa 

 Siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang, diharapkan setelah penelitian 

ini selesai dilaksanakan, siswa lebih aktif dan berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat setelah mengetahui dan memahami strategi 

pembelajaran aktif index card match dan lebih konsentrasi dan fokus pada waktu 

proses pembelajaran berlangsung. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII D 

SMP NEGERI 4 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

WALI KELAS: SUSANA SRI W, S.Pd 

No. 

NIS 

Nama  

JENIS 

KELAMIN 

1 9980703755 ADE BAGUS PRAKOSO L 

2 9991075917 AGNI DWIJAYATI P 

3 9981150453 AKE INDRA SUKMALA P 

4 9997256160 ALDI EKA NUGRAHA L 

5 9993743262 ANANDA KHOIRUN NAFIS L 

6 9981150701 ANDI ARIF RAHMATULLAH L 

7 9997895366 ANINTYA AYU MAHARANI P 

8 9994276160 ARDIAN ARIEF FIRMANSYAH L 

9 9997834722 AZKA AFIDATUL ILMA P 

10 9991091096 BAGAS AJI KISTANA L 

11 9991079513 DANANG IRSYADUL IBAD L 

12 9993171610 DHESTA PRATAMA A.S P 

13 9997833699 FAJRI GHOZALI L 

14 9997256181 FATURRACHMAN BECKY A L 

15 9991076404 IRSAN ALDI FIRMANSYAH L 



100 
 

 

16 9993170851 JIHAN NUR NABIILAH P 

17 9991074919 KHOMSAH NUR IZAH P 

18 9991248138 LARAS WIGATI P 

19 9997899202 MEILAWATI EKA HARDINA P 

20 9991090467 MELA WIDIANTI P 

21 9991090692 MOHAMMAD ZAKKI ADI P L 

22 9994276209 MUCHAMMAD FARHAN L 

23 9991266564 MUTIARA EKA PUTRI P 

24 9991090694 NUR AINI DEWI P 

25 9991075842 NUR IKA MARLINA P 

26 9981136476 NUR SYAADAH SAFITRI P 

27 9997899213 PUNGKAS ADHI UTOMO L 

28 9987476843 RESTU YUHENDRI PUTRA W L 

29 9997851913 SITI ZAHRA AYU SULISTYA P 

30 9987211608 VIGUN CITANANDA PRATAMA L 

31 9991248157 VIOLA YORIKA RAMADHANI P 

 

Keterangan: 

L : 15 

P : 16 

Jumlah : 31 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN (PRA SIKLUS) 

SISWA KELAS VIII D  

SMP NEGERI 4 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

No. Nama  Nilai 

Keterangan 

Tuntas Belum 

Tuntas 

1 ADE BAGUS PRAKOSO 70  √ 

2 AGNI DWIJAYATI 77 √  

3 AKE INDRA SUKMALA 67  √ 

4 ALDI EKA NUGRAHA 67  √ 

5 ANANDA KHOIRUN NAFIS 73 √  

6 ANDI ARIF RAHMATULLAH 70  √ 

7 ANINTYA AYU MAHARANI 77 √  

8 ARDIAN ARIEF FIRMANSYAH 67  √ 

9 AZKA AFIDATUL ILMA 77 √  

10 BAGAS AJI KISTANA 60  √ 

11 DANANG IRSYADUL IBAD 67  √ 

12 DHESTA PRATAMA AZIZAH S 73 √  

13 FAJRI GHOZALI 63  √ 

14 FATURRACHMAN BECKY A 77 √  

15 IRSAN ALDI FIRMANSYAH 77 √  

16 JIHAN NUR NABIILAH 73 √  
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17 KHOMSAH NUR IZAH 77 √  

18 LARAS WIGATI 77 √  

19 MEILAWATI EKA HARDINA 60  √ 

20 MELA WIDIANTI 70  √ 

21 MOHAMMAD ZAKKI ADI P 67  √ 

22 MUCHAMMAD FARHAN 77 √  

23 MUTIARA EKA PUTRI 73 √  

24 NUR AINI DEWI 77 √  

25 NUR IKA MARLINA 70  √ 

26 NUR SYAADAH SAFITRI 73 √  

27 PUNGKAS ADHI UTOMO 70  √ 

28 RESTU YUHENDRI PUTRA W 60  √ 

29 SITI ZAHRA AYU SULISTYA 77 √  

30 VIGUN CITANANDA PRATAMA 70  √ 

31 VIOLA YORIKA RAMADHANI 70  √ 

 ∑X 2203 1135 1068 

Kreteria ketuntasan minimum: 72.00 

Mengetahui, Semarang,  Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Peneliti, 

 

M. IMRON        Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003      NIM. 3101409039 
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Lampiran 3 

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN (PRA SIKLUS) 

Keterangan: 

Nilai Tertinggi  : 77 

Nilai Terendah : 60 

Siswa Tuntas  : 15 

Siswa Tidak Tuntas : 16 

Analisis data  

1. Rata-rata kelas 

nilai rata-rata =  

  =  

  = 71,06 

 

2. Ketuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketuntasan belajar  =  ×100% 

    = × 100% 

    = 48,38% 

 

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal  

Tingkat ketidaktuntasan belajar  ×100% 

        = × 100% 

        = 51,62% 
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

PRA SIKLUS 

   Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

   Waktu Pelaksanaan  :  30 April 2013 

   Tempat Pelaksanaan : SMP N 4 Semarang 

   Responden  : Siswa kelas VIII D 

   Jumlah Peserta : 31 

Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tandda check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan 

kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

No Aktivitas Belajar 
Jumlah Skor 

Siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kehadiran Siswa 31 100     √ 

A. 

Pengetahuan dialami, 

dipelajari, dan ditemukan 

oleh siswa 

 

1 
Mendengarkan penjelasan 

guru 
15 48,38   √   
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2 

Membaca dengan aktif (misal 

dengan pen di tangan untuk 

menggaris-bawahi atau 

membuat catatan kecil atau 

tanda-tanda tertentu pada 

teks) 

10 32,25  √    

3 

Mendengarkan dengan aktif 

(menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat 

mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-

kagum bila mendengar 

sesuatu yang menakjubkan, 

dsb) 

12 38,7   √   

B 

Siswa melakukan sesuatu 

untuk memahami materi 

pelajaran (membangun 

pemahaman) 

 

1 

Berlatih (misalnya 

mencobakan sendiri konsep-

konsep misal berlatih dengan 

soal-soal) 

14 45,16   √   

2 

Berpikir kreatif (misalnya 

mencoba memecahkan 

masalah-masalah pada latihan 

soal yang mempunyai variasi 

berbeda dengan contoh yang 

diberikan) 

9 29,03  √    

3 
Berpikir kritis (misalnya 

mampu menemukan 
9 29,03  √    
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kejanggalan, kelemahan atau 

kesalahan yang dilakukan 

orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau 

tugas) 

C 

Kemampuan 

berkomunikasi dengan 

siswa/ kelompok lain 

 

1 
Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
14 45,16   √   

2 
Interaksi siswa dalam 

kelompok saat berdiskusi 
9 29,03  √    

3 
Mempresentasikan hasil 

diskusi/ laporan 
14 45,16   √   

4 Kerjasama dalam kelompok 10 32,25  √    

D Siswa berpikir reflektif  

1 

Mengomentari dan 

menyimpulkan proses 

pembelajaran 

11 35,48  √    

2 

Memperbaiki kesalahan atau 

kekurangan dalam proses 

pembelajaran 

8 25,8  √    

3 

Menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan kata-

katanya sendiri 

14 45,16   √   

Total 37 

Keterangan: 

 Skor Maksimal = 70 

 Skala Penilaian 
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1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 6 

orang 

2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 7-12 

orang 

3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 13-18 

orang 

4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 19-24 

orang 

5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 25-32 

orang 

 

 Untuk menentukan presentase keaktifan siswa dengan rumus : 

% keaktifan siswa =  

% keaktifan siswa =  

= 52,85% (masuk dalam kategori sedang) 

 

 Kategori atau kriteria penilaian 

Aktivitas sangat baik  : bila 84% < % skor ≤ 100% 

Aktivitas baik   : bila 68% < % skor ≤ 84% 

Aktivitas sedang  : bila 52% < % skor ≤ 68% 

Aktivitas rendah  : bila 36% < % skor ≤ 52% 

Aktivitas sangat rendah : bila 20% < % skor ≤ 36% 
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Tabel Rekapitulasi Keaktifan Siswa Pra Siklus  

No  Data Keaktifan Siswa  

1. Skor yang diperoleh 37 

2. Skor maksimal 70 

Presentase Keaktifan 52,85% 

Aktivitas Sedang  

 

Semarang, 30 April 2013 

        Observator 

 

 

Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

PRA SIKLUS 

 

  Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

  Mata Pelajaran : Sejarah 

  Kelas   : VIII D 

  Sekolah  : SMP Negeri 4 Semarang 

  Hari / tanggal  : 30 April  2013 

 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tandda check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan 

kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

 

No Komponen yang dinilai 
Nilai Praktik yang diperoleh 

1 2 3 4 5 

I PRA PEMBELAJARAN 

1 Kesiapan ruang, alat , dan media pembelajaran  √    

2 Memeriksa kesiapan siswa   √   

II MEMBUKA PEMBELAJARAN 

1 Melakukan kegiatan apersepsi   √   

2 

Menyampaikan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 
  √   
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III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A Penguasaan Materi Pembelajaran 

1 

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
   √  

2 

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  √   

3 

Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 

pembelajaran 
 √    

4 

Mengintegrasikan keterampilan dasar 

laboratorium 
 √    

B Pendekatan / strategi pembelajaran 

1 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi tujuan yang akan dicapai 
  √   

