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SARI 

Pradana, Riko Harlano. 2014. Keragaman Media Yang Digunakan Guru 

Sejarah Dalam Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA di Kota Semarang Tahun 

Ajaran 2013/2014. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci :Media pembelajaran, Guru sejarah, Pembelajaran Sejarah. 

Media pembelajaran salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran sejarah, pada dasarnya media pembelajaran berfungsi sebagai alat 

bantu penyampaian isi materi oleh guru kepada peserta didik untuk memperjelas 

penyajian. Ketersediaan media di masing-masing sekolah dengan kreatifitas dan 

inovasi guru berdampak pada keragaman media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran sejarah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa media 

yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah? (2) Apa kendala-kendala 

yang di temui guru dalam pemanfaatan media pada pembelajaran sejarah?(3) 

Bagaimana apresiasi siswa terhadap pemanfaatan media oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

yaitu di SMA Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. 

Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah, waka sarpras dan siswa SMA 

Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu (1) 

observasi langsung, (2) wawancara mendalam, (3) dokumentasi. Analisis yang 

dilakukan menggunakan model analisis interaktif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) media yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang diantaranya LCD proyektor, 

tape recorder, gambar, foto, buku, internet dan LKS, sedangkan di SMA Islam 

Hidayatullah Semarang guru sejarah menggunakan media LCD proyektor, sound 

system, film dokumenter, teka-teki silang, tebak kata sejarah, peta buta, buku, 

tugas proyek dan internet. (2) kendala yang ditemui guru dalam pemanfaatan 

media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang diantaranya LCD rusak, 

guru sakit, sedangkan di SMA Islam Hidayatullah Semarang diantaranya ialah 

pemahaman siswa, pemadaman listrik bergilir, dan aktualisasi guru terhadap 

media pembelajaran. (3) apresiasi siswa di SMA Negeri 10 Semarang, siswa 

merasa guru kurang mengoptimalkan media pembelajaran yang tersedia, 

sedangkan di SMA Islam Hidayatullah Semarang, siswa merasa senang, karena 

dalam setiap pembelajaran guru selalu menggunakan media. Berdasrkan hasil 

penelitian saran yang diperoleh yaitu (1) Setiap sekolah harus memberikan 

fasilitas media pembelajaran yang memadai. (2) Setiap sekolah harus mengadakan 

pelatihan dan pengembangan penggunaan media untuk guru. (3) Guru sejarah 

perlu meningkatkan intentitas penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam buku Sadiman (1986) Proses belajar mengajar pada hakikatnya 

adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media 

tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, media dan penerima pesan 

adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. 

Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser 

media. Salurannya adalah media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa 

atau juga guru.  

 Hartono (1996) menyatakan bahwa para ahli pendidikan berpendapat 

media sangat diperlukan pada anak-anak tingkat dasar sampai menengah dan akan 

banyak berkurang jika mereka sudah sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pada 

tingkat sekolah dasar dan menengah, pengajar akan banyak membantu anak didik 

dengan mengembangkan semua indera yang ada, yakni dengan mendengar, 

melihat, merasa, meraba, memanipulasi, atau mendemonstrasi dengan media yang 

dapat dipilih. Untuk selanjutnya Hartono (1996) menyatakan bahwa media 

pengajaran adalah sarana yang membantu para pengajar. Anak-anak yang peka 

dan auditif mungkin tidak banyak memerlukannya, tetapi anak yang bersifat 

visual akan banyak meminta bantuan media untuk memperjelas pemahaman 
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bahan yang disajikan. Demikian pula waktu penyajian media sangat menentukan 

berhasil tidaknya penjelasan dengan bantuan media ini. 

Dalam pengertian teknologi pendidikan, media merupakan komponen dari 

sistem instruksional disamping pesan, orang, teknik latar dan peralatan. 

Media adalah perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi 

pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. 

Peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat 

menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut (Sadiman, 1986: 

19). 

 

 Media pengajaran sebagai alat bantu pengajar dalam suatu proses 

pembelajaran merupakan faktor penting untuk merangsang dan memusatkan 

perhatian peserta didik. Interaksi dalam proses pembelajaran yang berjalan baik 

dapat tercipta jika semua indera peserta didik dapat dikembangkan, yakni indera 

mendengar, melihat, merasa, meraba, memanipulasi dan mendemonstrasi dengan 

bantuan media. Berkaitan dengan hal tersebut maka sebaiknya media yang 

digunakan hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. 

 Ditinjau dari kesiapan pengadaanya, menurut Sadiman (1986) media 

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi karena sudah merupakan 

komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai 

(media by utilization), dan media rancangan karena perlu dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan pembelajaran tertentu 

(media by design). 

Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru untuk mengeksplorasi 

berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar 

dan melengkapi apa yang sudah disediakan di dalam buku cetak, untuk menambah 
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informasi, untuk memperluas konsep, dan untuk membangkitkan minat peserta 

didik. 

Pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi dan ketrampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan didesain guna 

memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

(siswa). Proses belajar dalam pendidikan yang terselenggara secara formal di 

sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa 

secara sengaja dan terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, 

maupun sikap. 

Dalam buku Kochhar (2008) Sejarah merupakan salah satu komponen 

ilmu-ilmu sosial. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial adalah untuk mengembangkan 

kemampuan anak agar dapat menghargai warisan budaya serta menyadari adanya 

hal-hal kuno. Pembelajaran ini bertujuan menanamkan perilaku dan meresapkan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai nilai-nilai dasar bagi tatanan dunia 

yang adil, memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan kelestarian 

ekologi, serta meminimalkan kekerasan. Dalam proses pembelajaran pengajar 

tidak saja diharapkan mampu menguasai bahan dengan mendalam dan baik, tetapi 

mereka dituntut juga mampu mencari upaya dengan metode dan model mengajar 

yang dapat dipilih serta fasilitas yang tersedia disajikan secara efektif kepada 

anak-anak. 



4 
 

 
 

Selanjutnya Kochhar (2008) juga mengatakan bahwa guru sejarah 

mempunyai tugas untuk membuat relevan tentang apa yang terjadi berabad-abad 

yang lalu. Penjelasan-penjelasan lisan belaka tidak dapat membuat sejarah 

menjadi hidup, gamblang, dan relevan dengan kehidupan para pelajar yang 

berorientasi masa kini atau masa depan, untuk itu dalam prosesnya guru 

membutuhkan alat bantu pembelajaran yang tepat dan efektif. 

Alat bantu pembelajaran sejarah adalah perlengkapan yang menyajikan 

satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi pendengaran atau penglihatan 

atau keduanya untuk membantu pembelajaran. Mereka membuat nyata 

pengetahuan yang harus disampaikan, dan dengan demikian membantu 

dalam membuat pengalaman belajar tampak nyata, hidup, dan vital 

(Kochhar, 2008:214). 

 

Menurut Sadiman (1986) pada mulanya media hanya dianggap sebagai 

alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang dipakai adalah alat 

bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat 

memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap 

dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian 

pada alat bantu visual yang dipakainya orang kurang memperhatikan aspek 

desain, pengembangan pembelajaran (instruction) produksi dan evaluasinya. 

Hartono (1996) mengatakan bahwa media yang tersedia di sekolah 

mungkin cukup lengkap, mungkin juga sangat minim dan terbatas. Hal ini bukan 

berarti pengajar tidak mampu mengajar tanpa tersedia media. Media-media 

sederhana dapat dibuat sendiri oleh pengajar dengan bantuan beberapa anak, 
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misalnya media grafis, kliping, mengumpulkan gambar-gambar sejarah, membuat 

peta, fotografi, dan lain-lain yang mudah dibuat. 

Bertitik tolak dari pendapat diatas, Sadiman (1986) mengatakan 

bermacam-macam perlatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk 

menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat 

bantu visual semata. 

Dalam buku Sadiman (1986) Perkembangan peralatan pendidikan sudah 

sedemikian majunya, media apapun yang dibuat, seperti kaset audio film bingkai, 

film rangkai, transparansi OHP, film, video, ataupun gambar, dan 

permainan/simulasi harus dapat di sesuaikan dengan materi, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Hal ini penting untuk diingat dan dilakukan karena 

banyak orang beranggapan bahwa sekali membuat media, pasti seratus persen 

ditanggung baik. Anggapan itu sendiri tidaklah keliru. Hal itu karena sebagai 

pengembang media secara tidak langsung, telah diturunkan hipotesis bahwa media 

yang dibuat tersebut dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik. Hipotesis 

tersebut perlu dibuktikan dengan mengujicobakannya ke sasaran yang dimaksud. 

Salah satu faktor pembelajaran Sejarah terkesan membosankan dan 

terkesan monoton adalah cara guru menyampaikan materinya dengan hanya 

menggunakan metode ceramah. Siswa tampak tidak memiliki rasa semangat 

ketika sedang dalam pelajaran Sejarah. Selain dari cara penyampaian guru, 

fasilitas yang tersedia disetiap sekolah juga sangat mempengaruhi situasi 
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pembelajaran. Permasalahan dalam pembelajaran Sejarah seperti ini masih bisa 

kita jumpai di beberapa sekolah di Kota Semarang. Diketahui bahwa siswa kurang 

berminat untuk mengikuti pelajaran Sejarah.  

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya minat siswa 

mengikuti pelajaran Sejarah di SMA tersebut, diantaranya adalah guru yang hanya 

menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materinya, dan guru yang 

terkesan monoton tidak bisa menghidupkan suasana pembelajaran. Sejauh ini 

pelajaran Sejarah juga hanya mengandalakan sebuah LKS yang didalamnya hanya 

berisikan materi-materi pokok yang pada akhirnya membuat siswa semakin malas 

untuk membaca. 

Berkaitan dengan hal tersebut guru sejarah dituntut agar bisa 

menghidupkan suasana pembelajaran di kelas agar tidak terkesan membosankan. 

Hal tersebut dapat guru peroleh dengan cara menggunakan media pembelajaran 

sebagai alat bantu penyampaian materi dalam setiap pembelajaran agar semua 

indera peserta didik dapat dikembangkan. Selain media yang disediakan 

disekolah, guru juga dituntut aktif dan kreatif untuk menyiapkan, membuat, 

memilih dan menggunakan media disetiap pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran sejarah guru memanfaatkan media yang 

disediakan oleh masing-masing sekolah, pada SMA Negeri 10 dan SMA Islam 

Hidayatullah dengan kreatifitas guru dalam menggunakannya, sehingga 

berdampak pada keragaman media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian 
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dengan judul “KERAGAMAN MEDIA YANG DIGUNAKAN GURU 

SEJARAH DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH PADA DUA SMA DI 

KOTA SEMARANG TAHUN AJARAN 2013/2014” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

sebuah permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Apa media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah? 

1.2.2 Apa kendala-kendala yang di temui guru dalam pemanfaatan media pada 

pembelajaran sejarah? 

1.2.3 Bagaimana apresiasi siswa terhadap pemanfaatan media oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini dan berdasarkan berbagai permasalahan adapun 

berbagai tujuan yang dicapai oleh peneliti, sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui media apa saja yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui guru dalam 

pemanfaatan media pada pembelajaran sejarah 

3. Mendeskripsikan apresiasi siswa terhadap pemanfaatan media oleh 

guru dalam pembelajaran sejarah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan mengembangkan 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya pada media yang digunakan guru 

dalam pembelajaran sejarah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

 a. Peningkatan prestasi bidang akademik 

 b. Proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih efisien dan efektif 

1.4.2.2 Bagi Guru 

a. Membantu mengembangkan kreativitas guru dalam menggunakan 

media pembelajaran sejarah 

b. Meningkatkan semangat Guru untuk berinovasi dalam proses 

pengajaran di sekolah menggunakan media 

c. Memberikan masukan bagi Guru untuk melakukan inovasi 

pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran sejarah 

1.4.2.3 Bagi Siswa 

 a. Meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran Sejarah 
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 b. Memberi motivasi siswa sehingga suasana dalam proses kegiatan 

belajar mengajar tidak membosankan 

 c. Meningkatkan semangat dan antusiasme belajar siswa dalam mata 

pelajaran Sejarah. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 Agar garis besar dari penyusunan skripsi ini jelas, maka penulis 

mencantumkan sistematika penyusunan.. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut : 

1.5.1 Bagian Awal 

Pada bagian awal penulisan skripsi ini memuat halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran, daftar tabel dan daftar gambar. 

1.5.2 Bagian Isi 

 Pada bagian isi penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 

serta penutup. 

BAB 1 

Pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB 2 

Kajian pusataka yang berisi tentang : media, pembelajaran dan pembelajaran 

sejarah dan guru sejarah. 

BAB 3 

Metode Penelitian yang berisi : subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB 4 

Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian 

BAB 5 

Bagian ini adalah penutup yang berisi: kesimpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini adalah berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Kajian Pustaka 

 2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran Sejarah 

Dalam buku Agung (2012) Gagne menyatakan bahwa media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi 

baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sementara itu Briggs 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film 

bingkai adalah contoh-contohnya. 

Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan 

dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan diantara batasan 

tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikan rupa sehingga proses belajar terjadi. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah berbagai 

jenis komponen-komponen fisik dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran juga dapat dikatakan 

sebagai alat penyampaian pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan, 
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sehingga terjadi suatu komunikasi atau interkasi dalam proses 

pembelajaran. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan 

dibaca agar semua indera siswa dapat dikembangkan. Singkatnya, media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa. 

  Selain pengertian diatas, Sanjaya (2008) berpendapat bahwa media 

pengajaran meliputi perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak 

(software). Hardware adalah alat-alat yang dapat mengantar pesan seperti 

Over Head Projector, radio, televisi, dan sebagainya. Sedangkan, software 

adalah isi program yang mengandung pesan, seperti informasi yang 

terdapat pada transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, 

cerita yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan dalam 

bentuk bagan, grafik, diagram, dan lain sebagainya. 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan peserta 

belajar  sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini 

cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, 

manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran 

(http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran diunduh 

pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 11.05). 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran
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Kata media berasal dari bahasa Latin yang adalah bentuk jamak 

dari medium. Batasan mengenai pengertian media sangat luas, 

namun disini dibatasi pada media pembelajaran yakni media yang 

digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran 

(Daryanto, 2010:5). 

 

Pengertian media mengarah kepada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antar sumber (pemberi pesan) dan penerima 

pesan. Dalam buku Arsyad (2002) Hamidjojo berpendapat bahwa semua 

bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebarkan ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju. 

Dari berbagai pengertian dan pembatasan yang diberikan oleh para 

ahli, ada tiga unsur yang terkandung dalam media. Pertama, segala sesuatu 

(fisik) yang dapat menyampaikan informasi atau pesan. Kedua, dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian penerima pesan sehingga 

tercipta bentuk komunikasi. Ketiga, dapat mengatasi keterbiasaan indera, 

ruang dan waktu. Berkaitan dengan masalah pembelajaran, media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai segala jenis sesuatu yang dapat 

menyampaikan pesan-pesan atau isi materi pembelajaran yang dapat 

merangsang pemikiran, perasaan dan perhatian penerima pesan sehingga 

tercipta bentuk komunikasi. 

Terkait dengan pengertian media diatas, media yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah seluruh media yang telah disediakan oleh 
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sekolah dan media yang merupakan hasil kreatifitas dari masing-masing 

guru sejarah. 

Penggunaan media pembelajaran sejarah pada dasarnya adalah 

sebagai upaya efektifitas pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. 

Menurut Widja (1989), media pembelajaran sejarah adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha-

usaha pelaksanaan strategi serta metode mengajar yang menjurus pada 

tujuan pengajaran. 

Media pembelajaran sejarah sangat bermanfaat bagi pembelajaran 

sejarah. Sampai dengan saat ini penelitian mengenai media pembelajaran 

khususnya sejarah itu telah dikaji. Namun, hal tersebut masih menarik 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, baik bersifat melengkapi 

ataupun penelitian yang bersifat baru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Mawarti (2011)  dengan 

judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah oleh Guru Sejarah di 

dalam Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif di SMA Kabupaten 

Kudus tahun 2011 merupakan penelitian yang memiliki temuan bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA 

Kabupaten Kudus tahun 2011 dapat dikatakan baik. Pada umumnya guru 

sejarah telah mampu memilih, mempersiapkan, dan menggunakan media 

pembelajaran sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru sejarah di 

SMA Kabupaten Kudus tahun 2011 telah mampu menerapkan metode 
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pembelajaran inovatif dan disertai dengan pemanfaatan media 

pembelajaran. Yang membedakannya adalah dalam penelitiannya, Diah 

Ayu Mawarti hanya mepaparkan lebih khusus tentang jenis media dan 

bagaimana guru mengoperasikannya, mengimplementasikan dalam 

pembelajaran inovatif, tidak dijelaskan secara kompleks tentang kendala 

dalam menerapkan dan bagaimana apresiasi siswa terhadap penerapan 

media pembelajaran sebagaimana peneliti lakukan dalam penelitian ini. 

2.1.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010) dalam bukunya yang berjudul Media 

Pembelajaran, media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pemakaian dan karakteristik jenis media. Terdapat lima model klasifikasi, 

yaitu : Menurut Wilbur Schramm, media digolongkan menjadi media 

rumit, mahal dan media sederhana. Dia juga mengelompokkan media 

menurut kemampuan daya liputan, yaitu liputan luas dan serentak seperti 

TV, radio, dan facsimile, liputan terbatas pada ruangan, seperti film, video, 

slide, poster audio tape, media untuk belajar individual, seperti buku, 

modul, program belajar dengan computer dan telpon.  

Senada dengan hal diatas menurut Gagne, media diklasifikasikan 

menjadi tujuh kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi 

lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan 

mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan 

dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hirarki belajar yang 
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dikembangkan, yaitu pelopor stimulus belajar, penarik minat belajar, 

contoh perilaku belajar, member kondisi eksternal, menuntun cara 

berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan 

balik.  

Sedangkan menurut Allen, terdapat sembilan kelompok media 

yaitu: visual diam, film, televise, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran 

terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Disamping 

mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media 

pembelajaran dan tujuan pelajaran yang akan dicapai. Allen melihat 

bahwa, media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu 

tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Allen mengungkapkan tujuan 

belajar, antara lain: info actual, pengenalan visual, prinsip dan konsep, 

prosedur, ketrampilan, dan sikap. Setiap jenis media tersebut memiliki 

perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar; ada tinggi, sedang 

dan rendah.  

Klasifikasi media menurut Gerlach dan Ely, media dikelompokkan 

baerdasarkan ciri-ciri fisiknya atas delapan kelompok, yaitu benda 

sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar 

bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi 

Sama halnya dengan klasifikasi di atas menurut Ibrahim, media 

dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan 

perlengkapannya atas lima kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua 
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dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi, media audio, media proyeksi, 

televise, video, computer. Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi media 

pembelajaran tersebut, akan mempermudah para guru atau praktisi lainnya 

dalam melakukan pemilihan media yang tepat pada waktu merencanakan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan media yang 

disesuaikan dengan tujan, materi, serta kemampuan dan karakteristik 

pembelajar, akan sangat menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan 

hasil pembelajaran. 

Dari klasifikasi menurut para ahli di atas, peneliti lebih 

menitikberatkan pada klasifikasi media yang digunakan oleh guru sejarah 

yang disesuaikan dengan setiap pokok materi yang diajarkan. 

2.1.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Widja (1989) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar 

pengembangangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah, ada 

beberapa macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaan sejarah 

yaitu : 

  2.1.3.1 Peninggalan Sejarah 

Peninggalan sejarah dapat berupa sumber tertulis seperti 

dokumen, jejak benda, dan sumber lisan yang berasal dari pelaku 

sejarah. Peninggalan sejarah dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu : 
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a. Peninggalan sejarah yang berada di lapangan, contoh 

:bangunan candi, monument, prasati dan lain-lain. 

b. Peninggalan sejarah yang berada di lingkungan 

kelas/lingkungan sekolah. Hal ini dapat diperoleh 

dengan cara menggiatkan usaha mengumpulkan 

berbagai hal yang mempunyai nilai sejarah di 

lingkungan sekitar, yang dilakukan oleh guru bersama 

siswa. Jejak atau hasil yang diperoleh tersebut bisa 

berupa artefak-artefak kuno, tombak/sumpitan, bekas-

bekas peluru meriam kompeni, dan lain-lain. 