2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut   √   

3 Menguasai kelas   √   

4 

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
 √    

5 

Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 

(nurturant effect) 

  √   

6 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  √   

C  Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran 

1 

Menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan sumber belajar / media 

pembelajaran 

 √    

2 Menghasilkan pesan yang menarik  √    

3 

Melibatkan siswa dalam pembuatan dan 

pemanfaatan 
  √   

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
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1 

Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui 

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar 
  √   

2 Merespon positif partisipasi siswa   √   

3 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa 
  √   

4 

Menunjukkan hubungan antar pribadi yang 

kondusif 
 √    

5 

Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam pembelajaran 
 √    

E Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1 Memantau kemauan belajar   √   

2 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi / tujuan 
   √  

F Penggunaan Bahasa 

1 

Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancer 
  √   

2 

Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 
  √   

3 

Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  √   

IV PENUTUP 

1 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  √   

2 

Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi / pengayaan, serta 

menginformasikan materi yang akan datang 

   √  

 Rata-rata Total 80 
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Penskoran  

Skor maksimal : 29 × 5 = 145 

Persentase =       

       =  

=  55,17% 

 

 

Kriteria Skor :  

Kinerja Guru Sangat Baik   = bila 84 % <% skor ≤ 100% 

Kinerja Guru Baik    = bila 68 % <% skor ≤ 84 % 

Kinerja Guru Cukup Baik   = bila 52 % <% skor ≤ 68 % 

Kinerja Guru Kurang Baik   = bila 36 % <% skor ≤ 52 % 

Kinerja Guru Sangat Kurang Baik  = bila 20 % <% skor ≤ 36 % 

 

Tabel Rekapitulasi Kinerja Guru Pra Siklus  

No  Data Kinerja Guru  

1. Skor yang diperoleh 80 

2. Skor maksimal 145 

Presentase Kinerja 55,17% 

Kinerja Cukup Baik 

 

 

Semarang, 30 April 

2013 

 

           

Observator 

    Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 6 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah : SMPNegeri 4 Semarang  

Kelas : VIII (delapan) 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Semester : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan. 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

5.2.Menjelaskan 

Proses 

persiapan 

kemerdekaa

n Indonesia. 

 

 

 

 Perbedaan 

perspektif antar 

kelompok 

sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

 

 Kronologis 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Membaca referensi 

untuk membahas 

perbedaan 

perspektif antar 

kelompok sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

Mengkaji 

kronologis 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

Membandingkan 

dan menguraikan 

perbedaan 

perspektif antar 

kelompok sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Menyusun secara 

kronologis 

peristiwa-

peristiwa sekitar 

 

Unjuk 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan 

penyebab 

terjadinya 

peristiwa 

Rengasdengklo

k 

 

 

 

Perbedaan 

perspektif 

antara kalangan 

pemuda dengan 

 

3×40 

Menit 

 

Sumber: 

Buku 

sumber 

yang 

relevan, 

Foto –foto 

dan 

gambar, 

kartu index 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalangan tua 

menjelang 

peristiwa 

Proklamasi 

Kemerdekaan 

Indonesia 

muncul sebagai 

reaksi 

terhadap… 

a. Kekalahan 

Jepang 

melawan 

Sekutu 

b. Pemboman 

kota-kota 

industri di 

Jepang 

c. Kedatangan 

tentara 

Sekutu di 

Indonesia 

d. Perlawanan 

rakyat 

Indonesia di 

berbagai  

 

Alat: LCD, 

Proyektor, 

Laptop, 

kartu index 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 Penyebaran 

berita 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

sikap rakyat di 

berbagai 

daerah 

 

 

 Terbentuknya 

negara dan 

kelengkapanny

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menganalisis 

penyebaran 

berita 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

sikap rakyat di 

berbagai 

daerah 

 

Menganalisis 

terbentuknya 

negara dan 

kelengkapannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeskripsikan 

proses penyebaran 

berita tentang 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

sikap rakyat 

diberbagai daerah 

 

 

Menjelaskan 

proses 

terbentuknya 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia  beserta 

kelengkapannya 

dengan sidang 

PPKI 

 

 

 

 

 

Unjuk 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daerah 

 

Jelaskan 

kegiatan yang 

dilakukan para 

pemuda dalam 

penyebarluasan 

berita 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

Indonesia yang 

akan didirikan 

Pembukaan 

(preambule) 

UUD 1945  

disahkan 

oleh… 

a. PPKI 

b. Komite 

Nasional 

c. BPUPKI 

d. KNIP 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Dukungan 

spontan dan 

tindakan heroik 

di berbagai 

daerah 

terhadap 

pembentukan 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia. 

Menelaah 

dukungan spontan 

dan tindakan 

heroik di berbagai 

daerah terhadap 

pembentukan 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia. 

Menganalisis 

dukungan spontan 

dan tindakan 

heroik dari 

berbagai daerah 

terhadap 

pembentukan 

negara dan 

pemerintahan 

Republik 

Indonesia 

 

Unjuk 

Kerja 

Diskusi 

Kelompok 

Jelaskan 

tindakan heroik 

yang dilakukan 

di Yogyakarta 

dalam upaya 

mendukung 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia! 

 

Tentara 

Belanda yang 

datang kembali 

ke Indonesia 

dengan cara 

membonceng 

pasukan Sekutu 

dinamakan… 

a. AFNEI 

b. UNTEA 

c. UNCI 

d. NICA 
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Mengetahui,                Semarang,  Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran Sejarah              Mahasiswa 

 

Moch. Imron               Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003              NIM. 3101409039 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah   : SMP N 4 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 

Kelas / Semester   : VIII / 2 

Standar Kompetensi   : 5.   Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar   : 5.2 Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar  

proklamasi dan proses terbentuknya Negara 

kesatuan Republik Indonesia 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Indikator : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Membandingkan dan menguraikan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 Menyusun secara kronologis peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Mendeskripsikan proses penyebaran berita tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan sikap rakyat diberbagai daerah 

 Menjelaskan proses terbentuknya negara dan pemerintah Republik Indonesia  

beserta kelengkapannya dengan sidang PPKI 

 Menganalisis dukungan spontan dan tindakan heroik dari berbagai daerah 

terhadap pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility) 
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Ketelitian ( carefulness) 

 

B. Materi Ajar 

Proklamasi kemerdekaan dan proses terbentuknya negara RI 

 Perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan 

 Kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di 

berbagai daerah 

 Terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Dukungan spontan dan tindakan heroik di berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia. 

 

C. Metode Pengajaran: 

a. Strategi Pembelajaran Index Card Matc (ICM) 

b. Ceramah bervariasi  

c. Diskusi  

d. Tanya Jawab 

e. Simulasi 

f. Observasi / Pengamatan 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan 1 

Materi : Perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan dan 

Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Pendahuluan : 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti pembelajaran 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan perjuangan 

seluruh bangsa indonesia dan tidak terpisahkan adanya pertolongan dari Tuhan YME. 
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Kegiatan Inti : 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa untuk melakukan permainan Index Card Match. 

 Guru menjelaskan tentang berita kekalahan Jepang dalam perang Asia 

Pasifik 

 Guru menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan, peristiwa rengasdengklok dan kronologis pelaksanaan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 
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 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

 Memberikan tugas induvidual agar siswa dapat mengidentifikasi cara 

mengisi kemerdekaan 

 

Pertemuan 2 

Materi : Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di 

berbagai 

daerahdan terbentuknya negara dan kelengkapannya 

Pendahuluan 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya : 

Kapan Indonesia dikatakan terlepas dari belenggu penjajahan? 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 
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 Unsur terbentuknya suatu negara adalah adanya wilayah, adanya warga negara/rakyat 

dan pemerintahan yang berdaulat  

 

Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 Guru memandu siswa untuk mengkaji referensi penyebaran berita 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di berbagai daerah 

 Guru menjelaskan mengenai terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Tanyajawab pengesahan UUD serta pengangkatan Presiden dan wakil 

presiden 

 Menjelaskan pembentukan kementrian dan pembagian daerah 

 Menjelaskan kronologis pembentukan komite nasional Indonesia 

 Membaca referensi yang berkaitan dengan pembentukan BKR dan badan 

ketentaraan 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 
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 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  
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Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

Pertemuan 3 

 Materi : Dukungan spontan dan tindakan heroik di berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia. 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya : 

Kapan Indonesia dikatakan terlepas dari belenggu penjajahan? 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

Struktur pemerintahan di daerah berturut-turut  tersusun menjadi: provinsi 

dikepalai oleh gubernur, kotamadya/ kabupaten dikepalai oleh walikota/ bupati, 

kecamatan dikepalai oleh camat, dan desa/ kelurahan dikepalai oleh kepala desa/ 

lurah. 

Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 Guru menjelaskan rapat raksasa yang terjadi di Lapangan Ikada 

 Guru menjelaskan mengenai terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Guru menjelaskan tentang tindakan heroik di berbagai daerah sebagai 

bentuk dukungan terhadap negara dan pemerintahan RI 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
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 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 
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 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

 

E. Sumber Belajar 

 Buku Pembelajaran IPS terpadu  

 Lembar Kerja Siswa 

 Foto –foto dan gambar 

 Atlas Sejarah 

 Musium 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Membandingkan dan 

menguraikan perbedaan 

perspektif antar kelompok 

sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun secara kronologis 

peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeskripsikan proses 

penyebaran berita tentang 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan sikap rakyat 

diberbagai daerah 

 

 

 

Tes tulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

Kekalahan dan menyerahnya 

Jepang kepada Sekutu dalam 

perang Asia Timur Raya 

ditentukan dengan terjadinya 

peristiwa… 

a. Pemboman kota Hirosima 

dan Nagasaki 

b. Runtuhnya pemerintahan 

Kaisar Hirohito 

c. Hancurnya pangkalan 

militer Jepang 

d. Munculnya pakta militer 

SEATO 

 

Arti penting yang terkandung 

dari adanya proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

meskipun hanya berlangsung 

secara singkat adalah… 

a. Menandai kelahiran 

Indonesia sebagai negara 

merdeka 

b. Upacara dapat berlangsung 

secara aman dan tertib 

c. Para pemimpin nasional 

hadir dalam upacara 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

d. Rakyat Indonesia 

menyambut gembira adanya 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

Inti pidato singkat Ir. Soekarno 

sebelum membacakan teks 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia antara lain… 

a. Perjuangan bangsa 

Indonesia untuk mencapai 

kemerdekaan tidak pernah 

berhenti 
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan proses 

terbentuknya negara dan 

pemerintah Republik Indonesia  

beserta kelengkapannya dengan 

sidang PPKI 

 

 

 

 

Menganalisis dukungan spontan 

dan tindakan heroik dari 

berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan 

pemerintahan Republik 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

b. Bangsa Indonesia bertekad 

membentuk pemerintah 

demokratis 

c. Pemimpin bangsa akan 

menjalankan pemerintahan 

dengan baik 

d. Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia merupakan 

puncak perjuangan bangsa 

Indonesia 

 

KNIP akhirnya mendapatkan 

kekuasaan dan wewenang 

legislatif setelah dikeluarkannya 

Maklumat Presiden tanggal… 

a. 14 Desember 1945 

b. 15 Desember 1945 

c. 16 Desembar 1945 

d. 17 Desember 1945 

 

Tentara Belanda yang datang 

kembali ke Indonesia dengan 

cara membonceng pasukan 

Sekutu dinamakan… 

e. AFNEI         d. NICA 

f. UNTEA 

g. UNCI 

 

Guru Mata Pelajaran             Mahasiswa 

 

Moch. Imron        Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003      NIM. 3101409039 
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Lampiran 8 

INDEX CARD MATCH (KARTU INDEX) 

 SIKLUS I  

KARTU INDEX PERTANYAAN KARTU INDEX JAWABAN 

Sebab Peristiwa Rengasdengklok 

Pertentangan antara golongan tua 

dan golongan muda tentang cara 

dan waktu proklamasi 

 

 

Golongan Muda 

Chaerul Saleh, Sutan Syahrir, 

Wikana, Armansjah, Subadio, 

Darwis, Adam Malik, dan Singgih 

 

 

Golongan Tua 

Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman 

Wedyodiningrat, Ahmad Soebarjo, 

Joesoef Koento 

 

 

Teks Proklamasi 

Kami Bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan kemerdekaan 

Indonesia. Hal-hal yang mengenai 

perpindahan kekuasaan dan lain-

lain, diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo 

sesingkat-singkatnya. 

Naskah Proklamasi diketik oleh.. 

Dan ditandatangani oleh… 

Sayuti Melik 

Soekarno dan Moh. Hatta 

 

 

Lokasi Pembacaan Teks 

Proklamasi 

Rumah Soekarno di jalan 

Pegangsaan Timur No. 56 

 

 

Alat penyebaran berita proklamasi 

Radio, Surat Kabar, surat selebaran 

 

 

 

Sebab rakyat Surabaya menyerang 

Hotel Yamato 

Dikibarkannya bendera merah-

putih-biru di hotel Yamato 
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Pertempuran 5 hari di Semarang 

15-20 Oktober 1945 

 

 

 

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 

1945 

Keputusan sidang: pengesahan dan 

penetapan UUD, pemilihan dan 

pengangkatan presiden dan wakil 

presiden, dan pembentukkan 

Komite Nasional Indonesia 

Panitia sembilan 

R. Otto Iskandardinata, Soebardjo, 

Sajoeti Melik, Iwa 

Koesoemasoemantri, 

Wiranatakusuma, Dr. Amir, A. A. 

Hamidhan, Dr. Sam Ratulangi, dan 

Ketut Pudja 

Sidang Tanggal 19 Agustus 1945 

Menetapkan 12 Departemen beserta 

para pemimpinnya (menteri), 

diangkat empat menteri negara, 

menetapkan pembagian Wilayah 

Republik Indonesia 

Sidang PPKI tanggaL 22 Agustus 

1945 

Membahas Komite Nasional 

Indonesia (KNI), Partai Nasional, 

Badan Keamanan Rakyat 

 

 

Maklumat presiden tanggal 3 

November 1945 

Sistem kabinet presidensial menjadi 

sistem kabinet ministerial/ 

parlementer 

 

 

Alasan daerah-daerah mendukung 

penuh proklamasi kemerdekaan 

Keinginan untuk merdeka dari 

tekanan penjajah yang selama ini 

merugikan mereka 

 

 

5 Oktober 1945 Maklumat pembentukan Tentara 
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Keamanan Rakyat (TKR) 

 

 

Vacuum of power/ kekosongan 

pemerintahan 

Pada saat itu tidak ada satu pun 

pemerintah yang berkuasa di 

Indonesia 

Makna peristiwa Proklamasi 

Titik puncak perjuangan bangsa 

Indonesia mencapai kemerdekaan 

Indonesia, terlepas dari belenggu 

penjajahan asing, lahirnya Negara 

Republik Indonesia 
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Lampiran 9 

NAMA PASANGAN KELOMPOK 

SIKLUS I 

 

Kelompok 1 

1. Irsan 

2. Anintya 

Kelompok 2 

1. Zakki 

2. Jihan 

  

Kelompok 3 

1. Danang 

2. Viola 

Kelompok 4 

1. Pungkas 

2. Nur Aini 

  

Kelompok 5 

1. Ake 

2. Mela 

Kelompok 6 

1. Ardian 

2. Mutiara 

 

  

Kelompok 7 

1. Fajri 

2. Laras 

Kelompok 8 

1. Restu 

2. Nur Ika 

  

Kelompok 9 

1. Aldi 

2. Siti Zahra 

Kelompok 10 

1. Vigun 

2. Meilawati 

  

Kelompok 11 

1. Andi 

2. Nur Syaadah 

Kelompok 12 

1. Bagas 

2. Agni 

  

Kelompok 13 

1. Ade 

2. Azka 

Kelompok 14 

1. Faturrachman 

2. Ananda 

  

Kelompok 15 

1. Moch. Farhan 

2. Dhesta 

Kelompok 16 

1. Khomsah Nur 

2. (Observer) 
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Lampiran 10 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 
Mata Pelajaran : Sejarah 

Materi Pokok  : Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi  

dan prosesterbentuknya negara kesatuan Republik  

Indonesia 

Kelas/ Semester : VIII D/ II 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada 

lembar jawaban yang tersedia! 

 

1. Golongan tua dan golongan muda, tidak sependapat tentang Proklamasi 

Kemerdekaan RI dalam… 

a. Cara mengemukakan dan cara pelaksanaan 

b. Waktu pelaksanaan dan siapa yang membacakan 

c. Cara mengemukakan dan waktu pelaksanaan 

d. Waktu pelaksanaan dan siapa yang menandatangani 

2. Golongan tua berpendapat, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus 

dibicarakan dalam… 

a. Rapat anggota PPKI 

b. Rapat para tokoh golongan tua 

c. Rapat para tokoh dengan Jepang 

d. Rapat golongan tua dan golongan muda. 

3. Tujuan Soekarno-Hatta dibawa ke luar kota adalah untuk… 

a. Kemerdekaan dilakukan di Jakarta 

b. Kemerdekaan tidak menunggu rapat dengan PPKI 

c. Kemerdekaan tidak terpengaruh  dari Jepang dan golongan tua 

d. Kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri 

4. Tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani saja oleh 

Soekarno dan Moh. Hatta atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia… 

a. Moh. Hatta 

b. Ahmad Soebarjo 

c. Miyoshi 

d. Soekarni 

5. Perubahan-perubahan dalam naskah proklamasi yakni sebagai berikut, kecuali: 

a. Kata “tempoh” diubah menjadi “tempo” 

b. Rumusan “Djakarta 17-8-„05” menjadi “Djakarta 17 Agustus 1945 

c. Kata “wakil-wakil bangsa Indonesia” diubah menjadi “atas nama bangsa 

Indonesia” 

d. Rumusan “Djakarta 17-8-„05” menjadi “Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen 

„05” 

6. Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari yakni pada tanggal… 

a. 10-15 Oktober 1945 
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b. 15-20 Oktober 1945 

c. 20-25 Oktober 1945 

d. 25-30 Oktober 1945 

7. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), berfungsi sebagai… 

a. Pengambilan keputusan untuk menetapkan 12 departemen  

b. Perancang pembagian wilayah 

c. Pemilih presiden dan wakil presiden 

d. DPR sementara 

8. Badan yang anggotanya mencakup bekas anggota PETA, Heiho, Keisatsutai 

(polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat adalah… 

a. BKR 

b. KNIP 

c. KNI 

d. BPUPKI 

9. KOLONEL Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR menggantikan… 

a. R. Soerjo 

b. Ahmad Soebarjo 

c. Soeprijadi 

d. Urip Soemohardjo 

10. Reaksi setelah mendengar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Sulawesi 

Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera membentuk… 

a. Upacara penyambutan 

b. Membentuk pemerintah daerah 

c. Melakukan perlawanan bersenjata 

d. Aksi pemogokan 

11. Alasan yang menyebabkan daerah-daerah di Indonesia mendukung penuh 

proklamasi kemerdekaan adalah… 

a. Merdekan dari tekanan penjajah 

b. Tidak terbebani pajak 

c. Tidak hidup menderita 

d. Bisa bebas melakukan kegiatan 

12. Monumen Tugu Muda dibangun di Semarang bertujuan untuk… 

a. Menunjukkan Semarang kota kaum muda 

b. Mengenang kepahlawanan kaum muda 

c. Mengenang kongres pemuda 

d. Menunjukkan Semarang peduli pada kaum muda 

13.  Insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya terjadi karena… 

a. Bendera Jepang dibakar massa 

b. Bendera Belanda disobek dan dijadikan bendera merah putih 

c. Bendera Belanda dibakar massa rakyat 

d. Dikibarkannya bendera Belanda yakni merah-putih-biru 

14. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah… 

a. Ir. Soekarno 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Ahmad Soebarjo 

d. Dr. Cipto Mangunkusumo 
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15. Di bawah ini termasuk anggota Panitia Sembilan, kecuali… 

a. R. Otto Iskandardinata 

b. Dr. Sam Ratulangi 

c. Moh. Hatta 

d. Soebardjo   

16. Naskah proklamasi yang otentik adalah dalam bentuk… 

a. Naskah tulis yang ditandatangani Soekarno-Hatta 

b. Naskah ketikan yang ditandatangani Soekarno 

c. Naskah asli tulisan tangan Soekarno 

d. Naskah ketikan yang ditandatangani Soekarno-Hatta 

17. Tokoh yang memberi jaminan bahwa kemerdekaan dilaksanakan paling lambat 

17 Agustus 1945 pukul 12.00 WIB adalah… 

a. Ahmad Soebarjo 

b. Radjiman Wediodiningrat 

c. Wahid Hasyim 

d. Moh. Hatta 

18. Teks Proklamasi kemerdekaan akhirnya berhasil dirumuskan. Tokoh perumus 

teks proklamasi adalah… 

a. Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin 

b. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo 

c. Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Dr. Soepomo 

d. Hamengku Buwono  IX, Soekarno, Moh. Hatta 

19. Selesai rapat golongan muda menemui Soekarno-Hatta dengan maksud untuk 

menyampaikan kemauan golongan muda. Golongan muda yang diutus untuk 

menemui Soekarno-Hatta adalah… 

a. Darwis dan Wikana 

b. Sukarni dan Yusuf Kunto 

c. Sukarni dan Chaerul Saleh 

d. Syudanco Singgih dan Wikana 

20. Seorang yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi adalah… 

a. Mr. Ahmad Soebardjo 

b. B.M. Diah 

c. Sudiro 

d. Sayuti Melik 

21. Makna kalimat pertama teks proklamasi kemerdekaan adalah merupakan 

pernyataan bangsa Indonesia untuk… 

a. Memulai pelaksanaan pembangunan nasional 

b. Memasuki awal kemerdekaan 

c. Lepas dari kekuasaan  Jepang 

d. Mementukan nasib sendiri 

22. Pengibar bendera pusaka Merah-Putih saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 

1945 adalah… 

a. Latief Hendraningrat dan Darwis 

b. Latief Hendraningrat dan Suhud 

c. Sk Trimurti dan Latief Hendraningrat 

d. Yusuf Kunto dan Chaerul Saleh 
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23. Keputusan yang diambil dalam siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kecuali… 

a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia 

b. Pengesahan dan penetapan UUD  1945 

c. Membentuk departemen-departemen 

d. Pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden 

24. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. 

Hal ini didasarkan pada… 

a. Keputusan sidang PPKI  tanggal 19 Agustus 1945 

b. Musyawarah para pendiri negeria RI 

c. Kesepakatan antara presiden dan DPR 

d. Siding istimewa MPR 

25. Di bawah ini termasu 8 provinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia 

merdeka, kecuali… 

a. Irian Barat 

b. Sunda Kecil 

c. Kalimantan 

d. Sulawesi 

26. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah Kabinet Republik Indonesia yang 

pertama, kabinet ini dikenal dengan nama… 

a. Kabinet Parlementer 

b. Kabinet Koalisi 

c. Kabinet Pembangunan Nasional 

d. Kabinet Presidensil 

27. Pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berubah nama menjadi… 

a. Tentara Keselamatan Rakyat 

b. Tentara Republik Indonesia 

c. Tentara Nasional Indonesia 

d. Badan Keamanan Rakyat 

28. Pada tanggal 5 Oktober dijadikan sebagai hari ABRI. Tanggal tersebut untuk 

mengenal terbentuknya… 

a. TRI 

b. TNI 

c. BKR 

d. TKR 

29. Inti pidato singkat Ir. Soekarno sebelum membacakan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia antara lain… 

e. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak pernah 

berhenti 

f. Bangsa Indonesia bertekad membentuk pemerintah demokratis 

g. Pemimpin bangsa akan menjalankan pemerintahan dengan baik 

h. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa 

Indonesia 

30. Salah satu bentuk tindakan heroik yang dilakukan rakyat Indonesia dalam 

menanggapi sikap Jepang yang merintangi perjuangan bangsa Indonesia untuk 

mempertahankan kemerdekaan adalah… 

a. Melakukan pembunuhan terhadap tentara Jepang 
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b. Pengambil-alihan gedung-gedung vital 

c. Pemulangan tentara Jepang ke tanah airnya 

d. Membubarkan pemerintahan Jepang di Indonesia 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN 

SIKLUS I 

 

1. C 16. D 

2. A 17. A 

3. C 18. B 

4. D 19. A 

5. B 20. D 

6. B 21. C 

7. D 22. B 

8. A 23. C 

9. C 24. A 

10. B 25. A 

11. A 26. D 

12. B 27. B 

13. D 28. D 

14. A 29. D 

15. C 30. B 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN (SIKLUS I) 

SISWA KELAS VIII D  

SMP NEGERI 4 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

No. Nama Responden Nilai 

Keterangan 

Tuntas Belum 

Tuntas 

1 ADE BAGUS PRAKOSO 70  √ 

2 AGNI DWIJAYATI 77 √  

3 AKE INDRA SUKMALA 67  √ 

4 ALDI EKA NUGRAHA 70  √ 

5 ANANDA KHOIRUN NAFIS 77 √  

6 ANDI ARIF RAHMATULLAH 70  √ 

7 ANINTYA AYU MAHARANI 80 √  

8 ARDIAN ARIEF FIRMANSYAH 70  √ 

9 AZKA AFIDATUL ILMA 77 √  

10 BAGAS AJI KISTANA 70  √ 

11 DANANG IRSYADUL IBAD 73 √  

12 DHESTA PRATAMA AZIZAH S 77 √  

13 FAJRI GHOZALI 70  √ 

14 FATURRACHMAN BECKY A 80 √  

15 IRSAN ALDI FIRMANSYAH 83 √  

16 JIHAN NUR NABIILAH 77 √  

17 KHOMSAH NUR IZAH 77 √  

18 LARAS WIGATI 80 √  

19 MEILAWATI EKA HARDINA 67  √ 
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20 MELA WIDIANTI 77 √  

21 MOHAMMAD ZAKKI ADI P 70  √ 

22 MUCHAMMAD FARHAN 80 √  

23 MUTIARA EKA PUTRI 80 √  

24 NUR AINI DEWI 80 √  

25 NUR IKA MARLINA 77 √  

26 NUR SYAADAH SAFITRI 77 √  

27 PUNGKAS ADHI UTOMO 73 √  

28 RESTU YUHENDRI PUTRA W 63  √ 

29 SITI ZAHRA AYU SULISTYA 80 √  

30 VIGUN CITANANDA PRATAMA 73 √  

31 VIOLA YORIKA RAMADHANI 77 √  

 ∑X 2319 1632 687 

Kriteria ketuntasan minimum: 72.00 

 

Mengetahui,        Semarang,  Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Peneliti, 

 

 

 

M. IMRON        Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003      NIM. 3101409039 
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Lampiran 13 

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN (SIKLUS I) 

Keterangan: 

Nilai Tertinggi  : 83 

Nilai Terendah : 63 

Siswa Tuntas  : 22 

Siswa Tidak Tuntas : 9 

Analisis data  

4. Rata-rata kelas 

nilai rata-rata  =  

  =  

  = 74,8 

 

5. Ketuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketuntasan belajar  =  ×100% 

    = × 100% 

    = 67,74% 

 

6. Ketidaktuntasan belajar klasikal  

Tingkat ketidaktuntasan belajar  ×100% 

        = × 100% 

        = 32,26% 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

SIKLUS I 

   Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

   Waktu Pelaksanaan  :  7 Mei 2013 

   Tempat Pelaksanaan : SMP N 4 Semarang 

   Responden  : Siswa kelas VIII D 

   Jumlah Peserta : 31 

Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tandda 

check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

No Aktivitas Belajar 
Jumlah Skor 

siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kehadiran Siswa 31 100     √ 

A. 
Pengetahuan dialami, dipelajari, 

dan ditemukan oleh siswa 

 

1 Mendengarkan penjelasan guru 24 77,41    √  

2 

Membaca dengan aktif (misal 

dengan pen di tangan untuk 

menggaris-bawahi atau membuat 

catatan kecil atau tanda-tanda 

tertentu pada teks) 

22 70,96    √  

3 

Mendengarkan dengan aktif 

(menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat 

24 77,41    √  
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mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila 

mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

B 

Siswa melakukan sesuatu untuk 

memahami materi pelajaran 

(membangun pemahaman) 

 

1 

Berlatih (misalnya mencobakan 

sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 

18 58,06   √   

2 

Berpikir kreatif (misalnya mencoba 

memecahkan masalah-masalah pada 

latihan soal yang mempunyai 

variasi berbeda dengan contoh yang 

diberikan) 