  2.1.3.2 Media Pengajaran Sejarah Berupa Model-Model 

Model yang dimaksud adalah alat bantu mengajar sejarah 

yang berupa bentuk-bentuk khusus yang bersifat tiga dimensi yang 

merupakan tiruan dari unsur-unsur peristiwa sejarah. Model-model 

tersebut dapat dibedakan menjadi : 

a. Model Kolektif 

Yaitu, penggabungan dari model-model individual 

menjadi satu kelompok-kelompok sehingga membentuk 

satu lukisan suatu situasi tertentu dalam sejarah. 

b. Diorama 

Model-model tersebut diberi setting yang cukup 

menunjang bagi gambaran yang lebih realistis kejadiannya, 
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sehingga siswa mendapatkan suasana impresif dan 

keseluruhan lingkungan serta kejadiannya. Hal tersebut 

memberian lebih banyak daya imanjinatif dari siswa, tetapi 

sebagai imbalannya siswa mendapatkan gambaran yang 

lebih hidup dari peristiwanya. 

c. Bagan Waktu 

Fungsi utama dari media ini adalah memberikan 

krangka kronologis dimana peristiwa dan unsur-unsur 

perkembangannya bisa ditunjukan lebih jelas. Hal ini 

diperluakn apabila kita menekankan penggunaan strategi 

tematis, yang mana melalui bagan waktu ini kita bisa 

menghindarkan siswa dari kehilangan “rasa waktu” (time 

sense) atau unsur kronologis dari peristiwa sejarah. 

d. Peta 

Peta sebagai media pengajaran bukanlah sekedar alat 

bantu mengajar, tapi merupakan bagian integral dari bahan 

pengajaran itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa suatu 

peristiwa sejarah disamping punya unsur waktu juga 

mempunyai unsur tempat atau unsur ruang yang tidak bisa 

diabaikan. 

e. Media Modern dalam Pengajaran Sejarah 

Media modern yang dapat digunakan dalam pengjaran 

sejarah adalah overhead projectors (OHP), slide projector, 
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movie camera/projector, tape/cassette recorder, video 

recorder, media pembelajaran kontekstual berbasis 

informasi teknologi, media pembelajaran berbasis internet 

dan lain-lain. Hal yang perlu kita  pegang sebelum 

menggunakan alat-alat bantu mengajar modern adalah 

mengingat bahwa fungsinya tetap sebagai alat bantu, 

sehingga tetap yang utama adalah cara-cara guru dalam 

mengembangkan strategi serta metode mengajarnya yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip pokok dari interkasi guru-

siswa dalam suatu proses belajar mengajar. Hal lain yang 

perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pengajaran 

modern adalah organisasi atau management penyimpanan 

serta pengoprasian alat-alat tersebut. 

f. Ruang Sejarah (history room) 

Ruang sejarah adalah suatu ruangan khusus yang 

merupakan tempat peragaan dan pemantapan pelajaran 

sejarah. Ruang sejarah tersebut tidak hanya berfungsi untuk 

memperagakan benda-benda sejarah seperti halnya suatu 

museum, tapi juga sebagai tempat pemantapan pelajaran 

sejarah, sebab ruang sejarah tersebut dapat membuat siswa 

lebih manghayati sejarah secara lebih mendalam. Ruang 

sejarah pada dasarnya adalah suatu ruangan untuk 

mewujudkan oanggung dari sejarah secara mikro dan untuk 
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mengambil makna abadi dari pelajaran yang diberikan oleh 

sejarah untuk masa kini dan untuk waktu yang akan datang. 

Ruang sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a) Isi Static 

Isi static meliputi benda-benda pajangan yang 

seperti halnya kita saksikan di suatu museum 

sejarah yang merupakan peragaan dari benda-

benda peninggalan sejarah. Misalnya: dokumen-

dokumen, lalat perang kuno, macam-macam mata 

uang kuno, patung-patung dan lain-lain model 

yang mungkin dibuat oleh murid sendiri di bawah 

bimbigan guru. 

b) Isi Dinamik 

Isi dinamik meliputi benda-benda yang tidak 

hanya dilihat tapi juga bisa didengar melalui 

gerakan yang ditimbulkan atau dimanifestasikan 

oleh benda-benda tersebuat, antara lain meliputi 

gerak tubuh atau suara dari orang-orang yang 

menggambarkan peristiwa masa lalu itu atau 

hanya melalui gerak reflektif dari benda-benda 

tersebut (Widja, 1989:61). 
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2.1.4 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Arief (2007:17) dalam bukunya yang berjudul Media 

Pendidikan secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan-

kegunaan sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera, seperti 

misalnya: 1) Objek yang terlalu besar-bisa digantikan dengan 

realita, gambar, film bingkai, film, atau model, 2) Objek yang kecil 

dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar, 3) 

Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse atau high speed photography, 4) Kejadian atau peristiwa 

yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, 

video, film bingkai, foto maupun secara verbal, 5) Objek yang 

terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin)dapat disajikakn dengan 

model, diagram, dan lain-lain, dan 6) Konsep yang terlalu luas 

(gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) dapat divisualkan 

dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi 

dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media 

berfungsi untuk : 1) Menimbulkan kegairahan belajar, 2) 

Memungkinkan interkasi yang lebih langsung antara anak didik 
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dengan lingkungan dan kenyataan, 3) Memungkinkan anak didik 

belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

4. Dengan sifat unik tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka 

guru banyak mengalami kesulitan bilamana smuanya itu harus 

diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang 

lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat 

diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya 

dalam memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Sedangkan, menurut Daryanto (2010) dalam bukunya yang 

berjudul Media Pembelajaran, secara umum dapat dikatakan media 

mempunyai kegunaan, antara lain : 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya 

indera. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interkasi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual, auditori dan kinestetikanya. 
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5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen 

komunikasi, guru (komunikator), dan tujuan pembelajara. 

Jadi media pembalajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehhingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

Menurut Sanjaya (2008) secara khusus media pembelajaran 

memiliki fungsi dan berperan seperti berikut : 

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat 

diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau 

audio, kemudian peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan 

manakala diperlukan. 

Guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari 

yang langka melalui hasil rekaman video. Atau bagaimana proses 

perkembangan ulat menjadi kupu-kupu, proses perkembangan bayi 

dalam rahim dari mulai sel telur dibuahi menjadi embrio dan 

berkembang menjadi bayi. Demikian juga dalam pelajaran IPS, 

guru dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi 

melalui tayangan film dan lain sebagainya. 
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2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu 

   Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan 

pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah 

dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. 

   Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu 

menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dapat 

ditampilkan dalam kelas, atau menampilkan objek yang terlalu 

kecil yang sulit dilihat dengan menggunakan mata telanjang. 

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa 

   Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa 

sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran meningkat. 

4. Media memiliki nilai praktis sebagai berikut: 1) Media 

dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, 2) 

Media dapat mengatasi batas ruang kelas, 3) Media dapat 

memungkinkan terjadinya interkasi langsung antara peserta dengan 

lingkungan, 4) Media dapat menghasilkan keseragaman 

pengamatan 5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

nyata dan tepat, 6) Media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik, 7) Media 

dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, 8) Media dapat 

mengontrol kecepatan belajar siswa, 9) Media dapat memberikan 
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pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai 

yang abstrak.  

2.1.5 Pemilihan Media Pembelajaran 

2.1.5.1 Dasar pertimbangan Pemilihan Media 

Beberapa penyebab orang memilih media antara lain adalah 

1) Bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah 

tentang media, 2) Merasa sudah akrab dengan media tersebut, 3) 

Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, 4) 

Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa 

dilakukannya. Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media 

sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau 

mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak,  

  2.1.5.2 Kriteria Pemilihan 

Menurut (Arief, 2007:85) Kriteria pemilihan media harus 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi 

dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan 

sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. Karena 

itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain 

seperti karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar, organisasi 

kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur 

penilainnya juga perlu dipertimbangkan. 
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Pertama adalah ketersediaan sumber setempat. Artinya bila 

media yang bersangkutan tidak terdapat sumber-sumber yang ada, 

harus dibeli sendiri atau dibuat sendiri. 

Kedua adalah apakah untuk membeli atau memproduksi 

sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga adalah 

faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan 

media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya media 

bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya 

dan kapanpun serta mudah dijinjing dan dipindahkan. 

  2.1.5.3 Prosedur Pemilihan Media 

Cara-cara pemilihan menurut Arief (2007) dapat 

dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model flowchart yang 

menggunakan sistem pengguguran (atau eliminasi) dalam 

pengambilan keputusan pemilihan, model matriks yang 

menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai 

seluruh criteria pemilihannya diidentifikasi, dan model checklist 

yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua 

kriterianya dipertimbangkan. 

2.1.6 Pembelajaran 

Kamus besar bahasa indonesia (2007:17) mendefinisikan kata 

pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti penunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran 
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berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar.  

Pembelajaran adalah adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan 

dan menggunakan pengetahuan professional yang dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktifitas yang 

dengan sengaja memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk 

tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hardini, 

2011: 10). 

Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau disebut juga 

pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek 

belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, 

merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. 

Secara khusus, pembelajaran memiliki pengertian sebagai berikut: 

a. Menurut aliran behavioristik, pembelajaran adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. 

Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang 

menimbulkan hubunga perilaku reaktif (response) berdasarkan 

hukum – hukum mekanistik. 

b. Menurut pandangan kognitif, pembelajaran adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman. Belajar tidak selalu berbentuk perubahan 

tingkah laku yang bisa diamati dan lebih menekankan kepada 

proses belajar daripada hasil belajar. 
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c. Menurut pandangan konstruktivistik, pembelajaran adalah 

membentuk makna dengan menemukan sendiri kompetensi, 

pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna 

mengembangkan dirinya.  

d. Menurut pandangan humanistik, pembelajaran adalah proses yang 

bermuara pada manusia, dimana sangat menekankan pada isi dan 

proses belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia 

(mencapai aktualisasi) dapat tercapai. 

e. Menurut pandangan sibernetik, pembelajaran adalah pengolahan 

informasi (uno, 2008:17) dimana lebih menekankan pada sistem 

informasi yang diproses karena informasi akan menentukan proses. 

  Dalam pembelajaran, pendidik harus benar-benar mampu menarik 

perhatian peserta didik agar mampu mencurahkan seluruh energinya 

sehingga dapat melakukan aktivitas belajar secara optimal dan 

memperoleh hasil belajar seperti yang diharapkan ( Rifa’i, 2011: 191). 

  Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang 

lebih baik. Sedangkan menurut aliran kognitif, pembelajaran adalah cara 

guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar 

dapat mengenal dan memahami apa yang sedang ia pelajari (Darsono, 

2000: 24). 

 ̀  Menurut Sanjaya (2008:9) berpendapat bahwa terdapat beberapa 

komponen pembelajaran : 
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1. Siswa 

  Proses pembelajaan pada hakikatnya diarahkan untuk 

membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan 

perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus dijadikan pusat 

dari segala kegiatan. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil 

dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan 

dasar, minat, dan bakat, motivasi belajar dan gaya belajar siswa itu 

sendiri. 

2. Tujuan 

  Tujuan adalah komponen terpenting dalam pembelajaran 

setelah komponen siswa sebagai subjek belajar. Dalam konteks 

pendidikan, persoalan tujuan merupakan persoalan tentang misi dan 

visi suatu lembaga pendidikan itu sendiri. 

3. Kondisi 

  Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang 

dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang 

telah dirumuskan. Pengalaman belajar harus mendorong agar siswa 

aktif belajar baik secara fisik maupun nonfisik. Merencanakan 

pembelajaran salah satunya adalah menyediakan kesempatan pada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. 
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4. Sumber-sumber belajar 

  Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di 

dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan 

dan alat yang dapat digunakan, personal seperti guru, petugas 

perpustakaan dan ahli media, dan siapa saja yang berpengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam 

pengalaman belajar. 

5. Hasil belajar 

  Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam 

memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang 

direncanakan. Dengan demikian tugas utama guru dalam kegiatan 

ini adalah merancang instrument yang dapat mengumpulkan data 

tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.7 Pembelajaran Sejarah 

Sejarah memiliki kegunaan instrinsik dan ekstrinsik. Secara 

instrinsik, sejarah berguna untuk sebagai pengetahuan, yaitu (1) sejarah 

sebagi ilmu, (2) sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lampau, (3) 

sejarah sebagai pernyataan pendapat dan (4) sejarah sebagai profesi. 

Sedangkan seara ekstrinsik, sejarah dapat digunakn sebagai liberal 

education yaitu: (1) moral; (2) penalaran; (3) politik; (4) kebijaksanaan; 

(5) perubahan; (6) masa depan; (7) keindahan dan (8) ilmu bantu. Selain 
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sebagai pendidikan, sejarah berfungsi sebagai (9) latar belakang; (10) 

rujukan dan (11) bukti (Kuntowijoyo, 1995: 19). 

Menurut ( Widja, 1989: 23) Pembelajaran sejarah adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang didalamnya mempelajari 

tentang peristiwa masa lampau yang erat hubungannya dengan masa kini. 

Pengajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami dan menjelaskan jati diri bagsa dimasa lalu, masa kini dan 

masa depan di tengah-tengah perdamaian dunia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai 

mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan 

dunia di masa lampau hingga masa kini. 

2.1.8 Guru Sejarah 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang 

yang pekerjaannya mengajar. Dalam ensiklopedi bebas Wikipedia, guru 

diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mangajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik. Sementara itu kata sejarah berasal dari bahasa Arab Syajarah 

yang berarti pohon (kehidupan). Dalam kamus umum bahasa Indonesia 

W.J.S. Poerwadarminto (1981), disebutkan Sejarah mangandung arti : 



33 
 

 
 

1. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa 

lampau 

2. Ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan 

peristiwa yang benar-benar terjadi 

Guru sejarah memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses 

pembelajaran sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu 

pembelajaran secara mekanis dan mengembangkan pendidikan yang 

berfokus pada kemajuan siswa, guru sejarah juga memegang peranan 

penting dalam membuat pelajaran sejarah menjadi hidup dan menarik bagi 

para siswa (Kohar, 2008:393) 

Menurut Widja (1989:14-15), Kompetensi yang harus dikuasai 

guru sejarah terbagi menjadi dua yaitu: kompetensi umum dan kompetensi 

khusus. 

Kompetensi umum, meliputi: Guru sejarah harus mampu dalam 

menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran atau sumber 

belajar. Misalnya mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat 

alat-alat bantu sederhana, serta menggunakan dan mengelola laboratorium. 

Kompetensi Khusus, meliputi:  

1. Aspek Pengetahuan  

2. Aspek Ketrampilan  

3. Aspek Sikap    
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Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, konsep awal sejarah 

adalah kemanusiaan itu sendiri. Guru sejarah bertanggung jawab 

menginterpretasikan konsep tersebut kepada siswa-siswanya. Hal inilah 

yang kemudian menjelaskan mengapa guru sejarah berperan penting 

dalam pembelajaran sejarah (Kohar, 2008:393). 

Guru sejarah harus lengkap dari segi akademis. Meskipun ia hanya 

mengajar kelas-kelas dasar, guru sejarah harus sekurang-kurangnya 

bergelar sarjana dengan spesialisasi dalam periode tertentu dalam sejarah. 

Ia harus memiliki latar belakang pengetahuan yang bagus mengenai tren 

masa kini dalam sejarah hubungan internasional (Kohar, 2008:394). 

Setiap guru sejarah harus memperluas pengetahuan historisnya 

dengan menguasai beberapa pengetahuan dasar dari ilmu-ilmu yang terkait 

seperti bahasa modern, sejarah filsafat, sejarah sastra, dan geografi, sebab 

pengetahuan seperti ini akan memperkuat pembelajaran sejarah (Kohar, 

2008:394). 

Guru sejarah harus menguasai berbagai macam metode dan teknik 

pembelajaran sejarah. Ia harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

nyaman dan menyenangkan agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan cepat dan baik (Kohar, 2008:394). 

Dalam pembelajaran sejarah, Wiriaatmadja (dalam Aman, 2011: 

95) menyatakan bahwa variabel guru merupakan faktor yang penting bagi 

keberhasilan pembelajaran sejarah. Guru sejarah yang tidak memiliki 
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kinerja baik seperti tidak mampu mengaktifkan siswanya menyebabkan 

pembelajaran sejarah kurang berhasil untuk penghayatan nilai-nilai secara 

mendalam. 

Kinerja guru adalah faktor penting dalam mewujudkan kualitas 

pembelajaran. Ini berarti bahwa jika guru memiliki kinerja yang baik, 

maka akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu juga 

sebaliknya. Konsekuensinya adalah ketika kualitas pembelajaran 

meningkat, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Guru yang 

memiliki kinerja yang baik, akan mampu menyampaikan pelajaran yang 

baik dan bermakna, mampu memotivasi peserta didik, terampil dalam 

memanfaatkan media, mampu membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat dalam 

belajar, senang dalam proses pembelajaran dan merasa mudah memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru (Aman, 2011 : 96). 

Guru sejarah harus memiliki pengetahuan yang baik dalam 

penggunaan dan pengoperasian alat-alat bantu mekanis jenis yang baru 

seperti epidiaskop, proyektor filmstrip, dan proyektor film. Ia kemudian 

dapat menindaklanjuti pekerjaannya seghingga proyeksi film dan filmstrip 

dapat menciptakan keinginan untuk terus belajar dalam diri siswa. Guru 

sejarah juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai 

teknik evaluasi. Kemampuan untuk menguasai bentuk-bentuk tes objektif, 

tes dengan jawaban singkat, dan skala rating yang objektif dalam member 

nilai sangat penting bagi guru sejarah (Kohar. 2008:395). 
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2.2 Kerangka Berfikir 

 Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berkaitan dengan 

berbagai faktor yang saling terkait dalam pembelajaran antara lain guru, siswa, 

dan media pembelajaran. Guru mempunyai peran penting dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga dapat mudah 

diingat oleh siswa, terkait dengan hal tersebut guru membutuhkan media dalam 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah guru menyiapkan, memilih, 

membuat, dan menggunakan media, disesuaikan dengan SK, KD, dan materi 

pelajaran. Dalam hal ini guru dapat dikatakan media pembelajaran karena guru 

sebagai alat penyampaian pesan materi pelajaran kepada siswa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

kualitatif, karena peneliti ingin menggali mengenai keragaman media yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah di SMA N 10 Semarang 

dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. Bogdan dan Taylor (1986) dalam 

Moleong (2006:4) menyebutkan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic 

(utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Moleong (2007 : 6) menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan  lain-lain, 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
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Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena 

permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. 

Selain itu peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara 

mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono 2010:399). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa pendekatan  yang 

digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif atau deskriptif 

kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan ini sangat 

sesuai untuk mengurai dan mengolah data-data penelitian sehingga dapat 

menjadi uraian deskripsi yang menarik, valid dan dapat dijadikan bahan 

rujukan peneliti lain tentang media pembelajaran sejarah. 

Selain alasan tersebut, strategi penelitian kualitatif digunakan 

karena beberapa pertimbangan yaitu : 

1. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan yang ada, 

2. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan 

peneliti dengan pemberi informasi, 

3. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-

polanilai yang dihadapi (Moleong 2006 : 237). 

Dewanto (2005:70) menjelaskan qualitative research dapat 

diartikan sebagai research multi dimensional dalam fokus, keterlibatan 
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dan interpretative dalam studi dengan pendekatan naturalistik untuk objek 

tertentu. Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian kualitatif 

mempelajari sesuatu dalam setting apa adanya (natural setting), berusaha 

untuk membuat deskripsi objektif, phenomena sesuai dengan apa yang 

dipersiapkan oleh subjek. 

3.2 Subjek Dan Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan penelitian sebagai informan 

kunci yang akan diwawancarai secara mendalam sangat dibutuhkan. 

Informan adalah seseorang yang akan dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sebagai informan 

dalam penelitian ini adalah guru sejarah, waka sarpras dan siswa pada 

SMA Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. 

Penelitian mengambil lokasi di SMA N 10 Semarang yang 

beralamat di Jl. Padi Raya No. 16 Perumahan Genuk Indah – Semarang 

dan SMA Islam Hidayatullah Semarang yang beralamat di Jl. Cemara 

Raya no 290 Banyumanik -  Semarang. Alasan atas pemilihan lokasi 

penelitian tersebut karena ada perbedaan pada dua objek sekolah yang 

dijadikan peneliti sebagai subjek penelitian yaitu SMA 10 yang 

menyandang status negeri dan SMA Islam Hidayatullah yang manyandang 

status swasta untuk selanjutnya meneliti keragaman media yang digunakan 

guru sejarah di masing-masing sekolah tersebut yang mewakili SMA 

negeri dan SMA swasta. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Jl.+Cemara+Raya+no+290+Banyumanik+Semarang%2C+Banyumanik+Satu%2C+Indonesia&FORM=FBKPL0&name=SMP+Islam+Hidayatullah+Semarang
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Jl.+Cemara+Raya+no+290+Banyumanik+Semarang%2C+Banyumanik+Satu%2C+Indonesia&FORM=FBKPL0&name=SMP+Islam+Hidayatullah+Semarang
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dilakukan di SMA N 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah 

Semarang. 

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah media 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran sejarah yang digunakan guru 

pada SMA N 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data 

yang diperoleh dari lapangan (natural setting) sudah tentu data yang 

diperoleh dari lapangan harus lengkap, sehingga peneliti dalam waktu 

yang cukup lama berada di lapangan guna memperoleh gambaran proses 

yang komprehensif dan menyeluruh. Dengan kata lain, peneliti berusaha 

melakukan penghayatan mengenai keragaman media yang digunakan guru 

sejarah dalam pembelajaran sejarah. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

yaitu: 

3.3.1 Observasi 

Dengan observasi partisipatif maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang tampak. Stainback dalam Sugiyono (2010: 331) menyatakan 

bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Penulis menggunakan teknik 
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observasi langsung, yaitu pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap 

subjek pada saat berlakunya peristiwa, sehingga ketika observasi peneliti 

berada bersama subjek yang diteliti agar dapat melakukan pencatatan 

segera mungkin dan menggunakan alat bantu berupa kamera. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses 

pembelajaran sejarah dikelas, aktifitas guru sejarah dan siswa dikelas 

maupun diluar kelas dan media pembelajaran sejarah yang digunakan pada 

SMA Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang, 

dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto. Melalui 

observasi maka peneliti terjun langsung kelokasi penelitian dengan alasan: 

1. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung 

kepada subjek secara lebih dekat. 