16 51,61   √   

3 

Berpikir kritis (misalnya mampu 

menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang 

dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

16 51,61   √   

C 
Kemampuan berkomunikasi 

dengan siswa/ kelompok lain 
 

1 
Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
23 74,19    √  

2 
Interaksi siswa dalam kelompok 

saat berdiskusi 
18 58,06   √   

3 
Mempresentasikan hasil diskusi/ 

laporan 
20 64,51    √  

4 Kerjasama dalam kelompok 15 48,38   √   

D Siswa berpikir reflektif  

1 
Mengomentari dan menyimpulkan 

proses pembelajaran 
16 51,61   √   

2 Memperbaiki kesalahan atau 17 54,83   √   
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kekurangan dalam proses 

pembelajaran 

3 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan kata-katanya sendiri 
18 58,06   √   

Total 49 

 

Keterangan: 

 Skor Maksimal = 70 

 Skala Penilaian 

1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 6 orang 

2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 7-12 orang 

3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 13-18 orang 

4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 19-24 orang 

5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 25-32 orang 

 Untuk menentukan presentase keaktifan siswa dengan rumus : 

% keaktifan siswa =  

% keaktifan siswa =  

= 70% (masuk dalam kategori baik) 

 

 Kategori atau kriteria penilaian 

Aktivitas sangat baik  : bila 84% < % skor ≤ 100% 

Aktivitas baik   : bila 68% < % skor ≤ 84% 

Aktivitas sedang  : bila 52% < % skor ≤ 68% 

Aktivitas rendah  : bila 36% < % skor ≤ 52% 

Aktivitas sangat rendah : bila 20% < % skor ≤ 36% 
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Tabel Rekapitulasi Keaktifan Siswa Siklus I 

No  Data Keaktifan Siswa  

1. Skor yang diperoleh 49 

2. Skor maksimal 70 

Presentase Keaktifan 70% 

Aktivitas Baik 

Semarang, 14 Mei 2013 

Observator 

 

 

Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS I 

 

  Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

  Mata Pelajaran : Sejarah 

  Kelas   : VIII D 

  Sekolah  : SMP Negeri 4 Semarang 

  Hari / tanggal  : 7 Mei 2013 

 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tandda 

check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

 

No Komponen yang dinilai 
Nilai Praktik yang diperoleh 

1 2 3 4 5 

I PRA PEMBELAJARAN 

1 Kesiapan ruang, alat , dan media pembelajaran    √  

2 Memeriksa kesiapan siswa    √  

II MEMBUKA PEMBELAJARAN 

1 Melakukan kegiatan apersepsi    √  

2 
Menyampaikan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 
  √   

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A Penguasaan Materi Pembelajaran 
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1 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    √  

2 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan 
   √  

3 
Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 

pembelajaran 
  √   

4 
Mengintegrasikan keterampilan dasar 

laboratorium 
  √   

B Pendekatan / strategi pembelajaran 

1 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi tujuan yang akan dicapai 
  √   

2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √  

3 Menguasai kelas    √  

4 
Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  √   

5 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect) 
  √   

6 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 
   √  

C  Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran 

1 
Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 

sumber belajar / media pembelajaran 
   √  

2 Menghasilkan pesan yang menarik   √   

3 
Melibatkan siswa dalam pembuatan dan 

pemanfaatan 
   √  

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui 

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar 
   √  

2 Merespon positif partisipasi siswa   √   

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √  

4 
Menunjukkan hubungan antar pribadi yang 

kondusif 
  √   

5 
Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran 
   √  
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E Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1 Memantau kemauan belajar    √  

2 
Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi / tujuan 
   √  

F Penggunaan Bahasa 

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar    √  

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar   √   

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai   √   

IV PENUTUP 

1 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   

2 

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remidi / pengayaan, serta menginformasikan 

materi yang akan dating 

   √  

 Rata-rata Total 104 

Penskoran  

Skor maksimal : 29 × 5 = 145 

 

Persentase =       

                  =      

       =     71,72% 

 

Kriteria Skor : 

Kinerja Guru Sangat Baik   = bila 84 % < % skor ≤ 100% 

Kinerja Guru Baik    = bila 68 % < % skor ≤ 84 % 

Kinerja Guru Cukup Baik   = bila 52 % < % skor ≤ 68 % 

Kinerja Guru Kurang Baik   = bila 36 % < % skor ≤ 52 % 

Kinerja Guru Sangat Kurang Baik  = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 
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Tabel Rekapitulasi Kinerja Guru Siklus I  

No  Data Kinerja Guru  

1. Skor yang diperoleh 104 

2. Skor maksimal 145 

Presentase Kinerja 71,72% 

Kinerja Baik 

 

Semarang, 7 Mei 2013 

 

           

Observator 

        Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah   : SMP N 4 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Standar Kompetensi   : 5.   Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar   : 5.2 Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya Negara 

kesatuan Republik Indonesia 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Indikator : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Membandingkan dan menguraikan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 Menyusun secara kronologis peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Mendeskripsikan proses penyebaran berita tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan sikap rakyat diberbagai daerah 

 Menjelaskan proses terbentuknya negara dan pemerintah Republik Indonesia  

beserta kelengkapannya dengan sidang PPKI 

 Menganalisis dukungan spontan dan tindakan heroik dari berbagai daerah 

terhadap pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility) 
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Ketelitian ( carefulness) 

 

B. Materi Ajar 

Proklamasi kemerdekaan dan proses terbentuknya negara RI 

 Perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan 

 Kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di 

berbagai daerah 

 Terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Dukungan spontan dan tindakan heroik di berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia. 

 

C. Metode Pengajaran: 

a. Strategi Pembelajaran Index Card Matc (ICM) 

b. Ceramah bervariasi  

c. Diskusi  

d. Tanya Jawab 

e. Simulasi 

f. Observasi / Pengamatan 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan 1 

Materi : Perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan dan 

Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Pendahuluan : 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti pembelajaran 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan perjuangan 

seluruh bangsa indonesia dan tidak terpisahkan adanya pertolongan dari Tuhan YME. 
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Kegiatan Inti : 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa untuk melakukan permainan Index Card Match. 

 Guru menjelaskan tentang berita kekalahan Jepang dalam perang Asia 

Pasifik 

 Guru menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan, peristiwa rengasdengklok dan kronologis pelaksanaan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 
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 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

 Memberikan tugas induvidual agar siswa dapat mengidentifikasi cara 

mengisi kemerdekaan 

 

Pertemuan 2 

Materi : Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di 

berbagai 

daerahdan terbentuknya negara dan kelengkapannya 

Pendahuluan 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya : 

Kapan Indonesia dikatakan terlepas dari belenggu penjajahan? 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 
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 Unsur terbentuknya suatu negara adalah adanya wilayah, adanya warga negara/rakyat 

dan pemerintahan yang berdaulat  

 

Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 Guru memandu siswa untuk mengkaji referensi penyebaran berita 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sikap rakyat di berbagai daerah 

 Guru menjelaskan mengenai terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Tanyajawab pengesahan UUD serta pengangkatan Presiden dan wakil 

presiden 

 Menjelaskan pembentukan kementrian dan pembagian daerah 

 Menjelaskan kronologis pembentukan komite nasional Indonesia 

 Membaca referensi yang berkaitan dengan pembentukan BKR dan badan 

ketentaraan 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 
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 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  
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Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

 

Pertemuan 3 

 Materi : Dukungan spontan dan tindakan heroik di berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia. 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

 Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya : 

Kapan Indonesia dikatakan terlepas dari belenggu penjajahan? 

 Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

 Struktur pemerintahan di daerah berturut-turut  tersusun menjadi: provinsi dikepalai 

oleh gubernur, kotamadya/ kabupaten dikepalai oleh walikota/ bupati, kecamatan 

dikepalai oleh camat, dan desa/ kelurahan dikepalai oleh kepala desa/ lurah. 

 

Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 Guru menjelaskan rapat raksasa yang terjadi di Lapangan Ikada 

 Guru menjelaskan mengenai terbentuknya negara dan kelengkapannya 

 Guru menjelaskan tentang tindakan heroik di berbagai daerah sebagai 

bentuk dukungan terhadap negara dan pemerintahan RI 

 Elaborasi 
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Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa melakukan permainan Index Card Match (ICM) 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
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 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

 

E. Sumber Belajar 

 Buku Pembelajaran IPS terpadu  

 Lembar Kerja Siswa 

 Foto –foto dan gambar 

 Atlas Sejarah 

 Musium 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Membandingkan dan 

menguraikan perbedaan 

perspektif antar kelompok 

sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun secara kronologis 

peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeskripsikan proses 

penyebaran berita tentang 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan sikap rakyat 

diberbagai daerah 

 

 

 

Tes tulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

Kekalahan dan menyerahnya 

Jepang kepada Sekutu dalam 

perang Asia Timur Raya 

ditentukan dengan terjadinya 

peristiwa… 

a. Pemboman kota Hirosima 

dan Nagasaki 

b. Runtuhnya pemerintahan 

Kaisar Hirohito 

c. Hancurnya pangkalan 

militer Jepang 

d. Munculnya pakta militer 

SEATO 

 

Arti penting yang terkandung 

dari adanya proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

meskipun hanya berlangsung 

secara singkat adalah… 

a. Menandai kelahiran 

Indonesia sebagai negara 

merdeka 

b. Upacara dapat berlangsung 

secara aman dan tertib 

c. Para pemimpin nasional 

hadir dalam upacara 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

d. Rakyat Indonesia 

menyambut gembira adanya 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

Inti pidato singkat Ir. Soekarno 

sebelum membacakan teks 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia antara lain… 

a. Perjuangan bangsa 

Indonesia untuk mencapai 

kemerdekaan tidak pernah 

berhenti 
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan proses 

terbentuknya negara dan 

pemerintah Republik Indonesia  

beserta kelengkapannya dengan 

sidang PPKI 

 

 

 

 

Menganalisis dukungan spontan 

dan tindakan heroik dari 

berbagai daerah terhadap 

pembentukan negara dan 

pemerintahan Republik 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Pilihan 

Ganda 

 

b. Bangsa Indonesia bertekad 

membentuk pemerintah 

demokratis 

c. Pemimpin bangsa akan 

menjalankan pemerintahan 

dengan baik 

d. Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia merupakan 

puncak perjuangan bangsa 

Indonesia 

 

KNIP akhirnya mendapatkan 

kekuasaan dan wewenang 

legislatif setelah dikeluarkannya 

Maklumat Presiden tanggal… 

a. 14 Desember 1945 

b. 15 Desember 1945 

c. 16 Desembar 1945 

d. 17 Desember 1945 

 

Tentara Belanda yang datang 

kembali ke Indonesia dengan 

cara membonceng pasukan 

Sekutu dinamakan… 

a. AFNEI         c. NICA 

 

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

Moch. Imron        Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003      NIM. 3101409039 
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Lampiran 17 

INDEX CARD MATCH (KARTU INDEX) 

SIKLUS II 

KARTU INDEX PERTANYAAN KARTU INDEX JAWABAN 

Perbedaan pendapat antara golongan 

tua dan golongan muda 

Tidak sependapat dalam cara 

mengemukakan dan waktu 

pelaksanaan proklamasi 

Tugas Wikana dan Darwis 

menghadap Soekarno-Hatta 

Tugasnya menyampaikan keputusan 

golongan muda , yakni meminta 

Soekarno-Hatta untuk 

memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 19 Agustus 

1945 

 

Tujuan Soekarno-Hatta dibawa ke 

Rengasdengklok 

Tujuannya agar Soekarno-Hatta 

terbebas dari pengaruh Jepang dan 

golongan tua 

Tempat menyusun naskah 

Proklamasi 

Rumah Laksamana Maeda di jalan 

Miyokodori 

Tokoh perumus teks proklamasi Ir. Soekarno, Moh Hatta, dan Ahmad 

Soebardjo 

Naskah proklamasi yang diketik 

oleh Sayuti Melik disebut dengan 

Naskah Otentik 

Kantor berita yang sangat berperan 

penting dalam penyampaian siaran 

berita proklamasi 

Kantor Domei 

Bentuk penyambutan Proklamasi 

Kemerdekaan di Bandung 

Pemuda berusaha merebut Lapangan 

Udara Andir pabrik senjata bekas 

ACW (Artilerie Constructie Winkel) 

yang dikuasai Jepang 

 

Tujuan para pemuda Indonesia 

melucuti senjata Jepang 

Sebagai modal perjuangan 

selanjutnya, Untuk mencegah agar 

senjata Jepang tidak jatuh ke tangan 

sekutu atau Belanda, Untuk 

mencegah agar senjata Jepang tidak 

digunakan untuk membunuh rakyat 

 

Tugas panitia sembilan Panitia ini bertugas merancang 
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pembagian wilayah, kepolisian, 

tentara kebangsaan, dan 

perekonomian 

12 Departemen yang dibentuk Departemen dalam negeri, Luar 

negeri, keuangan, kehakiman, 

kemakmuran, keamanan rakyat, 

kesehatan, pengajaran, penerangan, 

social, pekerjaan umum, dan 

perhubungan 

8 pembagian wilayah di Indonesia Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sunda Kecil, Sulawesi, 

Kalimantan, Maluku 

Anggota BKR terdiri dari PETA, Heiho, Keisatsutai (Polisi), 

Seinendan, Keibodan, KNIL, Laskar 

Rakyat 

Siapakah Panglima Besar TKR 

dengan pangkat Jenderal 

Kolonel Soedirman 

Alasan daerah-daerah mendukung 

penuh proklamasi kemerdekaan 

Alasan utamanya adalah keinginan 

untuk merdeka dari tekanan para 

penjajah yang selama ini merugikan 

mereka. 

Peran kantor berita Domei Sebagai penyebar siaran berita 

Proklamasi Kemerdekaan ke pelosok 

Tanah Air 
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Lampiran 18 

NAMA PASANGAN KELOMPOK 

SIKLUS II 

 

Kelompok 1 

3. Ade  

4. Viola  

Kelompok 2 

3. Restu  

4. Laras  

  

Kelompok 3 

3. Fajri  

4. Khomsa  

Kelompok 4 

3. Aldi 

4. Mutiara  

  

Kelompok 5 

3. Faturrachman  

4. Meilawati  

Kelompok 6 

3. Bagas  

4. Nur Syaadah 

 

  

Kelompok 7 

3. Pungkas  

4. Siti Zahra 

Kelompok 8 

3. Dhesta  

4. Mela 

  

Kelompok 9 

3. Vigun  

4. Agni  

Kelompok 10 

3. Moh. Zakki 

4. Ananda  

  

Kelompok 11 

3. Ake  

4. Jihan  

Kelompok 12 

3. Farhan  

4. Dhesta  

  

Kelompok 13 

3. Andi 

4. Nur Ika 

Kelompok 14 

3. Irsan  

4. Azka  

  

Kelompok 15 

3. Ardian  

4. Nur Aini 

Kelompok 16 

3. Anintya  

4. (Observer) 

 

 

 

 



164 
 

 

Lampiran 19 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 
Mata Pelajaran : Sejarah 

Materi Pokok  : Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 

dan proses      terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia 

Kelas/ Semester  : VIII D/ II 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada 

lembar jawaban yang tersedia! 

 

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal… 

a. 1 Maret 1945 

b. 28 April 1945 

c. 10 Juli 1945 

d. 7 Agustus 1945 

2. Badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertugas 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah… 

a. KNIP 

b. Front Nasional 

c. MPR 

d. PPKI 

3. Sikap golongan tua mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

mendapat kritik dari kalangan pemuda, antara lain: 

a. Golongan tua dianggap terlalu lamban bereaksi terhadap kekalahan Jepang 

terhadap sekutu 

b. Golongan tua terlalu mendominasi dalam pemerintahan di Indonesia 

c. Golongan tua hanya terdiri atas kaum bangsawan yang berpandangan  

d. Golongan tua tidak mau bekerja sama dengan golongan pemuda 

4. Berita kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya 

menimbulkan keinginan kuat dan keberanian para pemuda Indonesiauntuk… 

a. Mengembalikan pasukan Jepang ke tanah air Indonesia 

b. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin 

c. Menghancurkan kekuasaan sekutu di Indonesia  

d. Membebaskan para pemimpin bangsa Indonesia yang ditawan oleh Jepang 

5. Pembacaan teks proklamasi yang semula dilakukan di Lapangan Ikada gagal 

dilakukan karena… 

a. Lapangan Ikada terlalu sempit jika digunakan sebagai tempat pembacaan 

teks proklamasi 

b. Adanya pasukan Jepang yang bersenjata lengkap yang mengepung Lapangan 

Ikada 

c. Belum adanya pengumuman tentang tempat pembacaan teks proklamasi 

yang akan diadakan di Lapangan Ikada 

d. Desakan para golongan tua yang mengingatkan pembacaan teks proklamasi 

di tempat Laksamada Maeda 
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6. Koordinator dalam persiapan upacara pembukaan pembacaan teks proklamasi 

adalah… 

a. Suwirjo 

b. Suhud 

c. Latief Hendraningrat 

d. Ir. Soekarno 

7. Di bawah ini merupakan arti penting dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 

kecuali… 

a. Proklamasi Indonesia hanya sebagai symbol kemerdekaan Indonesia 

b. Proklamasi Indonesia menandakan terbentuknya Bangsa dan Negara yang 

merdeka 

c. Proklamasi Indonesia merupakan awal dari perjuangan baru bangsa 

Indonesia yang bebas dan merdeka 

d. Proklamasi Indonesia telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kepada 

kehidupan yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih mantab dalam menatap 

masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara 

8. Setelah rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta, mereka langsung 

menyusun nasakah proklamasi di rumah… 

a. Soekarno, di jalan Pegangsaan Timur no. 56 

b. Wikana,di jalan Cikini no. 7 

c. Laksamana Maeda, di jalan Miyokodori 

d. Darwis, di Rengasdengklok 

9. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama wakil-

wakil bangsa Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh… 

a. Chaerul Saleh 

b. Adam Malik 

c. Sayuti Melik 

d. Soekarni 

10. Golongan muda terdiri dari… 

a. Singgih, Ahmad Soebarjo, dan BM. Diah 

b. Sayuti Melik, Wikana, dan Singgih 

c. Ir. Soekarno, Ahmad Soebarjo, dan Moh. Hatta 

d. Moh. Hatta, Singgih, Sukarni 

11. Hasil dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah… 

a. Membentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan 

menetapkan serta mengesahkan UUD 

b. Membentuk Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat, dan 

memilih serta menetapan Ir. Soekarno sebagai presiden serta Moh. Hatta 

sebagai wakil presiden 

c. Membentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesi, dan 

Badan Keamanan Rakyat 

d. Menetapkan 12 kementrian, membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 

provinsi, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat 

12. Di bawah ini merupakan media yang digunakan dalam penyebaran berita 

proklamasi, kecuali… 

a. Melalui televisi 
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b. Melalui penyebaran pamphlet 

c. Melalui berita surat kabar 

d. Melalui siaran berita radio 

13. Kantor berita yang sangat berperan penting dalam penyampaian siaran berita 

proklamasi adalah… 

a. Kantor berita Donei 

b. Kantor berita Komei 

c. Kantor berita Jomei 

d. Kantor berita Domei 

14. Secara serempak berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dimuat di 

surat kabar di seluruh Jawa dilakukan pada tanggal… 

a. 16 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945 

c. 18 Agustus 1945 

d. 19 Agustus 1945 

15. Wartawan kantor berita Domei yang menyerahkan fotocopy teks proklamasi 

kepada kepala bagian radio adalah… 

a. Sayuti Melik 

b. Waidan B. Panelewen  

c. Dr. Sahardjo 

d. Syahrudin 

16. Peran kantor berita Domei adalah… 

a. Sebagai penyebar siaran berita Proklamasi Kemerdekaan ke pelosok Tanah 

Air 

b. Sebagai penyetak teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

c. Sebagai penyebar siaran gagalnya pembacaan teks proklamasi di Lapangan 

Ikada 

d. Sebagai tempat berkumpulnya kelompok penyebar teks Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 

17. Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat 

tentang pembentukan… 

a. BKR 

b. TNI 

c. TKR 

d. ABRI 

18. Tokoh yang diangkat sebagai Panglima Besar TKR berpangkat Jendral adalah… 

a. Oerip Soemohardjo 

b. Soedirman 

c. Soeprijadi 

d. Kariadi 

19. Pada tanggal 3 November dikeluarkan Maklumat Presiden yang mengubah 

sistem kabinet presidensil menjadi sistem kabinet… 

a. Pembaharuan 

b. Indonesia bersatu 

c. Pembangunan 

d. Parlementer 
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20. KNIP akhirnya mendapat kekuasaan dan wewenang legislatif setelah 

dikeluarkannya Maklumat Presiden tanggal… 

a. 14 Desember 1945 

b. 15 Desember 1945 

c. 16 Desember 1945 

d. 17 Desember 1945 

21. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 

mempunyai tugas pokok yaitu… 

a. Memelihara ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat 

b. Membantu terciptanya perdamaian Internasional 

c. Mengkoordinasi seluruh laskar dan barisan perjuangan di Indonesia 

d. Member pertolongan kepada keluarga korban perang 

22. Salah satu pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX yang menunjukkan 

dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah… 

a. Hubungan Yogyakarta  dengan pemerintahan pusat bersifat terbuka 

b. Yogyakarta merupakan daerah istimewa bagian dari Negara RI 

c. Pemerintahan Yogyakarta hanya bertanggung jawab kepada wilayahnya 

sendiri 

d. Negeri Yogyakarta bersedia diberi pemerintahan sendiri 

23. Terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang diawali dengan penembakan 

pasukan Jepang terhadap dr. Karyadi yang sedang… 

a. Memeriksa cadangan air minum yang diduga telah diracuni tentara Jepang 

b. Bertempur melawan pasukan Jepang 

c. Melakukan perundingan dengan tentara Jepang 

d. Pelucutan senjata terhadap tentara Jepang 

24. Agar PPKI mencerminkan sebuah badan yang diprakasai bangsa Indonesia 

sendiri, maka… 

a. Rapatnya diselenggarakan tanpa sepengetahuan Jepang 

b. Jepang tidak boleh mencampuri sidang PPKI 

c. Anggotanya ditambah enam orang tanpa sepengetahuan Jepang 

d. Dalam sidang selalu menggunakan bahasa Indonesia 

25. Menjelang pelaksanaan proklamasi Indonesia terjadi tarik ulur antar kelompok 

pemuda dengan Bung Karno. Apa alasan pendapat Bung Karno itu? 

a. Kekuasaan tentara Jepang masih kuat 

b. Anggota PPKI adalah tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia 

c. PPKI adalah panitia yang sah untuk melaksanakan proklamasi 

d. Bung Karno sebagai ketua merasa bertanggung jawab kepada anggota PPKI 

26. Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan… 

a. Membentuk Komite Nasional Indonesia 

b. Menetapkan 12 kementrian dan menunjuk menterinya 

c. Mengesahkan dan menetapkan UUD 

d. Membentuk Badan Keamanan Rakyat 

27. Arti penting yang terkandung dari adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia 

meskipun hanya berlangsung secara singkat adalah… 

a. Rakyat Indonesia menyambut gembira adanya proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 
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b. Para pemimpin nasional hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

c. Upacara dapat berlangsung secara aman dan tertib 

d. Menandai kelahiran Indonesia sebagai Negara merdeka 

28. Perubahan besar yang terjadi pada bangsa Indonesia setelah diproklamasikannya 

kemerdekaan Indonesia adalah… 

a. Terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka 

b. Meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia  

c. Berkembangnya paham liberalisme di Indonesia 

d. Munculnya golongan elit nasional dalam pemerintahan 

29. Tujuan para pemuda Indonesia melucuti senjata Jepang, kecuali… 

a. Sebagai modal perjuangan selanjutnya 

b. Untuk mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu atau 

Belanda 

c. Untuk diserahkan kepada pihak sekutu 

d. Untuk mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh 

rakyat 

30. Bentuk penyambutan Proklamasi Kemerdekaan di Bandung dilakukan dengan… 

a. Penyerbuan rakyat ke Hotel Yamato karena dikibarkannya bendera merah-

putih-biru 

b. Pemuda berusaha merebut Lapangan Udara Andir pabrik senjata bekas ACW 

(Artilerie Constructie Winkel) yang dikuasai Jepang 

c. Para pemuda dan rakyat menyerang tangsi putih dan tangsi hitam milik 

Jepang 

d. Pemuda mengorganisasi kelompoknya untuk mengambil alih gedung-gedung 

penting dari tangan Jepang 
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN 

SIKLUS II 

 

1. D 16. A 

2. D 17. C 

3. A 18. B 

4. B 19. D 

5. B 20. C 

6. A 21. A 

7. A 22. B 

8. C 23. A 

9. D 24. C 

10. B 25. C 

11. C 26. B 

12. A 27. D 

13. D 28. A 

14. B 29. C 

15. D 30. B 
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Lampiran 21 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN (SIKLUS II) 

SISWA KELAS VIII D  

SMP NEGERI 4 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

No. Nama Responden Nilai 

Keterangan 

Tuntas Belum 

Tuntas 

1 ADE BAGUS PRAKOSO 73 √  

2 AGNI DWIJAYATI 90 √  

3 AKE INDRA SUKMALA 70  √ 

4 ALDI EKA NUGRAHA 73 √  

5 ANANDA KHOIRUN NAFIS 77 √  

6 ANDI ARIF RAHMATULLAH 80 √  

7 ANINTYA AYU MAHARANI 90 √  

8 ARDIAN ARIEF FIRMANSYAH 77 √  

9 AZKA AFIDATUL ILMA 90 √  

10 BAGAS AJI KISTANA 70  √ 

11 DANANG IRSYADUL IBAD 77 √  

12 DHESTA PRATAMA AZIZAH SEMENDAN 73 √  

13 FAJRI GHOZALI 70  √ 

14 FATURRACHMAN BECKY ARTHAJULIAN 80 √  

15 IRSAN ALDI FIRMANSYAH 87 √  

16 JIHAN NUR NABIILAH 80 √  

17 KHOMSAH NUR IZAH 93 √  

18 LARAS WIGATI 87 √  
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19 MEILAWATI EKA HARDINA 87 √  

20 MELA WIDIANTI 70  √ 

21 MOHAMMAD ZAKKI ADI PRAKOSO 77 √  

22 MUCHAMMAD FARHAN 77 √  

23 MUTIARA EKA PUTRI 87 √  

24 NUR AINI DEWI 90 √  

25 NUR IKA MARLINA 87 √  

26 NUR SYAADAH SAFITRI 80 √  

27 PUNGKAS ADHI UTOMO 80 √  

28 RESTU YUHENDRI PUTRA WICAKSANA 70  √ 

29 SITI ZAHRA AYU SULISTYA 80 √  

30 VIGUN CITANANDA PRATAMA 77 √  

31 VIOLA YORIKA RAMADHANI 86 √  

 Ʃ X 2485 2135 350 

Kriteria ketuntasan minimum: 72.00 

 

Mengetahui,       Semarang,  Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Peneliti, 

 

M. IMRON        Roro Fattahu Sarah 

NIP. 195810291983021003      NIM. 3101409039 
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Lampiran 22 

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN (SIKLUS II) 

Keterangan: 

Nilai Tertinggi  : 93 

Nilai Terendah : 70 

Siswa Tuntas  : 26 

Siswa Tidak Tuntas : 5 

Analisis data  

1. Rata-rata kelas 

nilai rata-rata  =  

  =  

  = 80,16 

 

2. Ketuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketuntasan belajar  =  ×100% 

    = × 100% 

    = 85,91% 

 

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal  

Tingkat ketidaktuntasan belajar  ×100% 

        = × 100% 

        = 14,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

Lampiran 23 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

  SIKLUS II 

   Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

   Waktu Pelaksanaan  :  28 Mei 2013 

   Tempat Pelaksanaan : SMP N 4 Semarang 

   Responden  : Siswa kelas VIII D 

   Jumlah Peserta : 31 

Petunjuk 

3. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

4. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tandda 

check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

No Aktivitas Belajar 
Jumlah Skor 

siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kehadiran Siswa 31 100     √ 

A. 
Pengetahuan dialami, dipelajari, 

dan ditemukan oleh siswa 

 