2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai :  

1. Sejarah dan Perkembangan sekolah 

2. Lokasi dan bangunan fisik sekolah 

3. Visi dan Misi sekolah 

4. Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran (khususnya 

pembelajaran sejarah). 

5. Guru dan tenaga kependidikan 

6. Keadaan siswa 

7. Pelaksanaan pembelajaran sejarah 
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara menurut Sudijono (2010:82) adalah cara menghimpun 

bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya 

jawab sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan. 

Wawancara atau interview ini bersifat open ended artinya bahwa 

wawancara dimana jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja, 

sehingga peneliti dapat bertanya kepada informan tidak hanya tentang 

hakekat suatu peristiwa melainkan juga akan bertanya mengenai pendapat 

responden mengenai peristiwa tersebut. Disamping itu, terkadang peneliti 

juga akan meminta informan untuk mengemukakan pengertiannya sendiri 

tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat dipakai sebagai batu loncatan 

untuk mendapat keterangan lebih lanjut. 

Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar dapat 

memberikan data yang relevan berkaitan dengan permasalah penelitian ini, 

seperti keragaman media yang digunakan guru sejarah dalam pembelajaran 

sejarah. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini, timbul 

masalah-masalah ingatan informan yang tidak sempurna, analisis informan 

yang tidak cermat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini peneliti juga 

akan memadukan sumber bukti dan wawancara ini dengan informasi-

informasi lainnya yang memadai. 

Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya 

pencatatan data yang peneliti lakukan dengan menyiapkan tape recorder 
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yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Mengingat bahwa tiddak 

setiap informan suka dengan adanya alat tersebut karena merasa tidak 

bebas ketika diwawancarai, maka peneliti meminta ijin terlebih dahulu 

kepada informan. 

Disamping menggunakan tape recorder, peneliti juga membuat 

catatan-catatan yang berguna untuk membantu peneliti dalam 

merencanakan pertanyaan berikutnya dan juga meminta peneliti untuk 

mencari pokok-pokok penting sehingga dapat mempermudah analisis. 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

langsung dengan guru sejarah, waka sarpras dan siswa SMA Negeri 10 

Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang terkait 

dengan proses pembelajaran sejarah serta media yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah pada dua sekolah tersebut. 

1. Wawancara dengan Guru Sejarah SMA N 10 Semarang dan SMA Islam 

Hidayatullah Semarang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran, 

perilaku siswa dalam proses pembelajaran, dan media yang digunakan 

dalam sekolah tersebut, kendala dalam pemanfaatan media, dan apresiasi 

siswa terhadap media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. 

2. Wawancara dengan siswa SMA N 10 Semarang dan SMA Islam 

Hidayatullah Semarang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

cara Guru Sejarah menyampaikan materi dan pendapat siswa mengenai 
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pembelajaran sejarah serta penggunaan media oleh guru di sekolah 

tersebut. 

3. Wawancara dengan kepala bagian sarana dan prasarana SMA N 10 

Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang untuk memperoleh 

informasi mengenai ketersediaan media pembelajaran, sarana dan 

prasarana di dua sekolah tersebut. 

3.3.3 Dokumentasi 

  Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 

231). Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti menghimpun data-data 

kondisi fisik sekolah, letak sekolah, sarana penunjang pembelajaran, 

keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa, keadaan pembelajaran sejarah 

dan media pembelajaran sejarah. 

  Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan peneliti 

adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis 

untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sejarah dalam pembelajaran sejarah pada SMA N 10 

Semarang dan SMA Islam Hidayatullah Semarang. 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data tidak dapat dilepaskan dari penelitian kualitatif 

karena terkait dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Hasil penelitian dikatakan kredibel apabila dilaksanakan 
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pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan 

teknik yang tepat. Peneliti menggunakan teknik triangulasi guna 

memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong 2006: 330). Denzim dalam Moleong 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Adapun dari keempat teknik dalam triangulasi peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik 

pengujian dengan cara membandingkan. Hal ini dapat dicapai dengan jalan 

(Moleong, 2006:330) : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data-data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 
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Teknik triangulasi yang digunakan terdiri dari lima tahap. Tahap 

pertama, membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara dari 

informan, tentang keragaman media yang digunakan guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah pada SMA N 10 Semarang dan SMA Islam 

Hidayatullah Semarang sesuai dengan yang penulis teliti. Tahap kedua, 

membandingkan apa yang dikatakan informan pendukung (siswa) dengan 

apa yang dikatakan informan utama (guru sejarah). Tahap ketiga, 

membandingkan apa yang dikatakan informan saat penelitian. Tahap 

keempat, membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan 

konsep-konsep atau kerangka teoritis dari para ahli. Tahap kelima, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong  ialah bahwa usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah data tersebut menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 Sugiyono (2010: 336) dalam bukunya menyatakan bahwa analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Maka dari 

itu dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data penelitian dalam 

dua tahapan yaitu yang pertama analisis data pra lapangan yakni analisis 
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dilakukan terhadap data studi pendahuluan atau data sekunder. Kedua 

adalah analisis selama di lapangan. Adapun dalam analisis selama di 

lapangan ini peneliti menggunakan Model Miles dan Huberman. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification (Miles dan Huberman, 1992:20) 

 

 

 

 

Gambar 2 Komponen-komponenAnalisis Data model Interkatif 

1. Pengumpulan data 

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan 

terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan, 

kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, obsevasi, dan 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Adapun 



48 
 

 
 

pengumpulan data dalam bentuk dokumen diperoleh dari laporan 

program dan profil sekolah yang bersangkutan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Apabila data 

sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi yaitu 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikannya sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan. Data yang direduksi yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara yang meliputi media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sejarah. Setelah data diperoleh, kemudian digolongkan 

berdasarkan sub-sub kajian yang dipelajari. Hal ini dilakukan karena 

data yang didapat tidak urut. Jika data kuran lengkap maka peneliti 

mencari kembali data yang diperlukan di lapangan. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian 

kalimat yang disusun secara sistematis. Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 
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dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti 

lebih mudah dalam menarik kesimpulan. 

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. 

Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan 

sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 SMA N 10 Semarang 

A. Sejarah dan profil 

 SMA Negeri 10 Semarang berdiri pada 15 Desember 1984 di Jl. 

Gebangsari No. 8 Genuk, Semarang. Karena seringnya terjadi banjir dan polusi 

dari perusahaan sekitar lingkungan sekolah, maka Pemerintah Kota Semarang 

sebagai pemilik SMA Negeri 10 Semarang merelokasi gedung SMA tersebut 

dengan Investor (PT Makin Makmur) SMA Negeri 10 Semarang dengan 

menempati lokasi baru yang sangat mendukung terlaksananya proses belajar 

mengajar. Relokasi tersebut semula berada di Jl. Kapas Utara Raya No. 1 Perum 

Genuk Indah Semarang dengan kode pos 50114 dan nomor telepon 

(024)70781311. Akan tetapi, pada tahun 2011, alamat SMA Negeri 10 Semarang 

di alihkan ke Jl. Padi Raya No. 16 Perum Genuk Indah Semarang.  Hal tersebut 

bertujuan untuk lebih mempermudah akses SMA Negeri 10 Semarang dengan 

lingkungan sekitarnya. 

SMA Negeri 10 Semarang adalah SMA Negeri yang ke 10 didirikan 

secara resmi di Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala 
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Daerah Tingkat II Semarang Nomor: 642.2/29/Tahun 1987 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung Untuk Ruang Sekolah, yang memutuskan 

memberi izin kepada Departemen P & K Prop. Jateng beralamat Jl. Pemuda 134 

Semarang. Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Semarang untuk 

mendirikan sebuah bangunan gedung untuk ruang sekolah yang akan diberi no. 8 

di Jl. Gebangsari, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk Kodya Dati II 

Semarang. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara seluas ± 24.800 M²  a/n. 

Departemen P & K Surat Keterangan dari Agraria No. 962/1986 tanggal 19-5-

1986. Luas bangunan 474 M² pagar halaman 660 M, Saluran 330 M. 

Maka sejak awal tahun pelajaran 1984/1985 menerima murid baru pertama 

kali, dan dimulainya proses pendidikan. Mulai saat itu SMA Negeri 10 Semarang 

keberadaannya merupakan satu-satunya SMA dengan status negeri pada tingkat 

sekolah menengah atas di kecamatan Genuk, Kota Semarang, dilatar belakangi 

oleh pemikiran tokoh-tokoh masyarakat akan arti pentingnya kelanjutan 

pendidikan para lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) baik dari SMP 

maupun MTs, baik negeri maupun swasta. 

Sekolah-sekolah negeri, khususnya sekolah negeri tingkat SMA di 

manapun bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadi tujuan utama 

menyekolahkan putra-putrinya, tidak kecuali di kecamatan Genuk dan sekitarnya. 

SMA Negeri masih dianggap mempunyai nilai lebih dibanding SMA swasta. 

SMA Negeri 10 Semarang saat ini telah berumur 28 tahun. Ibarat remaja 

memasuki usia yang ke-28 tahun, SMA Negeri 10 Semarang telah banyak 
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mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik (gedung, fasilitas belajar 

dan fasilitas administrasi) maupun pengelolaan pembelajaran yang semakin maju 

melalui pembelajaran berbasis Informatical and Communication Technology, 

tugas-tugas peserta didik dapat diakses melalui internet dan seterusnya. 

Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran merupakan syarat diakuinya sebagai 

sekolah kategori mandiri. 

SMA Negeri 10 Semarang didirikan berdasarkan Keputusan 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor: 642.2/29/Tahun 

1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Untuk Ruang Sekolah, di atas 

tanah negara ukuran seluas ± 24.800 M² (bekas bengkok desa Gebangsari) di  

Jalan Gebang Anom No. 8 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota 

Semarang. SMA Negeri 10 Semarang telah mengalami beberapa kali perubahan : 

1. Tahun 1984 s.d 1997 nama sekolah SMA Negeri 10 Semarang, 

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan  Propinsi Jawa Tengah. Nomor  12190E/I03.4/Ca.3.86   

tanggal 24 April 1986. 

2. Tahun 1997 s/d 2003 nama sekolah SMU Negeri 10 Semarang, 

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 

034/0/1997. 

3. Tahun 2003 nama sekolah SMA Negeri 10 Semarang sampai dengan 

sekarang. 
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Menurut para ahli peneliti daerah Semarang bagian utara termasuk Genuk, 

setiap tahun tanah di daerah tersebut turun 10 cm. Sehingga pada tahun 2000 

SMA Negeri 10 Semarang kalau hujan sering tergenang air dan masuk ke dalam 

ruang kelas, sehingga peserta ddiknya dipulangkan untuk belajar di rumah 

masing-masing. Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 10 Semarang sering 

terganggu karena faktor alam. Berdasarkan alasan tersebut melalui berbagai 

pertimbangan dan usulan para ahli lingkungan, peneliti perguruan tinggi, Walikota 

Semarang mengusulkan kepada DPR agar tanah dan gedung SMA Negeri 10 

Semarang diruislag (Tukar Guling). Usulan Walikota disetujui DPRD dengan 

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 15 

Tahun 2004, tanggal 9 Juni 2004, tentang Persetujuan Ruislag (Tukar Guling) 

SMA Negeri 10 Semarang dengan tanah beserta gedungnya di Jalan Kapas Utara 

Raya Semarang (sekarang Jl. Padi Raya No. 16 Perumahan Genuk Indah 

Semarang), luas tanah 13.316 M², luas gedung 4.734 M², dengan surat tanah 

berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Nomor SK. 

41.530.3.33.2009, tanggal 14 April 2009. Pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 

2005 M / 17 Ramadlan 1426 H SMA Negeri 10 Semarang resmi pindah 

menempati lokasi baru di  Jl. Padi Raya No. 16 Perumahan Genuk Indah Kota 

Semarang (Gambar peta lokasi SMA N 10 Semarang lihat pada lampiran 1.1). 

B. Visi, Misi, dan Tujuan  

 SMA Negeri 10 Semarang memiliki visi “Santun dalam pribadi, tangguh 

dalam prestasi”. Santun dalam pribadi memiliki makna bahwa seluruh warga 

SMA negeri 10 Semarang harus memiliki sikap, perilaku dan moral yang sesuai 
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dengan kultur budaya bangsa. Tangguh dalam pribadi memiliki makna SMA 

Negeri 10 Semarang memiliki kekuatan, kemampuan dan daya saing, baik yang 

bersifat akademis dan non akademis untuk menghadapi persaingan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk memasuki kerja. SMA Negeri 10 

Semarang juga memiliki misi untuk 1) meningkatkan imtaq dan iptek siswa, 2) 

meningkatkan kedisiplinan, sikap toleransi dan hubungan yang harmonis antar 

warga sekolah, 3) meningkatkan layanan belajar siswa dengan kemampuan 

optimal di bidang akademik, 4) meningkatkan layanan pendayagunaan 

laboratorium dan perpustakaan sekolah, 5) mengembangkan layanan bakat dan 

minat siswa dalam KIR, olimpiade mata pelajaran dan keterampilan kecakapan 

hidup, 6) mengembangkan layanan kegiatan ekstra kurikuler dan prestasi non 

akademik di bidang olah raga dan kesenian. 

 Selain itu SMA Negeri 10 Semarang juga memiliki tujuan dalam 

pendidikannya, yaitu 1) mempersiapkan peserta didik yang mempunyai integritas 

sosial yang tinggi, jujur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia, 2) menanamkan peserta didik mempunyai sikap ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap 

sportivitas, 3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 4) 

membekali peserta didik agar memiliki ketrampilan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri untuk menunjang 

kecakapan hidup, 5) membekali peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan 

terpercaya sehingga mampu bekerja sama dengan orang lain baik sebagai anggota 
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atau pemimpin kelompok, 6) mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia 

yang cerdas dan berkualitas, 7) mempersiapkan peserta didik agar menjadi 

manusia yang berkepribadian dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni, 8) 

mempersiapkan peserta didik agar mampu mengapresiasi dan mengekspresikan 

nilai-nilai seni dan budaya bangsa yang tercermin dalam berpikir, bersikap dan 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

C.  Kondisi Fisik dan Sarana Penunjang Pembelajaran 

1. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik SMA Negeri 10 Semarang cukup memadai untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. SMA Negeri 10 Semarang berdiri di 

atas tanah negara seluas ± 24.800 M²  a/n. Departemen P & K Surat Keterangan 

dari Agraria No. 962/1986 tanggal 19-5-1986. Luas bangunan 474 M² pagar 

halaman 660 M, Saluran 330 M. Sarana dan prasarana fisik sekolah yang ada di 

SMA Negeri 10 Semarang meliputi tersedianya ruang kepala sekolah, ruang Tata 

Usaha (TU), ruang Bimbingan dan Konseling (BK), ruang guru, ruang kelas, 

perpustakaan, dan sebagainya. Selanjutnya ditampilkan gambar kondisi 

lingkungan SMA Negeri 10 Semarang. (Gambar kondisi fisik SMA Negeri 10 

Semarang lihat pada lampiran 1.2 & 1.3) 

Secara lebih rinci, prasarana yang ada di SMA Negeri 10 Semarang dapat 

dilihat dalam denah gedung SMA Negeri 10 Semarang. (Gambar Denah gedung 

SMA Negeri 10 Semarang lihat pada lampiran 1.4) 
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Ruang laboratorium yang terdapat di sekolah sudah cukup baik, namun 

jumlahnya masih kurang. Ruangan tersebut penting untuk diadakan, karena bisa 

mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah terus berupaya untuk 

melengkapi prasarana yang ada, begitu pula dengan sarana yang terdapat di 

dalamnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, setiap ruangan di sekolah memiliki 

sarana yang lengkap.  

2. Kondisi Lingkungan 

a. Tingkat Kebersihan 

Kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah sangat diperhatikan guna 

menciptakan suasana yang bersih, nyaman, sehat, dan menunjang kegiatan belajar 

mengajar. Tingkat kebersihan di SMA Negeri 10 Semarang dapat dikategorikan 

baik, terlihat tidak adanya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. 

Kebersihan lingkungan sekolah tidak lepas dari peran petugas kebersihan sekolah 

yang senantiasa membersihkan seluruh lingkungan sekolah, menyapu halaman 

sekolah, mengepel lantai sekolah, membersihkan toilet dan membuang sampah 

jika tempat sampah sudah terisi penuh.  

Siswa SMA Negeri 10 Semarang juga ikut serta menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah, mereka membersihkan kelas masing-masing dengan 

membentuk jadwal piket harian. Selain itu seluruh warga sekolah, seperti siswa, 

guru, karyawan, bahkan Kepala Sekolah setiap hari jumat ada kegiatan kerja bakti 

dilingkungan sekolah yang biasa disebut “Jumat Bersih”. Berdasarkan 

dokumentasi pada saat penelitian terlihat kondisi lingkungan sekolah yang bersih 

dan rapi. 
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b. Tingkat Kebisingan 

  Karena lokasi SMA Negeri 10 Semarang yang jauh dari jalan raya, maka 

tingkat kebisingannya relatif kecil. Jalan yang terdapat di depan SMA Negeri 10 

Semarang bukan merupakan jalan utama sehingga jarang ada kendaraan yang 

melintas di jalan tersebut. Berdasarkan pengamatan, pemukiman penduduk yang 

ada di sekitar SMA Negeri 10 Semarang juga cukup tenang dengan hanya 

dikelilingi pabrik yang non aktif, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa 

berlangsung tanpa mengkhawatirkan kebisingan dari lingkungan di sekitarnya. 

c. Keadaan Guru dan Karyawan SMA Negeri 10 Semarang 

Pada saat observasi, terlihat jumlah siswa SMA Negeri 10 Semarang yang 

cukup besar. Karena hal tersebut, dibutuhkan tenaga pengajar dan karyawan 

dengan jumlah yang besar pula. SMA Negeri 10 Semarang memiliki 54 guru yang 

bertugas mengajar di sekolah dan 17 karyawan yang bertugas mengurusi 

administrasi dan kebutuhan sekolah, termasuk tiga orang satpam yang bertugas 

menjaga keamanan lingkungan sekolah. Seluruh guru dan karyawan sekolah 

tersebut dikepalai oleh Bapak Nasikhun.  

d. Keadaan siswa SMA Negeri 10 Semarang 

Keadaan siswa SMA Negeri 10 Semarang tiap tahun selalu mengalami 

perubahan jumlahnya, saat ini sekolah memiliki 24 rombongan belajar yang terdiri 

dari kelas X, XI, XII. Berdasarkan data statistik sekolah, diperoleh informasi 

bahwa jumlah keseluruhan SMA Negeri 10 Semarang tahun 2013/2014 mencapai 

858 siswa. 
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D. Pembelajaran Sejarah Secara Umum di SMA Negeri 10 Semarang 

Berdasarkan hasil pengamatan awal kondisi kegiatan pembelajaran sejarah 

di SMA Negeri 10 Semarang berjalan kurang baik terlihat dari saat guru 

menerangkan materi pelajaran antusiasme siswa kurang dan respon siswa dalam 

menerima materi pun masih kurang. Dalam prosesnya, guru menyampaikan 

materi hanya menggunakan metode ceramah. Selain itu guru juga selalu menulis 

materi di papan tulis, sehingga peserta didikpun diharapkan menulis apa yang 

ditulis oleh guru, hal tersebut membuat para siswa merasa bosan dan jenuh yang 

menjadikan proses kegiatan belajar mengajar sangat tidak efektif. Selain materi 

tidak tersampaikan dengan baik, siswa pun banyak yang bermain sendiri, 

berbicara dengan siswa lain, bahkan ada yang bermain handphone dan berjalan-

jalan didalam kelas. 

Sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang sangat berhubungan dengan 

dimensi waktu. Menurut para ahli, sejarah ialah mempelajari atau merekonstruksi 

masa lampau dengan segala perubahannya yang sangat erat hubungannya dengan 

masa kini yang mengharuskan bagi peserta didiknya untuk mampu bukan hanya 

sekedar paham tapi pada akhirnya bisa membentuk suatu pribadi yang berkarakter 

dan berkemampuan, sehingga menjadi generasi yang cerdas yang selalu berpijak 

pada pengalaman sejarah untuk menjadikan kehidupan mendatang yang lebih 

baik. Hal tersebut membuat mata pelajaran sejarah tidak hanya cukup dijelaskan 

menggunakan metode ceramah, namun juga harus menghadirkan sejarah tersebut 

ke dalam proses pembelajaran sejarah dengan bantuan media. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti di SMA Negeri 10 Semarang metode 

yang digunakan sangat membosankan bagi para peserta didiknya, karena hanya 

menggunakan metode ceramah dan menulis yang membuat para siswa tidak bisa 

memahami secara mendalam tentang isi materi. 

Dalam proses pembelajarannya tidak diselingi dengan canda-canda kecil 

untuk mencairkan suasana. Hal tersebut membuat para siswa merasa bosan karena 

guru yang terlalu serius mengajar, tidak jarang siswa yang tidur saat proses 

pembelajaran berlangsung. Perhatian peserta didik pun tidak terpusat pada proses 

pembelajaran, tapi mereka lebih banyak bermain sendiri dan tidak memperhatikan 

guru yang sedang menyampaikan materi yang menjadikan proses pembelajaran 

tidak kondusif. Berbeda dengan kondisi di atas pada saat guru menggunakan 

media internet siswa lebih antusias dalam pembelajaran, hal tersebut terlihat 

bahwa siswa aktif dalam diskusi kelompok dan banyak siswa yang bertanya jika 

ada yang kurang jelas.  

Disamping menggunakan metode ceramah, guru juga sesekali 

menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Menurut pengamatan 

peneliti metode pembelajaran seperti ini lebih baik dari pada hanya menggunakan 

metode ceramah saja. Hal tersebut dapat dilihat pada saat guru memberikan materi 

yang akan didiskusikan, para siswa sangat antusias mendengarkan dan terfokus 

pada guru yang sedang memberikan garis besar materi yang nantinya akan 

didiskusikan pada setiap kelompok. 
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Setelah guru menjelaskan garis besar materi, guru memberikan masalah 

yang akan didiskusikan. Setiap kelompok diberikan waktu 30 menit untuk 

menyelesaikan diskusi untuk selanjtunya kelompok pertama mempresentasikan 

hasilnya. Dari kegiatan diskusi tersebut dapat dilihat bahwa siswa sangan 

bersemangat untuk bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya untuk 

menjawab masalah yang diberikan. Hal tersebut membuat siswa terpacu untuk 

berpikir keras, karena siswa sendiri lah yang menggali permasalahan tersebut agar 

terjawab. 

Pada waktu presentasi dilakukan pun suasan pembelajaran kondusif. Para 

siswa antusias melihat teman-temannya mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. Dari proses diskusi tersebut dilihat para siswa berpikir kritis 

dengan bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasilnya. 

Mereka berlomba-lomba mengajukan pertanyaan dari rasa ingin tahu mereka 

tentang masalah yang sedang dibahas. 

Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa kurang 

tertarik dengan guru yang hanya menggunakan metode ceramah dalam setiap 

pembelajarannya. Selain itu, para siswa juga akan merasa jenuh apabila guru 

terlalu serius dalam mengajar. Menurut hasil pengamatan peneliti, para siswa 

senang apabila guru dalam mengajar diselingi dengan intermezo dan 

menggunakan media yang interaktif (Gambar proses pembelajaran sejarah kelas 

XI IS 2 SMA N Semarang lihat pada lampiran 1.5). 
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4.1.1.2 SMA Islam Hidayatullah Semarang 

A. Sejarah dan Profil 

 Yayasan Abul Yatama didirikan di Semarang pada 27 juli 1984 diawali 

dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim muslim. Dalam 

perkembangannya, pada tanggal 15 mei 1988, yayasan Abul Yatama secara 

musyawarah dan mufakat serta adanya dukungan kepercayaan umat Islam 

mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah yang berkedudukan di Jl. 

Durian Selatan 1/6 Srondol Semarang. Hingga saat ini Yayasan Abul Yatama 

selain menyantuni anak – anak yatim dan orang tua asuh, yayasan juga memiliki 

Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah (LPIH) yang meliputi KBTK, SD, SMP 

dan SMA serta MADIN dan TPQ (Gambar peta lokasi SMA Islam Hidayatullah 

Semarang lihat pada lampiran 1.10). 

1. Taman Kanak-kanak Islam Hidayatullah (TKIH) dimulai tanggal 18 Juli 

1988. 

2. TPQ / MADIN Hidayatullah berdiri pada 1 Agustus 1988. 

3. Sekolah Dasar Islam Hidayatullah dimulai tanggal 16 Juli 1990. 

4. Sekolah Menengah Pertama Islam Hidayatullah (SMPIH) dimulai 2 Juli 

1996. 

5. Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah (SMAIH) dimulai tahun 

ajaran 1999/2000. 
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Prospek pengembangan lembaga ini telah melibatkan dan memanfaatkan 

tenaga professional untuk pengembangan yang bekerja sama dengan istiqlal, 

LPMP Jateng dan KPI ( Konsorsium Pendidikan Islam Surabaya). 

B. Visi, Misi, dan Program SMA Islam Hidayatullah Semarang 

 SMA Islam Hidayatullah memiliki visi “Memadukan Dzikir, Fikir, Ikhtiar 

menyemai benih insan khoiru ummah”, sedangkan misi SMA Islam Hidayatullah 

Semarang adalah 1) Memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan 

SDM pengabdi, siswa dan pengurus yayasan, 2) Meningkatkan kompetensi 

pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa sehingga mencapai tingkat yang unggul, 

3) Membangun sinergi antara masyarakat, orangtua siswa, pengabdi dan pengurus 

yayasan, 4) Melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga menjadi pelopor 

lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. 

 Selain itu SMA Islam Hidayatullah Semarang juga memiliki program 

pembelajaran umum, program pembelajaran khusus, program pembelajaran 

kompetensi dan ekskul, program pembelajaran insidental dan juga program 

pembinaan ibadah. 

 Program pembelajaran umum meliputi 1) Materi Kurikulum sesuai 

Kepmendikbud No. 061/U/1993 dengan pengembangan Kurikulum berbasis 

Kompetensi, 2) Pengendalian pada pembelajaran sains, teknologi informasi dan 

bahasa asing (Inggris & Arab) yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan 

berwawasan lingkungan sosial, 3) Mengarah pada pencapaian sejumlah 

kompetensi. Program pembelajaran khusus meliputi 1) Aqidah Akhlak, 2) Al 
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Qur'an (Tafsir), 3) Al Hadist, 4) Sejarah Kebudayaan Islam, 5) Fiqh, 6) Bahasa 

Arab, 7) Tsaqofah Islamiyah, 8) BTAQ & Tahfidzul Qur'an. Program kompetensi 

dan ekskul meliputi 1) Komputer, 2) Tim Olimpiade, 3) Palang Merah Remaja, 4) 

Karya Ilmiah Remaja, 5) Basket, 6) Volley Ball, 7) Bahasa Inggris, 8) Bahasa 

Arab, 9) BTAQ (Qiro'ah & Kaligrafi), 10) Musik, 11) Seni Drama, Teater & 

Puisi, 12) Komunikasi (Pidato & MC). Program insidental, seperti 1) Kegiatan 

hari besar Islam dan nasional, 2) Pengajaran Luar Sekolah (Outbond Training), 3) 

Studi Banding, 4) Dauroh Islamiyah, 5) Pesantren Ramadhan, 6) Temu Pakar dan 

program pembinaan ibadah, seperti 1) Sholat berjama'ah (Dhuhur & Asar), 2) 

Peningkatan Ruhiyah (Sholat Dhuha & Tilawah Al Qur'an), 3) Ishlahul Qulub, 4) 

Mentoring. 

C. Kondisi Fisik dan Sarana Penunjang Pembelajaran SMA Islam 

Hidayatullah Semarang 

1. Kondisi Fisik Sekolah 

 Kondisi fisik SMA Islam Hidayatullah Semarang cukup memadai untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam gedung sekolah terdapat berbagai  

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbagi dalam empat lantai, 

sarana dan prasarana tersebut adalah ruang kepala sekolah, ruang TU (Tata 

Usaha), ruang wakasek (Wakil Kepala Sekolah), ruang waka kurikulum, ruang 

waka sarana dan prasarana, ruang waka kesiswaan, aula, laboratorium kimia, 

laboratorium biologi, ruang pramuka, ruang BK (Bimbingan Konseling), ruang 

koordinator Qur’an, ruang UKS, ruang OSIS, ruang seni, ruang komputer, 
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laboratorium bahasa, laboratorium fisika, ruang ict yayasan, ruang pertemuan, 

ruang yayasan, ruang guru, perpustakaan, ruang bulutangkis, ruang meeting, 

gudang, ruang kontrol listrik, 4 kamar kecil, 12 ruang kelas, 3 pos satpam, kantin, 

dan tempat parkir. (Gambar kondisi fisik gedung dan lingkungan sekolah SMA 

Islam Hidayatullah Semarang lihat pada lampiran 1.11 & 1.12) 

Secara lebih rinci, prasarana yang ada di SMA Islam Hidayatullah 

Semarang dapat dilihat dalam denah gedung sekolah. (Gambar Denah gedung 

SMA Islam Hidayatullah Semarang lihat pada lampiran 1.13-1.16). 

2. Kondisi Lingkungan 

a. Tingkat Kebersihan 

SMA Islam Hidayatullah Semarang mempunyai sistem dan tingkat 

kebersihan yang sangat baik. Hal ini terbukti di setiap kelas terdapat tempat 

sampah yang mencerminkan adanya kesadaran tentang pentingnya kebersihan 

lingkungan belajar sehari-hari. Siswa SMA Islam Hidayatullah Semarang juga 

ikut serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mereka membersihkan kelas 

masing-masing dengan membentuk jadwal piket harian.  

Selain oleh para siswa, ada juga petugas kebersihan khusus yang selalu 

disiplin membersihkan lingkungan sekolah. SMA Hidayatullah mempunyai sistem 

kebersihan out sourching, disamping sekolah memiliki petugas kebersihan 

internal, juga dibantu oleh petugas kebersihan eksternal yang diambil dari biro 

sebagai bentuk kerjasama antara sekolah dengan biro. Petugas membersihkan 

sekolah secara rutin, menyapu pagi hari sebelum kegiatan sekolah dimulai, 
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dilanjutkan mengepel lantai, dan juga membersihkan toilet. Hal tersebut yang 

membuat tingkat kebersihan di SMA Islam Hidayatullah Semarang sangat terjaga. 

b. Tingkat Kebisingan 

Lokasi SMA Islam Hidayatullah Semarang yang jauh dari jalan raya, maka 

tingkat kebisingannya relatif kecil. Jalan yang terdapat di depan SMA Islam 

Hidayatullah Semarang bukan merupakan jalan utama/jalan besar, hanya jalan 

kecil yang dilewati oleh kendaran-kendaraan berukuran kecil seperti mobil pribadi 

dan motor. Berdasarkan pengamatan, pemukiman penduduk yang ada di sekitar 

SMA Islam Hidayatullah Semarang juga cukup tenang, sehingga kegiatan belajar 

mengajar bisa berlangsung tanpa mengkhawatirkan kebisingan dari lingkungan di 

sekitarnya. 

c. Keadaan Guru dan Karyawan SMA Islam Hidayatullah Semarang 

 Menurut pengamatan peneliti pada saat melakukan obsevasi, dilihat 

jumlah siswa SMA Islam Hidayatullah yang tidak terlalu besar karena umur 

sekolah yang terhitung masih baru dan karena jumlah kelasnya pun masih sedikit, 

tapi hal tersebut membuat situasi dan kondisi sekolah sangat kondusif. 

 Keadaan guru yang ada di SMA Islam Hidayatullah Semarang pun sangat 

cukup dan sangat terstruktur, sehingga profesionalisme kinerja guru dan karyawan 

pun sangat terjaga. Berdasarkan data statistik sekolah, diperoleh data guru dan 

karyawan di SMA Islam Hidayatullah Semarang. 

 SMA Islam Hidayatullah Semarang memiliki 33 guru yang bertugas 

mengajar di sekolah dan 3 karyawan yang bertugas mengurusi administrasi dan 
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kebutuhan sekolah, termasuk tiga orang satpam yang bertugas menjaga keamanan 

lingkungan sekolah. Seluruh guru dan karyawan sekolah tersebut dikepalai oleh 

Bapak Aminudin.  

d. Keadaan siswa SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Keadaan siswa SMA Islam Hidayatullah Semarang tiap tahun selalu 

mengalami perubahan jumlahnya, sistem rombongan belajar di sekolah ini juga 

berbeda dengan kebanyakan sekola lain yaitu dengan memisah antara kelas putra 

dan kelas putri, saat ini sekolah memiliki 12 rombongan belajar yang terdiri dari 

kelas X1 untuk putra, X2 untuk putra, X3 untuk putri, X4 untuk putri, XI IPA 1 

untuk putra, XI IPA 2 untuk putri, XI IPS 1 untuk putra, XI IPS 2 untuk putri, XII 

IPA 1 untuk putra, XII IPA 2 untuk putri, XII IPS 1 untuk putra dan XII IPS 2 

untuk putri. Berdasarkan data statistik sekolah, diperoleh informasi bahwa jumlah 

keseluruhan SMA Islam Hidayatullah Semarang tahun 2013/2014 mencapai 302 

siswa. 

D. Pembelajaran Sejarah Secara Umum di SMA Islam Hidayatullah 

Semarang 

  Berdasarkan hasil pengawatan awal kondisi kegiatan pembelajaran sejarah 

di SMA Islam Hidayatullah Semarang sudah sangat baik, hal tersebut dapat 

dirasakan ketika proses KBM berlangsung situasi dan kondisi di semua kelas 

sangat kondusif. 

Menurut hasil pengamatan peneliti pada saat mengikuti proses 

pembelajaran di kelas juga dapat dilihat bahwa kondisi pembelajaran sangat 
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kondusif. Pada saat guru menyampaikan materi, para peserta didik sangat antusias 

mendengarkan dan fokus peserta didikpun terpusat pada proses pembelajaran 

(Gambar proses pembelajaran sejarah kelas XI IPA 2 SMA Isalm Hidayatullah 

Semarang lihat pada lampiran 1.17) 

Dalam prosesnya guru menyampaikan materi dengan gaya yang sangat 

menarik. Guru menggunakan media yang mampu menarik perhatian siswa. Selain 

itu juga pembawaan guru saat mengajar sangat menghibur dengan diselingi 

intermezo, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh. Dalam mengajar, 

guru sejarah di SMA Islam Hiduyatullah Semarang ini tidak monoton, selalu 

beliau selingi dengan gurauan-gurauan kecil untuk mencairkan suasana 

pembelajaran. 

Menurut pengamatan peneliti, proses pembelajaran sejarah sudah 

terlaksana dengan baik, tidak ada kendala yang berarti dalam proses 

pembelajaran. Situasi dan kondisi saat KBM sangat kondusif, peserta didik sangat 

antusias mendengarkan guru yang sedang menyampaikan materi. Materi yang 

disampaikan guru tersampaikan dengan baik, peserta didikpun dapat dengan 

mudah menyerap materi yang disampaikan karena guru menggunakan bantuan 

media dan karena gaya guru mangajar yang sangat menarik. 

Menurut penuturan Bapak Bahtiar selaku guru sejarah di SMA Islam 

Hidayatullah Semarang, pembelajaran sejarah di sekolah sudah sangat baik. 

Beliau beralasan bahwa setiap peserta didiknya sangat antrusias mendengarkan 

beliau saat beliau menyampaikan materi, hal tersebut tidak terlepas dari gaya 
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mengajar beliau yang maenarik dan karena baliaupun menggunakan media 

pembelajaran di setiap pembelajarannya agar siswa tidak merasa bosan. Beliau 

menuturkan bahwa media sangat diperlukan dalam setiap proses pembelajaran 

untuk merangsang otak siswa dan untuk mendapat perhatian siswa agar siswa 

tidak merasa bosan, sehingga materi pun dapat tersampaikan dengan baik. Beliau 

juga menuturkan bahwa beliau tidak menemukan kendala yang berarti dalam 

setiap proses pembelajarannya. 

4.1.2 Media yang digunakan guru dalam pembelajaran sejarah 

1. SMA Negeri 10 Semarang 

Media mempunyai peran penting dalam suatu proses pembelajaran, dalam 

pendidikan media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat 

melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas 

yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi.Pada awal sejarah pendidikan, 

guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam 

perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan 

adanya buku.Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar 

yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh 

bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang – dengar. 

Selain membantu dalam proses pembelajaran media juga dapat mengatasi 

masalah guru terkait sifat siswa yang heterogen, kondisi lingkungan sekolah dan 

tingkat pemahaman belajar siswa yang berbeda. Media pembelajaran akan 
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memberikan perangsang yang sama kepada siswa, mempersamakan pengalaman 

dan menimbulkan persepsi yang sama tidak ambigu seperti halnya jika 

disampikan hanya melalui verbal saja. 

Hasil penelitian di SMA Negeri 10 Semarang merupakan suatu bukti nyata 

bahwa media mempunyai peran penting dalam transformasi materi pelajaran dari 

guru kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, dimana dalam proses 

pembelajaran guru hanya menggunakan media konvensional yaitu ceramah 

sehingga siswa merasa bosan, dan tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran 

sejarah. Hal tersebut membuat kondisi kelas tidak kondusif karena pembelajaran 

hanya satu arah, siswa tidak diberi kesempatan untuk berperan aktif sehingga 

banyak siswa yang sibuk sendiri, sehingga materi yang disampaikan oleh guru 

tidak diterima dengan baik oleh siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian awal, proses pembelajaran di SMA Negeri 10 

Semarang tergolong sudah baik, tetapi guru kurang memaksimalkan fasilitas 

media yang disediakan di sekolah, dalam proses pembelajaran guru hanya 

mencacat materi di papan tulis, dan siswa diharuskan ikut mencacat, hal tersebut 

membuat siswa bosan karena mereka menganggap hal tersebut tidak menarik, 

mereka tidak diberi rangsangan untuk lebih berfikir kritis sehingga hasilnya 

proses pembelajaran akan menjadi monoton. Banyak siswa yang mainan 

handphone, bercanda dengan temannya, sehingga mereka tidak fokus mengikuti 

materi karena tidak ada hal yang berbeda yang membuat siswa lebih tertarik 

mengikuti pelajaran sejarah. 
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“guru dalam menerangkan materi pelajaran selalu dengan cara yang 

monoton, yaitu dengan ceramah, sehingga membuat siswa bosan dan tidak 

tertarik untuk mengikuti pembelaaran sejarah, terlebih lagi kita anak muda, 

jadi membutuhkan pembelajaran yang lebih bervariasi”(wawancara 

dengan Alfian Farhan, 19 Februari 2014) 

 

Di SMA Negeri 10 Semarang terdapat dua guru mata pelajaran sejarah 

yang mempunyai karakter yang berbeda dalam memberikan materi kepada 

siswanya, ada guru yang dalam mengajar kurang santai tidak ada intermezo yang 

membuat siswa lebih tertarik, sehingga siswa dalam mengikuti pelajaran 

cenderung tegang dan bosan dengan materi sejarah. Materi sejarah yang banyak 

dengan alokasi waktu hanya satu jam pelajaran selama satu minggu kurang 

dikemas dengan baik dan menarik oleh guru dengan bantuan media pembelajaran, 

sehingga materi yang disampaikan kurang diterima dengan baik oleh siswa, 

menurut penuturan dari Saniya Audifa siswa kelas X 8. 

”pembelajaran sejarah di SMA 10 kurang menyenangkan, karena guru 

dalam mengajar tidak bisa santai dan monoton, sehingga siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi dan tidak ada mood untuk mengikuti 

pembelajaran”(wawancara dengan Audifa, 19 Februari 2014) 

 

Berbeda dengan Saniya Audifa, menurut Alfian Farhan siswa kelas XII 

IPA 1 pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang terkadang 

membosankan tetapi kadang juga menyenangkan, tergantung dengan suasana hati. 

Hampir sama dengan Audifa, guru Alfian juga dalam memberikan materi sejarah 

cenderung monoton, hanya menggunakan media konvensional yaitu ceramah. 

Dalam hal ini siswa menjadi bosan karena pembelajaran hanya diisi dengan guru 

ceramah siswa mendengarkan, dan guru menulis di papan tulis siswa diharuskan 
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mencatat. Siswa menganggap hal tersebut sudah kuno, kurang efektif dalam 

pembelajaran sejarah jika dilihat materi sejarah yang begitu luas. Tetapi terkadang 

guru juga menggunakan media LCD untuk menyampaikan materi dalam 

pembelajaran sejarah, walaupun intensitasnya terhitung kurang siswa merasa 

bahwa penggunaan LCD dalam pembelajaran sangat membantu siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

“mengenai penggunaan media, guru jarang menggunakan media dalam 

pembelajaran, pernah tapi tidak sering yaitu menggunakan media 

LCD”(wawancara dengan Alfian, 19 Februari 2014) 

 

Menurut penuturan dari Ibu Sumarsi salah satu guru sejarah di SMA 

Negeri 10 Semarang, pembelajaran sejarah merupakan hal yang sangat penting 

karena sesuai untuk mengubah sikap moral, sopan santun dan menanamkan nilai 

luhur pada generasi muda di era globalisasi ini. Pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 10 Semarang menurut beliau sekarang kurang kondusif, setelah bergantian 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kebijakan baru. Kebijakan kepala sekolah 

lama pembelajaran dilakukan secara moving class, jadi setiap kelas mata pelajaran 

sudah dilengkapi dengan media, alat peraga, gambar-gambar, dan peta yang 

mendukung pembelajaran seperti halnya pada kelas sejarah. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumarsi, dahulu pembelajaran sejarah 

dilakukan secara moving class sehingga guru lebih maksimal dalam 

mempersiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan karena media pembelajaran sudah tersedia dan sangat memadai 

untuk mendukung pembelajaran. Siswa juga lebih antusias dalam mengikuti 
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pembelajaran, kelas menjadi lebih hidup karena pembelajaran dilakukan secara 

dua arah, pemahaman siswa terhadap materi sejarah sangat baik, hal tesebut 

dibuktikan dengan nilai sejarah yang didapatkan siswa sangat memuaskan. 