1 Mendengarkan penjelasan guru 30 96,77     √ 

2 

Membaca dengan aktif (misal 

dengan pen di tangan untuk 

menggaris-bawahi atau membuat 

catatan kecil atau tanda-tanda 

tertentu pada teks) 

27 87,09     √ 

3 

Mendengarkan dengan aktif 

(menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat 

30 97,77     √ 
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mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila 

mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

B 

Siswa melakukan sesuatu untuk 

memahami materi pelajaran 

(membangun pemahaman) 

 

1 

Berlatih (misalnya mencobakan 

sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 

24 77,41    √  

2 

Berpikir kreatif (misalnya mencoba 

memecahkan masalah-masalah pada 

latihan soal yang mempunyai 

variasi berbeda dengan contoh yang 

diberikan) 

24 77,41    √  

3 

Berpikir kritis (misalnya mampu 

menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang 

dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

22 70,96    √  

C 
Kemampuan berkomunikasi 

dengan siswa/ kelompok lain 
 

1 
Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
28 90,32     √ 

2 
Interaksi siswa dalam kelompok 

saat berdiskusi 
27 87,09     √ 

3 
Mempresentasikan hasil diskusi/ 

laporan 
24 77,41    √  

4 Kerjasama dalam kelompok 24 77,41    √  

D Siswa berpikir reflektif  

1 
Mengomentari dan menyimpulkan 

proses pembelajaran 
23 74,19    √  

2 Memperbaiki kesalahan atau 23 74,19    √  
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kekurangan dalam proses 

pembelajaran 

3 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan kata-katanya sendiri 
24 77,41    √  

Total 62 

 

Keterangan: 

 Skor Maksimal = 70 

 Skala Penilaian 

1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 6 orang 

2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 7-12 orang 

3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 13-18 orang 

4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 19-24 orang 

5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 25-31 orang 

 

 Untuk menentukan presentase keaktifan siswa dengan rumus : 

% keaktifan siswa =  

% keaktifan siswa =  

= 88,57% (masuk kategori sangat baik) 

 

 Kategori atau kriteria penilaian 

Aktivitas sangat baik  : bila 84% < % skor ≤ 100% 

Aktivitas baik   : bila 68% < % skor ≤ 84% 

Aktivitas sedang  : bila 52% < % skor ≤ 68% 

Aktivitas rendah  : bila 36% < % skor ≤ 52% 

Aktivitas sangat rendah : bila 20% < % skor ≤ 36% 

 

 

 

 

 



176 
 

 

Tabel Rekapitulasi Keaktifan Siswa Siklus II 

No  Data Keaktifan Siswa  

1. Skor yang diperoleh 62 

2. Skor maksimal 70 

Presentase Keaktifan 88,57% 

Aktivitas Sangat Baik 

 

        Semarang, 21 Mei 2013 

Observator 

 

 

Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 24 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS II 

 

   Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Kelas   : VIII D 

   Sekolah  : SMP Negeri 4 Semarang 

   Hari / tanggal  : 21 Mei 2013 

 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tandda 

check list (√) pada kolom (1,2,3,4,5) skor sesuai dengan kriteriasebagai berikut: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

 

No Komponen yang dinilai 
Nilai Praktik yang diperoleh 

1 2 3 4 5 

I PRA PEMBELAJARAN 

1 Kesiapan ruang, alat , dan media pembelajaran    √  

2 Memeriksa kesiapan siswa    √  

II MEMBUKA PEMBELAJARAN 

1 Melakukan kegiatan apersepsi     √ 

2 
Menyampaikan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 
   √  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A Penguasaan Materi Pembelajaran 
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1 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     √ 

2 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan 
   √  

3 
Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 

pembelajaran 
   √  

4 
Mengintegrasikan keterampilan dasar 

laboratorium 
   √  

B Pendekatan / strategi pembelajaran 

1 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi tujuan yang akan dicapai 
   √  

2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √  

3 Menguasai kelas     √ 

4 
Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
   √  

5 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect) 
   √  

6 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 

    √ 

C  Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran 

1 
Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 

sumber belajar / media pembelajaran 
   √  

2 Menghasilkan pesan yang menarik    √  

3 
Melibatkan siswa dalam pembuatan dan 

pemanfaatan 
    √ 

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui 

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar 
    √ 

2 Merespon positif partisipasi siswa    √  

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √  

4 
Menunjukkan hubungan antar pribadi yang 

kondusif 
   √  

5 
Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran 
    √ 
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E Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1 Memantau kemauan belajar    √  

2 
Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi / tujuan 
   √  

F Penggunaan Bahasa 

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar    √  

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar    √  

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √  

IV PENUTUP 

1 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
   √  

2 

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remidi / pengayaan, serta menginformasikan 

materi yang akan datang 

    √ 

 Rata-rata Total 128 

Penskoran  

Skor maksimal : 29 × 5 = 145 

Persentase =       

       =     

       =    88,27% 

 

Kriteria Skor : 

Kinerja Guru Sangat Baik   = bila 84 % < % skor ≤ 100% 

Kinerja Guru Baik    = bila 68 % < % skor ≤ 84 % 

Kinerja Guru Cukup Baik   = bila 52 % < % skor ≤ 68 % 

Kinerja Guru Kurang Baik   = bila 36 % < % skor ≤ 52 % 

Kinerja Guru Sangat Kurang Baik  = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 
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Tabel Rekapitulasi Kinerja Guru Siklus II  

No  Data Kinerja Guru  

1. Skor yang diperoleh 128 

2. Skor maksimal 145 

Presentase Kinerja 88,27% 

Kinerja Sangat Baik 

 

Semarang, 21 Mei 2013 

Observator 

        

 

Roro Fattahu Sarah 
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Lampiran 24 

PERBANDINGAN NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

KELAS VIII D SMP N 4 SEMARANG 

TAHUNAJARAN 2012/2013 

NO NAMA 

SIKLUS 

PRA I II 

1 ADE BAGUS PRAKOSO 70 70 73 

2 AGNI DWIJAYATI 77 77 90 

3 AKE INDRA SUKMALA 67 67 70 

4 ALDI EKA NUGRAHA 67 70 73 

5 ANANDA KHOIRUN NAFIS 73 77 77 

6 ANDI ARIF RAHMATULLAH 70 70 80 

7 ANINTYA AYU MAHARANI 77 80 90 

8 ARDIAN ARIEF FIRMANSYAH 67 70 77 

9 AZKA AFIDATUL ILMA 77 77 90 

10 BAGAS AJI KISTANA 60 70 70 

11 DANANG IRSYADUL IBAD 67 73 77 

12 DHESTA PRATAMA AZIZAH S 73 77 73 

13 FAJRI GHOZALI 63 70 70 

14 FATURRACHMAN BECKY A 77 80 80 

15 IRSAN ALDI FIRMANSYAH 77 83 87 

16 JIHAN NUR NABIILAH 73 77 80 

17 KHOMSAH NUR IZAH 77 77 93 

18 LARAS WIGATI 77 80 87 

19 MEILAWATI EKA HARDINA 60 67 87 

20 MELA WIDIANTI 70 77 70 
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21 MOHAMMAD ZAKKI ADI PRAKOSO 67 70 77 

22 MUCHAMMAD FARHAN 77 80 77 

23 MUTIARA EKA PUTRI 73 80 87 

24 NUR AINI DEWI 77 80 90 

25 NUR IKA MARLINA 70 77 87 

26 NUR SYAADAH SAFITRI 73 77 80 

27 PUNGKAS ADHI UTOMO 70 73 80 

28 RESTU YUHENDRI PUTRA W 60 63 70 

29 SITI ZAHRA AYU SULISTYA 77 80 80 

30 VIGUN CITANANDA PRATAMA 70 73 77 

31 VIOLA YORIKA RAMADHANI 70 77 86 

 

        Semarang,  Mei 2013 

                    Peneliti, 

       

          

           Roro Fattahu Sarah 

           NIM. 3101409039 
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Lampiran 26 

PERHITUNGAN PENINGKATAN 

KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL 

DARI SIKLUS I KE SIKLUS II 

 

 
Perhitungan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke siklus II 

Persentase % ketuntasan belajar klasikal pada siklus I = 67,74% 

Persentase % ketuntasan belajar klasikal pada siklus II = 85,91% 

Maka,  

Persentase peningkatan dari A ke B =   ×100% 

          =  ×100% 

           = 26,82% 
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Lampiran 27 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA 

DARI SIKLUS I KE SIKLUS II 

 

 
Perhitungan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke siklus II 

Persentase % aktivitas siswa pada siklus I = 70% 

Persentase % aktivitas siswa pada siklus II = 88,57% 

Maka,  

Persentase peningkatan dari A ke B =   ×100% 

             =  ×100% 

              = 26,52% 
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Lampiran 28 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KINERJA GURU 

DARI SIKLUS I KE SIKLUS II 

 

 
Perhitungan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke siklus II 

Persentase % kinerja guru pada siklus I = 71,72% 

Persentase % kinerja guru pada siklus II = 88,27% 

Maka,  

Persentase peningkatan dari A ke B =   ×100% 

             =  ×100% 

              = 23,07% 
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Lampiran 29  

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  Gambar 1.Siswa yang Sedang Mendengarkan Penjelasan Guru 

               (Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Gambar 2.Siswa Yang Sedang Mencari Pasangan Kartu Index 

     (Sumber: Dok. Pribadi) 
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Gambar 3. Siswa Sedang Membacakan Jawaban dari Kartu Index 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Aktif Menjawab Pertanyaan yang Diberikan Guru 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Gambar 5. Kelompok yang Sedang Berdiskusi 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.Siswa Sedang Mengerjakan Soal Siklus II 

(Sumber: Dok. Pribadi) 