Menurut beliau media memang berperan sangat penting dalam setiap proses 

pembelajaran, dengan media materi yang disampaikan oleh guru akan lebih 

mudah dipahami karena siswa tidak hanya mendengar namun juga melihat wujud 

kongkrit bahan materi yang diajarkan, selain itu penggunaan media juga lebih 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti contoh dalam materi reformasi guru 

menampilkan gambar pak Harto untuk apersepsi siswa dan meningkatkan respon 

siswa dalam menaanggapi materi yang diajarkan, siswa akan lebih tertarik dengan 

menayangan gambar-gambar tokoh sesuai dengan materi yang diajarkan. 

”dulu sewaktu masih ada kelas sejarah, masih moving class setiap 

pembelajaran pasti menggunakan media karena media sudah tersedia di 

kelas sejarah, seperti gambar tokoh nasional, jadi setiap saya akan 

menerangkan materi, media sudah tersedia disitu, guru hanya tinggal stand 

by dikelas sejarah, karena kelas sejarah digunakan untuk semua 

kelas”(wawancara dengan Sumarsi, 24 Februari 2014) 

Menurut penuturan dari Ibu Sumarsi, beliau sering menggunakan media 

LCD dalam proses pembelajaran sejarah, dalam persiapannya beliau sudah 

menyiapkan gambar-gambar terkait materi yang akan diajarkan, karena beliau 

merasa dengan menggunakan media gambar, respon siswa akan lebih baik dan 

tertarik untuk mengikuti pelajaran sejarah. Media sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa karena siswa akan lebih berperan aktif dalam proses 

pembelajaran  sehingga tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan akan 

mudah dipahami oleh siswa. 
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“setiap saya mau mengajar, saya terlebih dahulu menyiapkan gambar yang 

terkait dengan materi yang akan diajarkan, dengan keadaan saya yang 

seperti ini menggunakan kursi roda, dalam pembelajaran saya sering 

menggunakan LCD walaupun dalam penerapannya saya membutuhkan 

bantuan siswa untuk mengoprasikannya”(wawancara dengan Sumarsi, 24 

Februari 2014) 

 

Media sangat berperan penting dalam pembelajaran sejarah terlebih 

melihat materi sejarah yang sangat luas. Dengan adanya media dapat memperjelas 

penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan belaka. 

Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera yang dapat diserap oleh siswa seperti contoh objek materi yang akan 

diajarkan dapat digantikan dengan gambar, foto, replika, peta, sehingga 

pemahaman siswa tidak hanya bayangan, tetapi lebih kongkrit. Kejadian atau 

peristiwa yang terjadi dimasa laludapat ditampilkan lewat rekaman, video, hal 

tersebut membuat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan akan lebih 

baik. Dikaitkan dengan materi jika akan menjelaskan materi G 30 S/PKI guru 

akan menayangkan tentang gambar-gambar jendral yang tertembak, lubang buaya 

sebagai tempat pembuangan mayat para jendral, itu membuat siswa lebih masuk 

dalam materi dan paham dengan materi yang diajarkan, berikut penuturan Ibu 

Sumarsi tentang pentingnya media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

sejarah. 

“jelas dengan menggunakan media sangat berpengaruh pada pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan. Seperti contoh pada saat 

menerangkan materi reformasi, saya menayangkan gambar pak harto, 

respon siswa baik saat saya menanyakan apa yang siswa ketahui tentang 
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gambar tersebut, kan siswa jadi aktif”(wawancara dengan Sumarsi, 24 

Februari 2014) 

 

Setelah pergantian kepemimpinan kepala sekolah baru, kebijakan moving 

class ditiadakan, jadi kelas disesuaikan dengan jenjang tingkat seperti biasa tidak 

sesuai dengan mata pelajaran. Hal tersebut membuat Ibu Sumarsi selaku guru 

sejarah mengalami kesulitan dalam menerapkan media dalam setiap pembelajaran 

sejarah, karena setiap kelas hanya dilengkapi dengan LCD saja, dan tidak semua 

LCD yang terpasang dalam kelas dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu 

Ibu Sumarsi jarang menggunakan media LCD dan lebih sering menggunakan 

media ceramah dalam setiap pertemuan. 

”dulu waktu masih ada kelas sejarah tidak ada kendala, karena media 

sudah tersedia dikelas, sekarang setelah kelas dijadikan kembali ke model 

tradisional, merasa kesulitan, guru juga harus menyesuaikan diri, karena 

tidak semua LCD dikelas dapat beroperasi dengan baik”(wawancara 

dengan Sumarsi, 24 Februari 2014) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 2 dengan materi Pergerakan Nasional yang disampikan oleh Ibu 

Sumarsi, pembelajaran diawali dengan guru menyampaikan SK, KD, tujuan 

pembelajaran dan bentuk penilaian. Pada materi ini guru menggunakan media 

LCD, untuk menggali rasa ingin tahu siswa, guru menayangkan gambar-gambar 

pada slide yang berhubungan dengan materi. Setelah menayangkan gambar guru 

menanyakan kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang gambar pada slide. 

Siswa sangat antusias menjawab pertanyaaan dari guru sesuai dengan 
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pengetahuan yang mereka masing-masing, hal tersebut membuat proses 

pembelajaran berlangsung kondusif.  

Setelah siswa dianggap telah siap dan tertarik untuk mengikuti pelajaran, 

guru menyampaikan materi pergerakan nasional secara umum dan dilanjutkan 

dengan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok guru membagi siswa menjadi 

5 (lima) kelompok sehingga dalam setiap kelompok terdapat 5 (lima) siswa yang 

akan saling bekerja sama. Tugas yang diberikan guru adalah setiap kelompok 

mencari dan menceritakan secara rinci organisasi-organisasi yang tumbuh dan 

berkembang pada saat pergerakan nasional, dalam prosesnya siswa diperbolehkan 

untuk menggunakan media internet dengan gadget yang dimiliki masing-masing 

siswa.  

Selain media internet guru juga mengarahkan siswa untuk melakukan studi 

pustaka di perpustakaan dengan mencari buku-buku yang terkait organisasi 

pergerakan nasional guna melengkapi informasi yang diperoleh melalui internet. 

Guru memberikan alokasi waktu selama 20 menit, setelah semua kelompok 

selesai mengerjakan tugas yang diberikan guru melakukan evalusi pembelajaran 

dengan menanyangkan organisasi-organisasi yang berkembang pada masa 

pergerakan nasional dan memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan studi 

mandiri di rumah terkait dengan tugas kelompok tadi karena pada pertemuan 

berikutnya setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Untuk pendalaman materi tentang 

pergerakan nasional, guru juga memberikan soal-soal kepada siswa untuk 

dikerjakan dirumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
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Selain menggunakan media pembelajaran konvensional yaitu ceramah, 

guru juga menggunakan media bahan ajar, seperti buku dan LKS untuk membantu 

siswa memahami materi sejarah yang diajarkan. Seperti penuturan dari ibu 

Sumarsi beliau juga sering menyuruh siswanya untuk membaca LKS, dan 

mengerjakan LKS untuk pemahaman materi. 

“terkadang jika saya akan menerangkan materi tapi tidak ada media yang 

tersedia saya menyuruh anak untuk mengerjakan LKS, karena kalau 

mencatat terus tidak ada waktunya”(wawancara dengan Sumarsi, 24 

Februari 2014) 

 

Dalam penggunaan media pembelajaran sejarah guru SMA Negeri 10 

Semarang menyesuaikan dengan kondisi kelas, seperti contoh jika LCD yang 

terpasang di kelas rusak maka guru mengalihkan media ceramah. Tetapi menurut 

menuturan dari Alfian dan Audifa guru sejarah jarang menggunakan media dalam 

proses pembelajaran sejarah. Terkadang menggunakan LCD dalam materi-materi 

tertentu dalam intensitas penggunakan LCD sangat sedikit. Hal tersebut dirasa 

bahwa guru kurang memaksimalkan media pembelajaran yang sudah disediakan 

oleh sekolah. Karena dalam proses pembelajaran sejarah hanya menggunakan 

media ceramah, minat siswa terhadap pelajaran sejarah juga menjadi berkurang, 

yang berdampak pada hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. 

Pembelajaran sejarah di SMA 10 Semarang kurang menarik antusias siswa 

dalam belajar karena hanya monoton menggunakan media ceramah satu arah yang 

menurut penuturan Alfian merupakan media yang kuno dan membosankan. 

Dalam proses pembelajaran tidak dapat meninggalkan media ceramah, karena 
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penjelasan verbal sangat dibutuhkan siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan, namun siswa berharap guru lebih memberikan variasi dalam proses 

pembelajaran sehingga pelajaran sejarah menjadi menarik dan menyenangkan. 

Dalam hal ini kreatifitas guru dalam mengemas proses belajar mengajar sangat 

dibutuhkan, karena siswa merasa selama ini pembelajaran sejarah di SMA Negeri 

10 Semarang kurang menarik dan monoton. 

Melihat alokasi waktu pelajaran sejarah yang sangat terbatas yaitu untuk 

IPA hanya 1x45 menit dan kelas IPS 2X45 menit dalam satu minggu dengan 

materi sejarah yang sangat luas, membuat guru merasa kesulitan untuk mengemas 

materi dan media yang digunakan dalam setiap pertemuan. Karena dianggap 

media ceramah adalah media yang sangat memungkinkan dilakukan di setiap 

pertemuan pada setiap jenjang kelas sehingga guru lebih sering menggunakan 

media tersebut. 

“alokasi waktu mata pelajaran sejarah dalam satu minggu 1x45 menit 

untuk IPA dan 2x45 menit untuk IPS, dengan alokasi tersebut dirasa 

sangat kurang, apalagi berhubungan dengan sejarah penjelasannya harus 

detail”(wawancara dengan Alfian, 19 Februari 2014) 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan siswa di SMA Negeri 

10 Semarang dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 10 Semarang cenderung masih monoton, media yang digunakan guru 

kurang bervariasi yaitu hanya menggunakan media konvensional ceramah dan 

terkadang menggunakan media LCD yang terpasang di masing-masing kelas. 

Penggunaan media oleh guru dinilai siswa masih kurang maksimal, guru hanya 
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sebagian besar menyampaikan materi melalu verbal saja, tidak ada perwujudan 

secara nyata agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Hal tersebut 

membuat pelajaran sejarah kurang menarik.  

Dari hasil pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran sejarah di 

kelas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 10 Semarang, guru cenderung sering menggunakan media ceramah untuk 

menyampaikan materi yang diajarkan. Hal tersebut membuat kelas kurang 

kondusif. Tetapi disaat guru menggunakan media LCD dalam memberikan materi 

antusias siswa untuk mengikuti pelajaran sejarah menjadi meningkat. Guru juga 

menggunakan media internet dalam proses diskusi kelompok untuk mencari 

informasi terkait tugas yang diberikan.  

Dalam proses pembelajaran guru menuntut siswa untuk berperan aktif 

dengan cara presentasi di depan kelas dan teman yang lain memberikan 

tanggapan. Hal tersebut sangat merangsang pola berfikir siswa untuk lebih kritis 

dalam menganggapi hasil diskusi kelompok lain dan membuat siswa lebih paham 

terhadap materi yang diajarkan. Selain media ceramah, LCD, guru juga 

menggunakan alat bantu seperti bahan ajar, buku, dan LKS untuk pendalaman 

materi. 

Berbeda dengan hasil kesimpulan wawancara terhadap guru mata 

pelajaran sejarah yang menyebutkan bahwa sebelum pergantian kepemimpinan 

kepala sekolah yang baru, dulu di SMA Negeri 10 Semarang diterapkan sistem 

moving class, jadi ada kelas sejarah sendiri yang lengkap dengan media 
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pembelajaran seperti gambar-gambar pahlawan, peta, alat peraga, replika 

bangunan bersejarah dan LCD yang membantu guru dalam menyampaikan materi. 

Namun setelah pergantian kepemimpinan kepala sekolah kebijakan moving class 

ditiadakan diganti dengan kelas biasa. Hal tersebut membuat guru merasa 

kesulitan dalam menerapkan media dalam proses pembelajaran, terlebih lagi LCD 

yang terpasang di masing-masing kelas tidak semua beroperasi dengan baik, 

membuat terhambatnya proses belajar mengajar sehingga guru cenderung lebih 

sering menggunakan media ceramah. 

2. SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang menjurus ke arah terjadinya 

proses belajar. Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif 

dan efisien. Secara lebih khusus ada beberapa manfaat media lebih rinci. 

Media pembelajaran sangat penting dalam setiap mata pelajaran 

khususnya mata pelajaran sejarah yang menurut persepsi siswa adalah mata 

pelajaran yang membosankan. Bapak Bahtiar adalah guru sejarah SMA Islam 

Hidayatullah Semarang yang sadar akan hal tersebut sehingga beliau selalu 

mengaktualisasikan media pembelajaran yang digunakan dalam setiap pertemuan 

agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran sejarah. Dalam wawancara 
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yang dilakukan, beliau menuturkan bahwa beliau selalu memperbaharui media 

yang digunakan sehingga media menjadi bervariasi. 

“kalau kita selalu menggunakan media yang monoton atau sejenis anak-

anak juga lama-lama menjadi bosan sehingga perlu adanya variasi dalam 

penggunaan media. InsyaAllah saya selalu memperbaharui ya 

mengaktualisasi media yang saya punya”(wawancara dengan Bachtiar, 14 

Maret 2014) 

 

Sebelum memulai pembelajaran guru sudah merancang dan mengemas 

perangkat pembelajaran agar proses pembelajaran mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut pendapat bapak Bahtiar media pembelajaran merupakan alat 

atau pendukung untuk menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik. 

Bapak bahtiar selalu menggunakan media dalam setiap pembelajaran dari media 

konvensional sampai media modern disesuaikan dengan materi yang diajarkan 

tentu dengan variasi media yang beragam agar siswa tidak merasa bosan. Seperti 

media teka-teki silang, tebak kata sejarah, peta buta yang sebenarnya tegolong 

media konvensional dipadukan dengan media power point sebagai pengantar 

penyampaian materi pembelajaran, di variasi dengan adanya film dokumenter, 

gambar-gambar yang didapatkan dari internet dan untuk evaluasi menggunakan 

media kuis interaktif. 

”media pembelajaran adalah alat atau pendukung untuk menyampaikan 

materi dari kita sebagai guru kepada peserta didik, ibarat kita 

menyampaikan pesan, media adalah alat untuk menyampaikan pesan itu. 

Ya saya selalu menggunakan media baik media konvensional ataupun 

modern yang disesuaikian dengan materi yang diajarkan”(wawancara 

dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 



81 
 

 
 

SMA Islam Hidayatullah Semarang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang sangat mendukung dalam pembelajaran misalnya, LCD yang 

terpasang di setiap ruang, speaker aktif yang masih terpasang di kelas X, ruang 

kelas yang representatif, siswa yang masing-masing sudah dibekali dengan leptop, 

wi-fi yang bisa diakses disemua wilayah sekolah, namun dengan semua sarana 

yang ada akan menjadi percuma jika penggunaannya tidak dioptimalkan, sehingga 

Bapak Bahtiar sebagai Guru di SMA Islam Hidayatullah Semarang selalu 

berusaha meningkatkan kreativitasnya dalam menciptakan atau memanfaatkan 

media yang tersedia di sekolah. 

“saya rasa pembelajaran di sini masih perlu ditingkatkan, walaupun sudah 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai tapi saya rasa harus 

dioptimalkan dengan memanfaatkan daya dukung yang ada di sekolah, 

sehingga pembelajaran lebih optimal.”(wawancara dengan Bachtiar, 14 

Maret 2014) 

 

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Bahtiar mengatakan bahwa dalam 

setiap pertemuan beliau selalu menggunakan media pembelajaran agar siswa 

merasa tertarik dan antusias dalam pembelajaran. Penggunaan media juga sangat 

bepengaruh terhadap hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Media yang digunakan oleh Bapak Bahtiar sangat bervariasi yang 

diantaranya adalah media konvensional hingga media modern, antara lain adalah 

teka-teki silang, tebak kata sejarah, peta buta, kuis sejarah, monopoli sejarah, 

penayangan film dokumenter, gambar-gambar dan power point melalui LCD yang 

bahannya didapatkan dari internet serta buku-buku yang tersedia di perpustakaan. 



82 
 

 
 

“media konvensional kita menggunakan TTS, kemudian peta buta, tebak 

kata sejarah, kemudian tugas proyek, film dokumenter yang bahannya kita 

bisa browsing di internet yang banyak sekali arsip-arsip yang sudah 

terpublish kita bisa memanfaatkan itu dan kita kombinasikan dengan 

media sesuai dengan materi, selanjutnya ada kuis interaktif. Buku juga 

tersedia di perpustakaan anak-anak bisa mencari sumber belajar di 

sana.”(wawancara dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Berkaitan dengan media yang digunakan oleh guru, yang dulu guru 

menggunakan peta besar untuk menjelaskan materi, oleh Bapak Bahtiar dikemas 

dengan hanya menggunakan peta buta yang didapatkan dari internet untuk 

mengetahui pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Bapak Bahtiar juga 

selalu mengadakan evaluasi dalam setiap pembelajaran, agar pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan dapat diketahui. Mengenai bahan gambar dan film 

bapak Bahtiar mencari sendiri melalui media internet. Menurut beliau media 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jika menggunakan media siswa 

akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pemahaman siswa 

akan lebih baik. 

”peta yang kita dulu menggunakan peta besar sekarang kita tidak 

menggunakan lagi karena sudah canggih kita membuat lembar kerja buat 

siswa yang dikemas dalam bentuk peta buta. Terkait bahan untuk media 

pembelajaran seperti film dokumenter saya dapat dari internet kemudian 

kita masukan ke materi, untuk konvensional bahannya kita cari di internet 

tetapi kemudian kita kreatiftas sendiri. Mengenai pengaruh media 

pembelajaran ya media sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

ketika menggunakan media siswa antusias tetapi ketika tidak 

menggunakan siswa tidak ada mood sehingga ketika diuji kedalaman 

materinya tidak tercapai”(wawancara dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Media sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena media 

sebagai alat penyampaian materi, sehingga jika tidak ada alat maka materi yang 
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disampaikan akan abstrak, dan pemahaman siswa terhadap materi akan kurang 

karena tidak ada bentuk visual dari materi yang diajarkan. Media mutlak 

dibutuhkan oleh seorang guru dengan cara guru mengemas sedemikan rupa materi 

pembelajaran agar menjadi materi yang mudah dipahami oleh siswa sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kreativitas guru dalam hal ini sangat 

berpengaruh besar terhadap terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan. 

“media itu sangat mutlak dibutuhkan terutama bagi guru, bagaimana kita 

bisa menyampaikan pesan jika alatnya tidak ada, terkait caranya 

bagaimana ya tegantung dengan kreatifitas kita sendiri, kita sebagai guru 

mau kreatif atau tidak. Jadi media sangat perlu, untuk mendapatkannya 

kita harus menambah wawasan dengan membaca buku, browsing di 

internet yang di sana banyak sekali media pembelajaran, intinya mengajak 

anak belajar dengan gembira tanpa ada perasaan tertekan “(wawancara 

dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Penuturan dari Ferdiansyah siswa kelas X-2 SMA Islam Hidayatullah 

Semarang, menurutnya pelajaran sejarah selama ini menyenangkan, serius tapi 

santai. Ferdian juga tidak pernah mengalami kesulitan dalam memahami materi 

sejarah yang diajarkan. Berdasarkan hasil wawancara Ferdian mengatakan bahwa 

setiap pertemuan mata pelajaran sejarah guru selalu menggunakan media seperti 

LCD, dan speaker. Penayangan materi melalui LCD juga sangat bervariasi seperti 

gambar-gambar, foto-foto bersejarah, film dokumenter, materi terkait, dan kuis 

tergantung dengan materi yang diajarkan. 

“pembelajaran sejarah sangat menyenangkan karena gurunya serius tapi 

santai, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sejarah yang diajarkan. Dalam pembelajaran sejarah 

guru selalu menggunakan media yaitu media LCD dan speaker aktif yang 
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terpasang dikelas tanpa kerusakan”(wawancara dengan Ferdiansyah, 15 

maret 2014) 

 

Ferdiansyah menuturkan bahwa dalam pembelajaran penggunakan media 

berperan sangat penting, karena dengan media dapat membantu siswa dalam 

memahami materi dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

menurutnya hanya alokasi waktu pelajaran sejarah yang sedikit hanya 1x 60 menit 

membuat pemahaman siswa cenderung kurang karena siswa lebih sering belajar 

mandiri dirumah. 

“media pembelajaran sangat penting di era sekarang, dunia lebih maju 

teknologinya dan itu akan membantu sebagai sarana pembelajaran 

pendidikan di indonesia. Media juga membantu saya dalam memahami 

materi kalau guru tidak menggunakan media dirasa kurang komplit, 

alokasi waktu untuk pelajaran sejarah seminggu satu kali pertemuan satu 

jam atau 60 menit. Menurut saya alokasi tesebut sangat kurang. 

“(wawancara dengan Ferdiansyah, 15 Maret 2014) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dalam pembelajaran di kelas XI 

IPA 2 dengan materi G 30 S/PKI guru menggunakan media LCD yang 

digabungkan dengan metode ceramah, guru menayangkan materi dengan slide 

power point yang berisi penjelasan materi, film dokumenter, foto dan gambar 

terkait materi G 30 S/PKI. Pembelajaran sangat kondusif, siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan siswa juga mencatat materi yang ditayangkan. 

Terkadang guru memberikan pertanyaan siswa juga menanggapi dengan jawaban 

yang serius. Setelah selesai menjelaskan materi untuk mengetahui pemahaman 

siswa guru menggunakan media peta buta yang dikerjakan dengan metode 2 

kepala, siswa hanya boleh mengerjakan dengan teman sekelompoknya dan tidak 
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boleh meminjam catatan teman lain dengan alokasi waktu 15 menit. Tugas 

tersebut sangat efektif untuk mengetahui pemahaman siswa terkait materi yang 

baru saja diajarkan. 

Bapak bahtiar juga kadang menggunakan media internet dalam 

pembelajaran sejarah, dengan memanfaatkan wifi sekolah dan leptop yang sudah 

dimiliki oleh masing-masing siswa. Dengan media internet guru menugasi siswa 

secara kelompok untuk mencari materi dan menjawab pertanyaan yang sudah 

disiapkan oleh guru. Siswa secara kelompok mengerjakan tugas dengan alokasi 

waktu yang sudah ditentukan. Selain media internet guru juga memanfaatkan blog 

pribadi untuk pengayaan dan remidial, buku-buku yang tersedia diperpustakaan 

juga dimanfaatkan guru untuk media pembelajaran dengan menugaskan siswa 

melakukan studi pustaka terkait tugas yang diberikan. Untuk pendalaman materi 

guru menggunakan media LKS yang dikerjakan secara mandiri di rumah. 

“kita memberikan tugas proyek kepada siswa karena di sini sudah di 

fasilitasi dengan wi-fi dan masing-masing anak sudah dibekali leptop jadi 

kita beri tugas proyek, kita tentukan waktu pengerjaannya kemudian anak-

anak mengumpulkan tugas tersebut, ada juga komparasi peristiwa sejarah 

contohnya peristiwa tritura dan reformasi”(wawancara dengan Bachtiar, 

14 Maret 2014) 

 

Dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap siswa dan guru sejarah di 

SMA Islam Hidayatullah Semarang dapat disimpulkan bahwa dengan media yang 

disediakan oleh sekolah guru sudah mengoptimalkan dari segi guna dan intensitas 

penggunaan. Dalam pembelajaran sejarah guru selalu menggunakan media 
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pembelajaran yang tersedia di sekolah yang divariasikan dengan media yang 

dibuat sendiri oleh guru. 

4.1.3 Kendala-kendala yang dialami guru dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah 

1. SMA Negeri 10 Semarang 

Dalam proses belajar mengajar khususnya mata pembelajaran sejarah, 

penggunaan media berperan sangat penting terhadap transformasi materi yang 

diberikan dari guru kepada muridnya karena pelajaran sejarah mempunyai materi 

yang sangat luas dan kompleks sehingga perlu adanya media pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar siswa baik. Penerapan media 

pembelajaran harus disesuikan dengan materi yang akan diajarkan. Pada 

kenyataannya aplikasi penerapan media pembelajaran tidaklah mudah, banyak 

kendala-kendala yang dihadapi guru dalam penggunaanya. 

Banyak guru yang tidak mau repot, sehingga dalam pembelajarannya 

hanya menggunakan metode konvensional ceramah yang dalam penerapannya 

tidak menggunakan media. Sarana dan prasarana yang disediakan kurang 

memadai juga menjadi faktor guru enggan menggunakan media dalam proses 

belajar mengajar. Kendala penggunaan media yang lain seperti kompetensi guru 

yang kurang inovatif dalam penerapannya. Dalam hal ini kendala-kendala seperti 

diatas harus diatasi karena melihat pelajaran sejarah yang materinya sangat luas 

sehingga jika hanya menggunakan metode ceramah tanpa media siswa akan 
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merasa bosan dan tidak tertarik terhadap pelajaran sejarah, hal tersebut berdampak 

pada hasil belajar dan motivasi belajar siswa. 

Di SMA Negeri 10 Semarang yang merupakan sekolah menangah atas 

yang menggunakan media LCD juga mengalami kendala-kendala dalam 

penerapan media tersebut, hal itu dinyatakan oleh salah satu guru sejarah yaitu ibu 

Sumarsi, beliau menuturkan bahwa dalam penggunaan media LCD menjumpai 

beberapa kendala yaitu LCD yang terpasang di kelas tidak dapat dioperasikan 

dengan baik atau rusak, hal tersebut jelas mengganggu proses belajar mengajar, 

guru yang sudah menyiapkan materi misalnya dalam bentuk power point yang 

sudah dilengkapi dengan gambar-gambar tetapi tidak dapat ditanyangkan 

sehingga mengalihkan pembelajaran menggunakan metode ceramah yang 

membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran sejarah. Berikut 

kutipan wawancara dengan Ibu Sumarsi. 

“sekarang setelah kelas dibuat dengan sistem tradisional, saya menjumpai 

banyak kendala, seperti yang anda lihat, LCD yang terpasang tidak semua 

beroperasi dengan baik”(wawancara dengan Sumarsi, 24 Februari 2014) 

 

Ibu sumarsi menuturkan dulu sebelum kebijakan kepala sekolah yang baru 

mengenai moving class dalam kelas sejarah tidak dijumpai kendala-kendala yang 

berarti, karena di kelas sejarah media-media pembelajaran yang diperlukan oleh 

guru sudah tersedia, tidak seperti sekarang ini, jika guru akan menggunakan media 

seperti peta, replika, atau gambar-gambar pahlawan harus repot memindahkan 

media tersebut dari kelas ke kelas. Terlebih jika LCD yang terpasang di kelas 
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rusak membuat banyak waktu yang terbuang, hal tersebut jelas kurang efektif 

sehingga harus segera mungkin ditindak lanjuti. 

“dulu waktu masih sistemnya moving class dan ada kelas sejarah tidak ada 

kendala, karena semua media sudah ada di kelas sejarah”(wawancara 

dengan Sumarsi, 24 Februari 2014) 

 

Berbicara mengenai kendala yang dihadapi guru dalam penerapan media 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran sejarah, Ibu Sumarsi yang mengidap 

penyakit syaraf akibat diabet jelas banyak menjumpai kendala-kendala. Seperti 

penuturannya dalam wawancara di SMA Negeri 10 Semarang, beliau menyatakan 

dengan keadaan beliau yang menggunakan kursi roda membuat ruang gerak 

beliau dalam menyampaian materi sejarah menjadi terbatas. Hal tersebut membuat 

beliau jarang menggunakan media pembelajaran karena hal tersebut tidak 

terjangkau dengan keadaannya, jika menggunakan media beliau harus minta 

tolong kepada salah satu muridnya untuk membantu. Dengan keadaan yang 

kurang memungkinkan, sehingga dalam penerapannya beliau tidak menggunakan 

media yang bervariasi. 

“seperti yang anda lihat sekarang dengan keadaan saya menggunakan kursi 

roda, kalau saya akan menggunakan LCD ya mau tidak mau saya harus 

meminta bantuan orang lain, dulu waktu saya masih sehat saya bisa 

mengoperasikannya sendiri”(wawancara dengan Sumarsi, 24 Februari 

2014) 

 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai di SMA Negeri 10 Semarang 

juga merupakan kendala guru dalam penggunaan media pembelajaran, hal 

tersebut disampaikan oleh Ibu Mut selaku waka sarana dan prasarana, beliau 
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menjelaskan bahwa di SMA Negeri 10 Semarang ada 24 LCD yang terpasang ada 

juga yang rusak, perlu adanya pendanaan lebih untuk perawatan media sehingga 

tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 

“LCD yang terpasang di SMA Negeri 10 Semarang ini, semua ada 24, tapi 

ada beberapa yang rusak dan dalam perbaikan, kadang satu sampai dua 

hari nyala terus tidak di off kan oleh guru setelah menggunakan, kabelnya 

juga ada yang dimakan tikus, saya sudah memfasilitasi tapi keteledoran 

seperti itu yang membuat LCD rusak, padahal kan perawatannya 

mahal”(wawancara dengan Mutmainah, 24 Februari 2014) 

 

Selain sarana yang kurang mendukung, jam untuk sejarah yang hanya 

1x45 menit juga menjadi kendala guru dalam menerapkan media pembelajaran , 

jam yang sangat terbatas membuat guru tidak bisa menerapkan media yang 

bervariasi dalam setiap pertemuan. Hal tersebut membuat guru hanya 

menggunakan metode ceramah yang dirasa memungkinkan dan tidak memerlukan 

banyak waktu dalam penerapannya. 

Kompetensi guru yang kurang juga merupakan kendala lain yang ditemui 

di SMA Negeri 10 Semarang, hal tersebut dituturkan oleh salah satu siswa yang 

bernama Alfian, dalam wawancaranya Alfian mengatakan bahwa guru kurang 

kreatif dalam menyampaikan materi sejarah, hanya menggunakan metode 

ceramah yang membuat siswa bosan dan pelajaran sejarah menjadi monoton dan 

kurang menarik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Audifa siswa kelas X-8, 

guru kurang inovatif dalam menggunakan media pembelajaran. 

“guru sejarah dalam mengajar jarang menggunakan media, hanya 

menggunakan media LCD, tidak pernah menggunaka media lain yang 

guru buat sendiri, tidak pernah juga belajar dilaboratorium atau diruangan 

lain, intinya kalau menggunakan media ya pake LCD dikelas, sebenarnya 
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sama seperti ceramah hanya saja wujudnya jadi lebih nyata jika 

menggunakan media”(wawancara dengan Alfian, 19 Februari 2014) 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kendala-kendala 

yang ditemui guru dalam pemanfaatan media pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 10 Semarang adalah fasilitas media kurang memadai, tidak semua LCD 

yang terpasang dimasing-masing kelas berfungsi dengan baik atau rusak, alokasi 

waktu mata pelajaran sejarah yang hanya 1x45 menit sehingga guru kurang dapat 

mengemas penggunaan media dengan baik, guru yang kadang merasa repot harus 

memindahkan alat peraga dari kelas ke kelas, keadaan salah satu guru di SMA 

Negeri 10 Semarang yang kurang sehat sehingga membatasi ruang gerak guru 

dalam mengajar akibatnya penggunaaan media dalam pembelajaran kurang 

berperan, selanjutnya menurut siswa di SMA Negeri 10 Semarang guru kurang 

inovatif dalam penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. 

2. SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Penggunaan media pembelajaran oleh guru sebagai alat penyampaian 

materi kepada siswa baik satu arah maupun dua arah pada implementasinya 

ditemukan kendala-kendala yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 

Untuk menghadapi kendala-kendala dalam penggunaan media pembelajaran guru 

harus peka dengan keadaan ruang belajar dan siswanya agar tidak menghambat 

proses pembelajaran. 

Seperti di sekolah-sekolah pada umumnya, di SMA Islam Hidayatullah 

Semarang, bapak Bahtiar selaku guru sejarah juga menjumpai kendala dalam 
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penggunaan media pembelajaran, dari hasil pengamatan dalam proses 

pembelajaran di kelas XI-IPA 2 pada saat beliau menggunakan media LCD 

dengan menanyangkan materi melalui power point, film dokumenter, gambar-

gambar dan peta buta sebagai evaluasi pembelajaran, siswa banyak yang kurang 

mengerti terkait tugas peta buta, banyak siswa yang menanyakan maksud tugas 

peta buta, sehingga guru harus menjelaskan berulang kali.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar selaku guru sejarah SMA 

Islam Hidayatullah Semarang terkait dengan kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan media pembelajaran adalah siswa yang heterogen dari segi 

pemahaman, kemampuan dalam menerima materi, terkadang pemahaman siswa 

tidak sesuai dengan keinginan guru, yang membuat guru harus memberikan 

penjelasan lebih. Kendala yang lain adalah dengan siswa terkadang merasa bosan 

dengan media yang digunakan, sehingga beliau harus mencari ide untuk membuat 

media yang lebih bervariasi dan efisien disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

Terlebih jika dalam proses pembelajaran ada pemadaman listrik maka guru tidak 

dapat menggunakan media dan harus mendiktekan materi kepada siswa. 

Mengenai media replika dan peta yang berukuran besar sudah tidak digunakan 

oleh bapak Bahtiar karena beliau merasa repot harus membawa dan memindah 

media ke kelas-kelas. 

“alhamdulillah mungkin kesulitannya adalah pemahaman anak terhadap 

apa yang kita inginkan, pemahaman anak terkait maksudnya mau dibuat 

apa untuk pertama kali mereka bingung, tapi setelah diberi penjelasan anak 

menjadi tahu dan bisa”(wawancara dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 



92 
 

 
 

Terkait media yang digunakan jika sering digunakan maka siswa juga akan 

merasa bosan sehingga tugas guru untuk selalu memperbaharui media dengan cara 

memadukan media yang sudah ada dengan kreatifitas guru dan membuat media 

baru yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

“ media kekurangannya mungkin kalau sudah terlalu dan sering digunakan 

siswa menjadi bosan makanya perlu adanya variasi dan kita membutuhkan 

ide untuk memvariasi media yang dibutuhkan.” (wawancara dengan 

Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Setiya selaku waka sarana dan 

prasarana di SMA Islam Hidayatullah Semarang kendala yang dihadapai terkait 

penggunaan media pembelajaran adalah sewaktu ada media yang rusak tidak bisa 

cepat diperbaiki karena prosedur formal yang lama dan kendala dana yang harus 

disediakan tidak sedikit. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Setiya. 

“ kendala yang sering kami alami adalah setiap ada kerusakan kami dari 

sarana dan prasarana inginnya cepat-cepat ditangani dan diperbaiki, tapi 

biasanya memang perlu prosedur tidak bisa langsung cepat, jadi 

dampaknya penanganan sedikit terlambat, jadi kendalanya ya itu tadi 

kerusakan membutuhkan banyak dana dan harus mengikuti prosedur yang 

ada.” (wawancara dengan Setiya, 14 Maret 2014) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada bapak Bahtiar 

selaku guru sejarah SMA Islam Hidayatullah Semarang dalam penggunaan media 

pembelajaran beliau mengalami kendala seperti pemahaman siswa yang kadang 

kurang sejalan dengan keinginan guru, pemahaman siswa yang berbeda membuat 

guru harus menjelaskan berulang kepada siswa. 
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4.1.4 Apresiasi siswa terhadap pemanfaatan media pembelajaran sejarah 

oleh guru 

1. SMA Negeri 10 Semarang 

Siswa sebagai subyek pembelajaran sangat mendukung terhadap media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

khususnya pada mata pelajaran sejarah yang mempunyai materi yang luas dan 

kompleks. Dengan media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah siswa dapat 

menilai dan merasakan keefektifan dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai 

penerima infromasi atau materi pelajaran bisa mengukur seberapa banyak materi 

yang dapat diserap selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Data mengenai apresiasi siswa terhadap media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada mata pelajaran sejarah diperoleh dari hasil wawancara 

langsung terhadap siswa SMA Negeri 10 Semarang, salah satunya adalah Alfian 

siswa kelas XII IPA 1 dalam wawancara Fian mengatakan bahwa guru sejarah 

dalam mengajar jarang menggunakan media pembelajaran, lebih sering 

menggunakan metode ceramah konvensional yang membuat proses belajar 

mengajar kurang menarik karena siswa kurang berperan aktif dan sebagai subyek 

pembelajaran yang pasif hanya mendengarkan penjelasan dari guru serta 

mencatat. Fian merasa guru sejarah kurang inovatif dalam mengemas setiap 

pertemuan mata pelajaran sejarah, terkadang guru juga menggunakan media LCD 

tapi intensitas penggunaannya sangat sedikit. Fian merasa proses pembelajaran 

pada pelajaran sejarah masih berlangsung satu arah, guru masih menjadi sumber 
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utama siswa memperoleh ilmu dalam setiap kali pertemuan. Siswa tidak diajak 

atau diajarkan dalam memecahkan masalah pembelajaran secara mandiri. 

“bahwa guru sejarah dalam mengajar jarang menggunakan media 

pembelajaran, lebih sering menggunakan metode ceramah konvensional 

yang membuat siswa mengantuk dan bosan, karena pembelajaran hanya 

satu arah, guru menerangkan dan siswa mencatat”(wawancara dengan 

Alfian, 19 Februari 2014) 

 

Berdasarkan penuturan Fian dalam wawancara, siswa merasa senang 

dengan mata pelajaran sejarah jika guru menggunakan media, karena Fian merasa 

proses pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih menarik dan pemahaman siswa 

terhadap materi juga lebih baik. Fian mewakili siswa di SMA Negeri 10 

Semarang mempunyai harapan yang lebih terhadap proses belajar mengajar 

khusunya pada mata pelajaran sejarah, salah satunya adalah guru harus lebih 

kreatif dan inovatif dalam penggunakan media pembelajaran, sehingga siswa lebih 

antusias dalam mengikuti setiap proses pembelajaran, Fian berharap sekolah lebih 

memperhatikan fasilitas media yang tersedia, dalam hal ini tidak hanya 

menyediakan media pembelajaran tapi juga adanya dana perawatan agar media 

yang sudah tersedia tetap berfungsi optimal, mengenai perawatan perlu adanya 

kesadaran dari setiap pengguna media dari guru, siswa maupun karyawan. 

“jika guru menggunakan media LCD dalam pembelajaran saya sedikit 

terbantu dalam memahami materi, misalnya guru menayangkan gambar, 

sehingga pemahaman akan menjadi nyata”(wawancara dengan Alfian, 19 

Februari 2014) 

 

Wawancara juga dilakukan kepada Audifa siswa kelas X-8, mengenai 

apresiasi Audifa tentang media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah adalad 
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Audifa kurang mengerti tentang arti media itu sendiri, tapi menurutnya siswa akan 

lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran sejarah jika gurunya 

humoris, tidak tegang dalam mengajar sehingga siswa juga akan lebih merasa 

nyaman. Menurut Audifa guru sejarah di SMA Negeri 10 Semarang monoton 

dalam mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja. 

“pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang kurang 

menyenangkan, guru kalau mengajar pasti serius, jadi siswanya tegang dan 

hanya monoton ceramah-ceramah saja dan saya mengalami kesulitan 

dalam memahami materi, karena dari gurunya saja sudah tidak 

menyenangkan, jadinya untuk belajar malas”(wawancara dengan Audifa, 

19 Februari 2014) 

 

Pengamatan secara langsung dalam proses belajar mengajar juga 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai apresiasi siswa terhadap penggunaan 

media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah, dalam pembelajaran sejarah 

kelas XI IPS 2 dapat disimpulkan bahwa apresiasi siswa terhadap penggunaan 

media sangat bagus, siswa terlihat antusias dengan pembelajaran sejarah 

menggunakan media internet dengan metode diskusi kelompok, hal tersebut 

membuat kondisi kelas lebih hidup dan kondusif. Siswa juga diajarkan untuk 

memecahkan masalah dengan mencari jawaban dari pertanyaan menggunakan 

media internet.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di SMA 

Negeri 10 Semarang dapat disimpulkan mengenai apresiasi siswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran oleh guru adalah siswa merasa guru kurang 

dalam penggunaan media dalam setiap jam pelajaranj sejarah, guru kurang 
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memanfaatkan secara optimal media yang tersedia di sekolah, siswa merasa 

tertarik jika pembelajaran menggunakan media, tidak hanya metode ceramah satu 

arah. 

2. SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Apresiasi siswa terhadap pelajaran sejarah di SMA Islam Hidayatullah 

sangat baik, siswa senang dengan pelajaran sejarah anggapan bahwa pelajaran 

sejarah adalah pelajaran yang membosankan, membuat ngantuk, hal tersebut 

semua dibantah oleh siswa termasuk Ferdiansyah, karena menurutnya pelajaran 

sejarah di SMA Islam Hidayatullah sangat menyenangkan dengan variasi media 

yang diimplementasikan oleh guru, Hal tersebut juga dituturkan oleh Mazaya 

siswi kelas XI IPA 2. 

“pembelajaran sejarah menyenangkan karena guru disini mengajarnya 

tidak membosankan, selalu menggunakan media seperti film atau apa jadi 

kita tidak bosan dengan pelajarannya.”(wawancara dengan Mazaya, 15 

Maret 2014) 

 

Menurut bapak Bahtiar apresiasi siswa terhadap media pembelajaran 

sangat baik, siswa merespon media yang digunakan guru dengan mereka 

memperhatikan sehingga pembelajaran tidak hanya satu arah, melainkan siswa 

juga ikut berperan aktif dalam prosesnya. Hal tersebut terlihat dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPA 2 yang pada saat itu guru menggunakan 

media LCD dengan menanyangkan power point, gambar-gambar dan film 

dokumenter terkait materi yang diajarkan. Respon siswa sangat baik, pertanyaan 

yang diberikan oleh guru dijawab dengan benar oleh siswa. 
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“alhamdulillah apresiasi yang diberikan anak-anak pada pembelajaran 

sejarah sangat bagus, sejarah yang dulunya dikenal sebagai pelajaran yang 

monoton, pembelajaran yang bercerita, pembelajaran yang membuat 

ngantuk, tapi alhamdulillah di sini seperti apa yang anda lihat dalam 

pembelajaran tadi anak-anak antusias sekali”(wawancara dengan Bachtiar, 

14 Maret 2014) 

 

Fenomena berbeda terlihat pada saat guru tidak menggunakan media, 

siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, siswa bingung dalam 

memahami materi, guru harus mendikte materi, dan hasilnya pemahaman siswa 

terkait materi yang diajarkan menjadi kurang karena guru hanya menjelaskan 

secara verbal saja, tidak ada bentuk nyata dari penjelasan tersebut sehingga 

pemahaman siswa cenderung abstrak. 

“media sangat berpengaruh dengan hasil belajar siswa, saya pernah 

mengalami dulu, saya mengajar pertama tidak menggunakan media dan 

saya lihat anak-anak tidak ada mood untuk belajar, dan saya menggunakan 

ceramah anak-anak menjadi ngantuk dan terlihat bingung untuk 

memahami materi yang diajarkan dampaknya ketika diuji kedalaman 

materinya tidak tercapai. Anak-anak sangat merespon dengan baik media 

yang saja gunakan, dan ketika saya mengajar tidak menggunakan media 

anak-anak menjadi bingung dan saya harus mendikte seperti ketika listrik 

mati”(wawancara dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembelajaran sejarah di kelas XI-

IPA 2 materi G 30 S/PKI dengan menggunakan media LCD guru menayangkan 

materi menggunakan power point, dilengkapi dengan film dokumenter dan 

gambar-gambar terlihat apresiasi siswa terhadap materi sangat baik, siswa sangat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, sewaktu guru memberikan pertanyaan 

siswa menjawab dengan benar. Siswa semangat dalam mencatat materi yang 

ditanyangkan karena diakhir pembelajaran guru akan melakukan evaluasi. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar respon siswa terhadap 

pembelajaran sejarah terutama dengan media yang digunakan oleh guru sangat 

bagus, sejarah yang dulunya dikenal dengan pelajaran yang monoton, 

pembelajaran yang bercerita dan membuat ngantuk disini siswa-siswa justru 

sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran sejarah dengan media 

pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Siswa dapat mengetahui sejarah 

Indonesia, mengenal bangsanya sendiri sehingga tumbuh rasa kebangsaan pada 

diri siswa, hal ini membuat siswa termotivasi untuk mencari info terkait sejarah 

secara mandiri di luar jam pelajaran sejarah. 

“antusias anak-anak sangat baik, mereka bisa mengenal dan mengetahui 

sejarah indonesia sehingga bisa mencintai bangsanya. Jadi anak-anak 

termotivasi tumbuh rasa ingin tahu, sehingga ketika pembelajaran sejarah 

selesai anak-anak juga mencari info di luar jam pelajaran”(wawancara 

dengan Bachtiar, 14 Maret 2014) 

 

Dari hasil pengamatan dan wawancara kepada guru serta siswa di SMA 

Islam Hidayatullah Semarang dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang 

dengan pelajaran sejarah karena cara guru menyampaikan materi pelajaran sangat 

menyenangkan dan media yang digunakan bervariasi sehingga pembelajaran di 

kelas menjadi hidup, pembelajaran berlangsung dua arah, siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran hal tersebut membuat siswa menjadi tidak bosan dan tentu 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Apresiasi siswa terhadap pelajaran 

sejarah sangat baik terlihat pada antusias siswa dalam mengikuti pelajaran sejarah, 

tidak ada siswa yang mengantuk, bahkan dalam wawancara siswa menginginkan 
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alokasi untuk pelajaran sejarah ditambah karena selama ini 1x 45 menit dalam 

seminggu dirasa kurang. 

“ ya sangat kurang alokasi waktu untuk pelajaran sejarah, kayaknya kalau 

1x45 menit kurang mungkin bisa ditambah 2 atau 3x45 menit dalam satu 

minggu”(wawancara dengan Mazaya, 15 Maret 2014) 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Media yang digunakan guru dalam pembelajaran sejarah  

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). 

Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media dalam hal-hal tertentu bisa 

mewakili guru dalam menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika 

program media itu di desain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi 

itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru 

(Agung, 2012:136). 

Menurut Wilbur Schramm (dalam Daryanto, 2010:7) media 

digolongkan menjadi media rumit, mahal dan media sederhana. Dia juga 

mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu liputan 

luas dan serentak seperti TV, radio, dan facsimile, liputan terbatas pada 

ruangan, seperti film, video, slide, poster audio tape, media untuk belajar 

individual, seperti buku, modul, program belajar dengan computer dan 

telpon. 
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Menurut Widja (1989:61) dalam bukunya yang berjudul Dasar-

Dasar pengembangangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah, ada 

beberapa macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaan sejarah 

salah satunya media modern yang dapat digunakan dalam pengjaran 

sejarah adalah overhead projectors (OHP), slide projector, movie 

camera/projector, tape/cassette recorder, video recorder, media 

pembelajaran kontekstual berbasis informasi teknologi, media 

pembelajaran berbasis internet dan lain-lain. Hal yang perlu kita  pegang 

sebelum menggunakan alat-alat bantu mengajar modern adalah mengingat 

bahwa fungsinya tetap sebagai alat bantu, sehingga tetap yang utama 

adalah cara-cara guru dalam mengembangkan strategi serta metode 

mengajarnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip pokok dari interkasi 

guru-siswa dalam suatu proses belajar mengajar. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam pemanfaatan media pengajaran modern adalah 

organisasi atau management penyimpanan serta pengoprasian alat-alat 

tersebut. 

Media yang tersedia di SMA Negeri 10 Semarang antara lain 

adalah LCD proyektor, tape recorder, buku, internet dan LKS. Pada proses 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang guru sejarah masih 

terbatas pada penggunaan media modern seperti LCD proyektor dan jika 

dilihat dari intensitas penggunaannya guru masih kurang mengoptimalkan 

media yang ada di SMA Negeri 10 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian 

dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang guru 
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hanya menggunakan metode ceramah tanpa alat bantu media yang tersedia 

di setiap kelas. Dalam proses belajar mengajar guru menjelaskan materi 

dengan panduan buku ajar dan untuk evaluasi pembelajaran guru 

menggunakan LKS, selain itu guru juga memanfaatkan media internet 

dalam proses pembelajaran walaupun dengan sarana yang terbatas hanya 

menggunakan gadget yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Senada 

dengan hal diatas, di SMA Islam Hidayatullah guru juga memanfaatkan 

media internet dalam pembelajaran sejarah, terlebih lagi didukung dengan 

tersedianya wifi yang bisa mengakses internet diseluruh ruang, hal tersebut 

jelas mempermudah guru dan siswa untuk memanfaatkan media internet 

untuk pembelajaran. Selain itu, guru sejarah SMA Islam Hidayatullah juga 

memanfaatkan media blog pribadinya untuk pembelajaran sejarah, pada 

implementasinya guru memposting materi dalam blog dan siswa dapat 

mengakses kapanpun dan dimana saja. 

Media pembelajaran ada beberapa jenisnya, pertama yaitu media 

grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

komik, dan lain-lain (Sudjana, 2009:3). Selain penggunaan media tersebut 

di atas, di SMA Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah guru 

juga menggunakan media gambar dan foto dalam proses pembelajaran, 

seperti contoh di SMA Negeri 10 Semarang guru menunjukan gambar 

Soeharto dan di SMA Islam Hidayatullah guru menunjukan gambar dan 

foto jendral-jendral yang terbunuh dalam kudeta peristiwa G 30S/PKI 

untuk menggali apresiasi dan melatih siswa berfikir kritis  terhadap materi. 
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Pada kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya dengan kebijakan 

moving class di SMA Negeri 10 Semarang pernah ada ruang sejarah yang 

dilengkapi dengan sarana dan alat peraga yang membantu guru dalam 

transformasi materi kepada peserta didik. Sebagaimana menurut Widja 

(1989:61) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar pengembangangan 

Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah, ada beberapa macam media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaan sejarah yaitu salah satunya 

ruang sejarah yang merupakan suatu ruangan khusus sebagai tempat 

peragaan dan pemantapan pelajaran sejarah. Ruang sejarah tersebut tidak 

hanya berfungsi untuk memperagakan benda-benda sejarah seperti halnya 

suatu museum, tapi juga sebagai tempat pemantapan pelajaran sejarah, 

sebab ruang sejarah tersebut dapat membuat siswa lebih manghayati 

sejarah secara lebih mendalam. Ruang sejarah pada dasarnya adalah suatu 

ruangan untuk mewujudkan oanggung dari sejarah secara mikro dan untuk 

mengambil makna abadi dari pelajaran yang diberikan oleh sejarah untuk 

masa kini dan untuk waktu yang akan datang. 

Sama halnya dengan SMA Negeri 10 Semarang, di SMA Islam 

Hidayatullah dengan sarana pembelajaran yang tersedia seperti LCD 

proyektor, sound system di setiap kelas, dalam pembelajaran sejarah guru 

selalu memanfaatkan media yang sudah disedikan. Selain itu guru 

berinovasi mengembangkan media pembelajaran sendiri seperti media 

TTS (teka-teki silang), tebak kata sejarah, peta buta dan tugas proyek 

dengan memanfaatkan wifi sekolah, yang dalam penerapannya guru 
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mengkombinasikan media tersebut dengan media yang sudah tersedia di 

kelas.  

Bertitik tolak pada pendapat Wilbur Schramm (dalam Daryanto, 

2010:7) mengenai pengelompokkan media menurut kemampuan daya 

liputan, di SMA Islam Hidayatullah guru menggunakan film dokumenter 

sebagai media pembelajaran sejarah. Untuk pendalaman materi secara 

mandiri guru memanfaatkan media buku yang tersedia di perpustakaan 

dengan menugaskan siswa untuk melakukan studi pusakan diluar jam 

pelajaran. 

4.2.2 Kendala-kendala yang ditemui guru dalam pemanfaatan 

media pembelajaran sejarah 

  Bertitik pada keragaman media yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah, pada kenyataannya guru mengalami berbagai 

kendala terkait pemanfaatan media pembelajaran. Di SMA Negeri 10 

Semarang LCD yang terpasang disetiap kelas tidak semua berfungsi secara 

normal atau ada yang rusak. Hal tersebut merupakan salah satu kendala 

yang ditemui guru dalam pembelajaran karena jika pada persiapannya guru 

sudah mempersiapkan materi dengan media LCD namun LCD yang 

terpasang di kelas tersebut rusak maka guru harus mengalihkan 

pembelajaran dengan metode ceramah, pada kenyataannya siswa kurang 

antusias jika guru hanya menggunakan metode ceramah saja, hal itu 

berdampak pada motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 
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Terkait dengan pemanfaatan media kreatifitas guru dalam inovasi media 

pembelajaran sangat diperlukan agar pembelajaran sejarah tidak monoton 

hanya ceramah saja. 

  Guru sejarah harus memiliki pengetahuan yang baik dalam 

penggunaan dan pengoperasian alat-alat bantu mekanis jenis yang baru 

seperti epidiaskop, proyektor film strip, dan proyektor film. Ia kemudian 

dapat menindaklanjuti pekerjaannya seghingga proyeksi film dan film strip 

dapat menciptakan keinginan untuk terus belajar dalam diri siswa. Guru 

sejarah juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai 

teknik evaluasi. Kemampuan untuk menguasai bentuk-bentuk tes objektif, 

tes dengan jawaban singkat, dan skala rating yang objektif dalam member 

nilai sangat penting bagi guru sejarah (Kohar, 2008:395). 

  Keadaan guru sejarah di SMA Negeri 10 Semarang yang kurang 

sehat juga merupakan salah satu kendala dalam pemanfaatan media 

pembelajaran di SMA Negeri 10 Semarang. Guru sejarah di SMA Negeri 

10 Semarang mengidap penyakit gula yang mengharuskan beliau untuk 

menggunakan alat bantu kursi roda dalam setiap aktifitasnya. Mobilitas 

guru jadi sangat terbatas yang mengharuskan beliau menggunakan ruang 

dilantai satu yang tidak terpasang LCD, sehingga beliau menggunakan 

metode ceramah seperti biasa dan menggunakan LKS untuk evaluasinya. 

Selain itu juga setelah pergantian kepemimpinan kepala sekolah kebijakan 

moving class diganti dengan sistem kelas seperti biasa sehingga yang 

dulunya terdapat ruang sejarah yang difasilitasi dengan media dan alat 
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peraga sekarang sudah tidak ada, hal tersebut membuat guru repot jika 

akan menggunakan media pembelajaran selain LCD. 

Lain halnya dengan guru di SMA Islam Hidayatullah Semarang, 

beliau tidak menemukan kendala yang berarti, karena beliau sudah selalu 

menggunakan media dalam setiap proses pembelajarannya. Kendala yang 

beliau temui hanyalah dalam pemahaman siswa terkait dengan penugasan 

yang guru inginkan. Kendala lain terkait penggunakan media yang guru 

temui adalah bagaimana cara guru mengaktualisasi media yang digunakan 

agar siswa tidak bosan, untuk mengaktualisasi guru membutuhkan bahan 

dan kreatifitas agar dapat menghasilkan media yang berkualitas, selain itu 

juga kendala ditemui guru ketika ada pemadaman listrik bergilir sehingga 

guru tidak bisa menggunakan media dan guru harus mendikte materi. Hal 

tersebut diatas sesuai dengan pendapat Widja (1989:14-15), bahwa 

Kompetensi yang harus dikuasai guru sejarah terbagi menjadi dua yaitu: 

kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum, meliputi: 

Guru sejarah harus mampu dalam menggunakan atau memanfaatkan 

media pembelajaran atau sumber belajar. Misalnya mengenal, memilih, 

dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu sederhana, serta 

menggunakan dan mengelola laboratorium. Kompetensi Khusus, meliputi: 

Aspek Pengetahuan, Aspek Ketrampilan, Aspek Sikap. 
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4.2.3 Apresiasi siswa terhadap media yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah 

  Menurut Sanjaya (2008:9) berpendapat bahwa salah satu 

komponen pembelajaran adalah siswa. Proses pembelajaan pada 

hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses 

pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus 

dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya, keputusan-keputusan yang 

diambil dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, 

minat, dan bakat, motivasi belajar dan gaya belajar siswa itu sendiri. 

Sebagaimana dari pendapat tersebut diatas, terkait dengan penggunaan 

media pembelajaran sejarah oleh guru, memuculkan berbagai apresiasi 

dari siswa. Di SMA Negeri 10 Semarang apresiasi siswa menunjukan 

bahwa guru kurang mengoptimalkan penggunan media, karena dalam 

pembelajarannya guru jarang menggunakan LCD yang terpasang disetiap 

kelas. Pembelajarannya pun terkesan monoton karena guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah saja. Oleh karena itu siswa berharap guru 

lebih sering untuk menggunakan media pembelajaran dalam setiap proses 

pembelajaran, karena dengan media pembelajaran akan lebih membantu 

siswa dalam memahami isi materi yang disampaikan. Terlebih melihat 

materi pelajaran sejarah yang sangat kompleks, sehingga sangat 

membutuhkan media dalam penyampaiannya untuk memperjelas isi materi 
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sehingga tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis 

atau lisan belaka). 

  Sebagaimana menurut pendapat dari Arief (2007:17) dalam 

bukunya yang berjudul Media Pendidikan secara umum media 

pembalajaran salah satu kegunaannya untuk memperjelas penyajian 

pesanagar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis 

atau lisan belaka). 

  Di SMA Islam Hidayatullah Semarang terkait apresiasi siswa 

terhadap penggunaan media, dalam pembelajaran guru selalu 

menggunakan media, baik media modern maupun media konvensional. 

Media yang digunakan guru SMA Islam Hidayatullah Semarang juga 

sangat bervariasi, sehingga siswa merasa senang dan sangat antusias untuk 

mengikuti proses pembelajaran sejarah. Sama halnya di SMA Negeri 10 

Semarang, media juga sangat membantu siswa SMA Islam Hidayatullah 

Semarang dalam memahami isi materi yang disampaikan. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Setelah melalui analisis kualitatif dan dilakukan pembahasan dari hasil 

penelitian tentang keragaman media yang digunakan guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang dan SMA Islam Hidayatullah 

Semarang Tahun Ajaran 2013/2014. Maka dapatlah mengambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran sejarah 

di SMA Negeri 10 Semarang yaitu LCD proyektor, tape recorder, foto, 

gambar, buku, LKS dan internet, sedangkan di SMA Islam 

Hidayatullah Semarang media pembelajaran yang digunakan guru yaitu 

LCD, soundsystem, teka-teki silang, tebak kata sejarah, peta buta, foto, 

gambar, film dokumenter, tugas proyek, buku, internet, blog dan LKS. 

2. Kendala yang ditemui dalam pemanfaatan media pembelajaran oleh 

guru di SMA Negeri 10 Semarang diantaranya adalah LCD yang 

terpasang di setiap kelas tidak semuanya berfungsi secara optimal, 

keadaan fisik guru yang tidak sehat mengakibatkan ruang gerak beliau 

terbatas, dan juga kreatifitas guru dalam inovasi media pembelajaran 

kurang, tidak adanya lagi ruang sejarah, sedangkan kendala yang 

ditemui guru di SMA Islam Hidayatullah Semarang diantaranya adalah 

pemahaman siswa terkait dengan penugasan yang guru inginkan, 

aktualisasi media pembelajaran sejarah dan pada saat ada pemadaman 
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listrik bergilir yang mengakibatkan guru tidak bisa menggunakan 

media. 

3. Apresiasi siswa SMA Negeri 10 Semarang terkait penggunaan media 

oleh guru dalam pembelajaran sejarah adalah guru kurang 

mengoptimalkan media yang tersedi dan juga intensitas penggunakan 

media pembelajaran masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan 

pembelajaran sejarah itu monoton dan membosankan, sedangkan 

apresiasi siswa di SMA Islam Hidayatullah Semarang adalahsiswa 

senang, karena guru selalu menggunakan media disetiap 

pembelajarannya, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami isi 

materi yang disampaikan guru. 

5.1  Saran 

1. Setiap sekolah harus memberikan fasilitas, sarana dan prasarana media 

pembelajaran yang memadai sebagai penunjang proses pembelajaran. 

2. Setiap sekolah harus mengadakan pelatihan dan pengembangan 

penggunaan media untuk guru guna mengingkatkan kreatifitas dalam 

aktualisasi penggunaan media. 

3. Guru sejarah perlu meningkatkan intentitas penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN PENELITIAN 

Judul : “Keragaman Media Yang Digunakan Guru Sejarah Dalam 

Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA Di Kota Semarang” 

Peneliti : Riko Harlano Pradana 

NIM : 3101410007 

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum sekolah dan pembelajaran sejarah pada dua SMA di kota 

Semarang. Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

1. Pedoman  observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data seperti bawah ini: 

A. Gambaran umum lingkungan sekolah 

a. Sejarah dan perkembangan sekolah. 

b. Visi dan misi sekolah. 

c. Lokasi dan lingkungan sekitar sekolah. 

d. Keadaan fisik sekolah 

e. Sarana prasarana penunjang pembelajaran. 

1) Jumlah gedung sekolah 

2) Ruang kelas sekolah 
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3) Fasilitas sekolah lain yang menunjang 

f. Guru dan tenaga kependidikan. 

g. Keadaan siswa 

B. Pembelajaran Sejarah 

a. Perencanaan pembelajaran Sejarah 

1) RPP 

2) Silabus 

b. Pelaksanaan  pembelajaran Sejarah 

1) Aktivitas guru. 

1.1 apakah merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan 

1.2 menguasai materi pelajaran yang diajarkan 

1.3 kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran sejarah 

2) Perilaku siswa. 

3) Keadaan kelas 

c. Media Pembelajaran sejarah 

1) Media pembelajaran seperti OHP, peta, LCD, laptop, komputer, bagan, 

gambar, papan tulis, dan lain-lain. 

2) Penggunaan fasilitas pembelajaran, seperti alat bantu dalam 

pembelajaran 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “Keragaman Media Yang Digunakan Guru Sejarah Dalam 

Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA Di Kota Semarang” 

Peneliti : Riko Harlano Pradana 

NIM : 3101410007 

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum sekolah dan pembelajaran sejarah pada dua SMA di kota 

Semarang. Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

Pedoman Wawancara Dengan Guru Sejarah 

A. Wawancara dengan guru sejarah 

a. Latar belakang guru 

 Apakah latar belakang pendidikan anda? 

 Berapa lama anda bertindak sebagai guru sejarah? 

b. Pembelajaran sejarah 

 Menurut anda apakah pembelajaran sejarah disini sudah sesuai dengan 

harapan? 

 Apa kendala yang anda hadapi saat pembelajaran sejarah? 

 Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum memulai pembelajaran? 
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 Bagaimana apresiasi siswa terhadap pembelajaran sejarah? 

c. Media pembelajaran sejarah 

 Menurut anda apakah pengertian dari media pembelajaran? 

 Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran sejarah? 

 Apakah anda selalu menggunakan media dalam setiap proses 

pembelajaran? 

 Media apa yang sering anda gunakan dalam pelajaran sejarah? 

 Menurut anda apakah media pembelajaran sangat perlu digunakan? 

 Dan menurut anda apa dari fungsi media pembelajaran? 

 Dari mana anda memperoleh media pembelajaran untuk kegiatan 

pembelajaran sejarah?apakah dari sekolah atau dari anda sendiri? 

 Apakah dengan menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa?alasan anda? 

 Menurut anda apakah media pembelajaran sejarah dapat membantu 

anda dalam proses pembelajaran sejarah dikelas?mengapa? 

 Jenis media apa saja yang anda gunakan dalam proses pembelajaran 

sejarah? 

 Bagaimana anda menggunakan media tersebut? 

 Apakah anda mengalami kesulitan dalam memilih, mempersiapkan, dan 

menggunakan media pembelajaran sejarah? 

 Kendala apa saja yang anda alami? 

 Bagaimana solusi anda? 
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 Menurut anda apa saja kekurangan dan kelebihan media pembelajaran 

sejarah? 

 Bagaimana apresiasi siswa terhadap penggunaan media pembelajaran 

sejarah? 

 Apa harapan anda terhadap sekolah ini terkait dengan pengembangan 

sarana dan prasaran sekolah yang disediakan untuk menunjang 

pembelajaran? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “Keragaman Media Yang Digunakan Guru Sejarah Dalam 

Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA Di Kota Semarang” 

Peneliti : Riko Harlano Pradana 

NIM : 3101410007 

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum sekolah dan pembelajaran sejarah pada dua SMA di kota 

Semarang. Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

Pedoman Wawancara Dengan Siswa 

A. Wawancara dengan siswa 

a. Siswa 

 Bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran sejarah?alasan? 

 Apa anda mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

diberikan? 

 Apakah dalam pembelajaran sejarah guru selalu menggunakan media? 

 Apa yang anda ketahui tentang media pembelajaran sejarah? 

 Apa saja jenis media yang sering guru gunakan dalam pembelajaan 

sejarah? 
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 Manfaat apa yang anda rasakan? 

 Apakah media pembelajaran yang digunakan oleh guru membantu anda 

dalam memahami materi yang diberikan? 

 Apakah alokasi waktu yang tersedia dalam satu kali pertemuan cukup 

untuk menggunakan media pembelajaran sejarah? 

 Apakah ruang kelas bisa digunakan untuk pemanfaatan media berbasis 

teknologi?bila tidak biasanya guru menggunakan ruang apa? 

 Apakah media berpengaruh terhadap prestasi belajar anda? 

 Apa harapan anda terhadap guru sejarah anda? 

 Apa harapan anda agar kualitas pembalajaran sejarah disekolah anda 

meningkat? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul : “Keragaman Media Yang Digunakan Guru Sejarah Dalam 

Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA Di Kota Semarang” 

Peneliti : Riko Harlano Pradana 

NIM : 3101410007 

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum sekolah dan pembelajaran sejarah pada dua SMA di kota 

Semarang. Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

Pedoman Wawancara Dengan Waka Sarpras 

A. Wawancara dengan bidang sarana dan prasarana 

 Apa latar belakang pendidikan anda? 

 Berapa lama anda bertugas sebagai bidang sarana prasarana? 

 Sarana dan prasarana apa sajakah yang tersedia disini? 

 Media apa saja yang tersedia disini (khususnya untuk pembelajaran 

sejarah)? 

 Menurut anda apakah penggunaan media disini sudah maksimal? 

 Kendala apa saja yang anda alami ketika menjabat sebagai bidang 

sarana dan prasarana? 
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 Apa harapan terhadap peserta didik disekolah ini? 

 Apa harapan anda terhadap sekolah?kaitannya dengan pengembangan 

sarana dan prasarana dan media yang tersedia untuk menudukung 

proses pembelajaran? 
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Lampiran 5 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Judul : “Keragaman Media Yang Digunakan Guru Sejarah Dalam 

Pembelajaran Sejarah Pada Dua SMA Di Kota Semarang” 

Peneliti : Riko Harlano Pradana 

NIM : 3101410007 

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum sekolah dan pembelajaran sejarah pada dua SMA di kota 

Semarang. Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai: 

A. Sejarah dan pekembangan sekolah. 

B. Visi dan Misi sekolah. 

C. Sarana dan prasarana sekolah (jumlah, fungsi, kelayakan). 

D. Media Pembelajaran 

E. Denah, peta sekolah. 

F. Guru dan tenaga kependidikan. 

G. Jadwal pelajaran sejarah 

H. Daftar guru sejarah 

I. Daftar siswa. 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1.1 Peta SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.2 SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.3 Kondisi Fisik Gedung SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.4 Denah Gedung SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.5 Proses Pembelajaran Sejarah kelas XI IS 2 SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Sumarsi Selaku guru Sejarah Di SMA Negeri 

10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.7 Wawancara dengan Ibu Mutmainah Selaku Wakasarpras SMA Negeri 

10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.8 Wawancara dengan Alfian Farhan Siswa SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.9 Wawancara dengan Sani Audifa Siswa SMA Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

 

Gambar 1.10 Peta SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.11 Gedung SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.12 Kondisi Fisik SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.13 Denah Gedung SMA Islam Hidayatullah Semarang Lantai 1 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.14 Denah Gedung SMA Islam Hidayatullah Semarang Lantai 2 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.15 Denah Gedung SMA Islam Hidayatullah Semarang Lantai 3 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.16 Denah Gedung SMA Islam Hidayatullah Semarang Lantai 4 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.17 Proses Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPA 2 SMA Islam 

Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.18 Wawancara Dengan Bapak Bahtiar Selaku Guru Sejarah Di SMA 

Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.19 Wawancara Dengan Ferdiansyah dan Fathul Ikhsan siswa SMA 

Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.20 Wawancara dengan Dhifa dan Mazaya siswi SMA Islam 

Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.21 Media Pembelajaran Film Dokumenter yang digunakan pada materi 

G 30 S/PKI kelas XI IPA 2 SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 

 

Gambar 1.22 Salah satu Media LCD yang terpasang di kelas XI IPA 2 SMA Islam 

Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.23 media pembelajaran Proyek SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.24 Media pembelajaran peta buta SMA Islam Hidayatullah Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.25 Media pembelajaran tebak kata sejarah SMA Islam Hidayatullah 

Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Gambar 1.23 Salah satu Media LCD yang terpasang di kelas XI IPS 2 SMA 

Negeri 10 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2014) 
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Lampiran 7 

Daftar Nama Informan (Guru) 

Informan 1 

Nama    : Dra. Sumarsi 

Tempat, tanggal lahir  : Pati, 5 November 1958 

Alamat    : Jl. Widuri II 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kantor    : SMA Negeri 10 Semarang 

Informan 2 

Nama    : Dra. Mutmainah H 

Tempat, tanggal lahir  : 12 Oktober 1965 

Alamat    : Bangetayu Kulon RT 7 RW 2 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kantor    : SMA Negeri 10 Semarang 
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Informan 3 

Nama    : Bahtiar Rifa’i, S. Pd. 

Tempat, tanggal lahir  : Semarang, 11 Maret 1985 

Alamat    : Graha Mulya Asri III D-2 Meteseh 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Kantor    : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Informan 4 

Nama    : Setiya, S. Pd. 

Tempat, tanggal lahir  : Klaten, 20 Mei 1971 

Alamat    : Pesona Kutilang Sari II/B-N-90 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Kantor    : SMA Islam Hidyatullah Semarang 
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Daftar Nama Informan (Siswa) 

Informan 1 

Nama   : Alfian Farhan 

Umur   : 17 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Kelas   : XII IPA 1 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 

Informan 2 

Nama   : Saniya Audifa 

Umur   : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas   : X-8 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 
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Informan 3 

Nama   : Ferdiansyah Arif Wicaksono 

Umur   : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : X-2 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Infoman 4 

Nama   : Fathul Ikhsan 

Umur   : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : X-2 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 
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Informan 5 

Nama   : Dhifa Chaezara Rizky Swandi 

Umur   : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPA 2 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Informan 6 

Nama   : Mazaya Almas Saradella 

Umur   : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPA 2 

Sekolah  : SMA Islam Hidyatullah Semarang 
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Lampiran 8 

Surat Keputusan 

 



144 
 

 
 

Surat Ijin Penelitian Dinas Pendidikan
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Surat Ijin Penelitian dan selesai penelitian untuk SMA Negeri 10 Semarang
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Surat Ijin Penelitian dan selesai penelitian untuk SMA Islam Hidayatullah 

Semarang
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Lampiran 9 

Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan guru 

 

Nama   : Dra. Sumarsi 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 

Tgl wawancara : 24 Februari 2014 

 

Riko  :“apa latar belakang pendidikan Ibu?” 

Guru  :“Pendidikan Sejarah S1, kampus IKIP Semarang” 

Riko:“Berapa lama Ibu bertugas sebagai guru Sejarah?” 

Guru:“Saya mengajar sejak tahun 1984. Tahun 1984 saya juga mengajar di SMA 

Negeri 3 Semarang sampai tahun 1987. Pokoknya saya di SMA Negeri 3 

Semarang sampai tahun 1987. Tahun 1984 sampai sekarang di SMA 

Negeri 10 Semarang, jadi SMA Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 10 

Semarang, SMA PGRI 4, dan SMA PGRI 2. Dulu saya mengajar di empat 

sekolah. 

Riko  :”Menurut Ibu apakah pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 10 Semarang 

sudah sesuai dengan harapan Ibu?” 

Guru :”Iya, sudah sesuai harapan. Alasannya kan untuk mengubah sikap anak, 

terutama moral, sikap, sopan santun, saya selip-selipkan dalam setiap 

pembelajaran, saya juga menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa, agar 

pendidikan anak semakin tinggi, masalahnya biasanya siswa setelah lulus 

langsung bekerja di pabrik, jadi saya anjurkan untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi” 

Riko  :”Kendala-kendala apa yang Ibu temiu selama Ibu mengajar?” 

Guru :”Kendalanya itu tergantung, kalau tahun ajaran ini misalnya siswa-siswa 

kelas 10 baik ya berarti tidak ada kendala, hanya alat peraga, media 

pembelajaran, kadang ada yang bisa dipakai, kadang ada yang tidak bisa 
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dipakai. Kalau dulu jaman moving class saat kepemimpinan sebelumnya 

itu tidak ada kendala, karena moving class. Kalau seperti biasa lagi seperti 

ini banyak soalnya LCD nya ada yang rusak, ada yang tidak terpasang juga 

LCD nya. Tapi kalau dulu saya di ruang sejarah stand by, karena disitu 

sudah ada alat peraga atau media pembelajaran seperti gambar-gambar 

sejarah, peta, gambar tokoh-tokoh nasioanal, sehingga kalau saya 

menerangkan materi saya menggunakan gambar yang ada di ruang sejarah. 

Contohnya pada saat saya menunjukan 6 tokoh yang terbunuh pada 

peristiwa G 30 S/PKI. Jadi ruang sejarah bisa dipakai untuk semua kelas. 

Kalau kembali tradisional seperti ini sulit untuk menggunakan media, lebih 

bagus pada saat sistem moving class. 

Riko  :”Apa saja yang Ibu persiapkan pada saat akan memulai pembelajaran?” 

Guru  :”Membuat RPP, membuat semua perangkat pembelajaran. Setelah itu saya 

belajar agar saya dapat menguasai materi untuk proses KBM. Biasa setelah 

satu KD selesai saya adakan evaluasi.” 

Riko  :”Apa pendapat Ibu tentang media pembelajaran?” 

Guru :”Media pembelajaran itu seperti contohnya LCD, leptop, kadang-kadang 

komputer yang sudah disiapkan, ada peta, gambar-gambar, foto-foto 

tokoh”. 

Riko  :”Apakah Ibu selalu menggunakan media pembelajaran?” 

Guru:”Kalau dulu pada waktu moving class saya selalu menggunakan media, 

tetapi setelah kembali jadi tradisional lagi ya saya menyesuaikan diri hanya 

ceramah. Karena medianya pun tidak lengkap” 

Riko  :”Media apa saja yang tersedia di ruang sejarah pada saat dulu sistem 

moving class?” 

Guru  :”Yang pertama ada LCD yang sudah disediakan oleh pihak sekolah, kalau 

komputer yang disediakan rusak saya membawa leptop sendiri. Kemudian 

juga saya menggunakan gambar-gambar. Kalau sekarang saya sudah tidak 

menggunakan gambar ya saya bawa pulang semua gambar-gambarnya. 

Kalau harus menggunakan media ya saya membuat gambar yang nantinya 

ditampilkan dengan LCD.” 

Riko :”Apakah menurut Ibu media pembelajaran itu penting dalam setiap 

pembelajaran?” 
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Guru  :”Iya sangat penting, contohnya ketika saya menunjukan gambar Bapak 

Soeharto, itu bisa untuk apersepsi dan melatih siswa untuk berpikir kritis, 

karena saya menugaskan setiap siswa untuk berkomentar tentang gambar 

yang saya tunjukan, dan dapat menarik respon siswa.” 

Riko  :”Apakah dengan menggunakan media dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa?” 

Guru :”Iya jelas mampu meningkatkan prestasi belajar, karena dengan 

menggunakan media siswa bisa langsung memahami isi materi yang saya 

sampaikan, tidak hanya membaca buku, kalau hanya membaca buku sulit.” 

Riko  :”Apakah Ibu mengoperasikan sendiri setiap menggunakan media?” 

Guru :”Kalau dulu saat saya masih sehat saya mengoperasikannya sendiri, tapi 

karena sekarang kondisi saya seperti ini saya minta tolong siswa.” 

Riko  :”Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dan 

menggunakan media pembelajaran?” 

Guru :”Tidak mengalami kesulitan, karena sebelumnya saya sudah belajar 

menggunakan media, saya pernah mengikuti les komputer.” 

Riko  :”Apa harapan Ibu terhadap SMA Negeri 10 terkait dengan sarana, prasaran 

dan media pembelajaran yang disediakan khususnya pada mata pelajaran 

sejarah?” 

Guru  :”harapan saya yang pertama yaitu kembalikan kelas dengan sistem moving 

class, jika tidak bisa dikembalikan moving class ya berarti medianya yang 

harus dilengkapi disetiap kelas.” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan guru 

 

Nama    : Dra. Mutmainah 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 

Tgl wawancara : 24 Februari 2014 

 

Riko  :”Apa latar belakang pendidikan Ibu?” 

Guru  :”S1 Matematika, Universitas Muhammadiah Ponorogo.” 

Riko  :”Berapa lama Ibu bertugas sebagai Waka Sarpras?” 

Guru  :”Sudah sekitar 2 tahun” 

Riko  :”Sarana dan prasaran apa saja yang tersedia di SMA Negeri 10 Semarang?” 

Guru  :”ya ada gedung, kalau sarana ada...semuanya ada di data yang saya berikan 

kemarin itu.” 

Riko  :”Media pembelajaran apa saja yang tersedia untuk pembelajaran?” 

Guru  :”LCD, khusunya ya di laboratorium.” 

Riko  :”Berapa jumlah LCD yang tersedia?” 

Guru  :”Yang terpasang 24 disetiap kelas, jadi keseluruhan LCD ada 40” 

Riko  :”Selain LCD apakah ada media lain?” 

Guru  :”tape recorder ada 3, speaker, perangkat multimedia di laboratorium 

bahasa dan multimedia” 

Riko  :”Menurut Ibu apakah penggunaan media di SMA Negeri 10 Semarang 

sudah maksimal?” 

Guru  :”ya belum begitu maksimal, karena berbagai macam kendala yang ada” 

Riko  :”Kendala apa saja yang Ibu temui ketika menjabat sebagai Waka Sarpras?” 

Guru  :”ya dari segi perawatan dan tanggung jawab pemakai yang masih kurang” 
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Riko  :”Apa harapan Ibu terhadap peserta didik dan guru-guru di SMA Negeri 10 

Semarang terkait dengan saran dan prasarana media pembelajaran yang 

ada?” 

Guru  :”agar bisa menggunakan semaksimal mungkin, tingkatkan 

keperawatannya, dan selalu berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang 

ada” 

Riko  :”Apa harapan Ibu terhadap SMA Negeri 10 Semarang berkaitan dengan 

kelengkapan sarana, prasarana dan media yang disediakan?” 

Guru  :”untuk kedepannya ya diharapkan para pemakai untuk bertanggung jawab 

atas keperawatan, kemudian juga dilengkapi media yang berbasis IT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 
 

Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan guru 

 

Nama    : Bahtiar Rifa’i, S. Pd. 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Tgl wawancara : 14 Maret 2014 

 

Riko  :”Apa latar belakang pendidikan Bapak?” 

Guru  :”Latar belakang pendidikan saya, untuk pendidikan terakhir menempuh 

pendidikan di Unnes Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sejarah, jadi sarjana 

pendidikan Sejarah” 

Riko  :”Berapa lama Bapak bertugas sebagai Guru sejarah?” 

Guru  :”mungkin ya sekitar 5 tahun, mulai dari sekitar tahun 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tapi lama mengajar disini ya sekitar 5-6 

tahun.” 

Riko  :”Menurut Bapak apakah pembelajaran sejarah di SMA Islam Hidayatullah 

Semarang sudah sesuai dengan harapan Bapak?” 

Guru  :”menurut saya pembelajaran disini, saya masih ada yang harus 

ditingkatkan dari saya sendiri, walaupun sudah didukung dengan sarana 

dan prasaran yang lengkap, tapi saya merasa butuh mengoptimalkan lagi 

dan memanfaatkan daya dukung sekolah ini, sehingga pembelajarannya 

menjadi lebih optimal.” 

Riko  :”Kendala apa saja yang Bapak temui selama bertugas sebagai guru sejarah 

di sekolah ini?” 

Guru  :”selama saya mengajar ini saya ceritakan yang menjadi kekurangan saya 

yaitu tulisan saya jelek, jadi dulu saya mensiasatinya sebelum ada LCD, 

waktu masih gedung lama, saya memakai OHP, fotocopy materi yang akan 

ditampilkan dengan OHP. Kemudian kita menggunakan LCD portable 

yang dibawa kemana-mana disitu mulai mengembangkan media, beli 

leptop kemudian saya buat media pembelajaran sendiri. Kemudian saat ada 

gedung baru didukung dengan LCD, internet, dan speaker aktif ini jadi 
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semakin lebih lengkap media pembelajaran yang ada disini. Mulai 

ditambah dengan film dokumenter, kuis, sehingga pembelajaran untuk 

siswa lebih menyenangkan.” 

Riko  :”persiapan apa saja yang Bapak lakukan ketika akan memulai 

pembelajaran? 

Guru  :”sebelum memulai pembelajaran yang jelas saya sudah merencanakan dan 

membuat perangkat pembelajaran. Diawal tahun saya sudah merancang 

silabus, rpp, dll. Sebelum pembelajaran ya paling tidak saya belajar agar 

dapat menguasai materi, sebelum pembelajaran juga selalu berdoa dan 

saya wudlu.” 

Riko  :”menurut bapak bagaimana apresiasi siswa terhadap pembelajaran 

sejarah?” 

Guru  :”alhamdulillah, apresiasi yang diberikan anak-anak disini sangat bagus 

sekali. Sejarah yang dulunya dikenal pelajaran yang monoton, pelajaran 

yang hanya bercerita, pembelajaran yang membuat mengantuk, 

alhamdulillah disini anak-anak antusias sekali, jadi anak-anak bisa 

mengenal sejarah Indonesia, sehingga bisa mencintai bangsanya. Jadi 

siswa ada motivasi untuk ingin tahu, sehingga ketika pembelajaran sejarah 

itu selesai, siswa juga mencari info-info diluar pembelajaran.” 

Riko  :”apa pendapat Bapak tentang media pembelajaran?” 

Guru  :”media pembelajaran itu adalah alat atau pendukung untuk menyampaikan 

materi dari kita sebagai guru kepada peserta didik, ibaratnya kita 

menyampaikan pesan, media itu adalah alat untuk menyampaikan pesan  

kepada peserta didik.” 

Riko  :”apakah Bapak selalu menggunakan media dalam setiap pembelajaran 

bapak?” 

Guru  :”iya betul, insyaallah saya selalu menggunakan media baik media 

konvensional, maupun yang modern. Saya juga menyesuaikan dengan 

materi. Kalau saya menggunakan media yang monoton anak-anak juga 

pasti bosan. Kadang memang sangat diperlukan variasi, contohnya media 

tts, tebak kata sejarah, peta buta, sebenarnya itu media yang sudah lama, 

tapi saya kombinasikan dengan media modern, diantaranya kuis interkatif, 

film dokumenter, gambar-gambar, saya browsing dari internet.” 

Riko  :”media apa saja yang bapak gunakan?” 
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Guru  :”media konvensional saya menggunakan tts (teka-teki silang), kemudian 

peta, yang biasanya menggunakan peta yang besar, sekarang saya sudah 

tidak memakainya lagi karena sekarang sudah canggih, saya buat dilembar 

kerja, kita buat semacam lembar kerja buat siswa. Kemudian ada juga 

tebak kata sejarah, tugas proyek, jadi saya memberikan tugas proyek 

kepada siswa, biasanya anak kita disini sudah diberi fasilitas internet, 

anak-anak juga sudah dibekali leptop, jadi saya beri tugas proyek, saya 

tentukan waktu pengerjaannya. Selain itu ada juga komparasi peristiwa, 

contohnya peristiwa tritura dan reformasi, media film dokumenter, saya 

browsing dari internet, kemudian buku studi pustaka.” 

Riko :”menurut bapak apakah media sangat diperlukan dalam setiap 

pembelajaran?” 

Guru  :”media sangat mutlak diperlukan terutama bagi guru, ibarat bagaimana kita 

bisa menyampaikan pesan jika alatnya untuk memberikan pesan itu tidak 

ada, jadi media itu mutlak diperlukan untuk seorang guru, tergantung guru 

sendiri juga ingin kreatif atau tidak.” 

Riko  :”apakah media mampu meningkatkan prestasi belajar siswa?” 

Guru  :”iya betul, saya dulu pernah mengalami ketika saya pertama kali menjadi 

guru saya mengajar hanya menggunakan metode cermah yang membuat 

siswa saya mengantuk, akibatnya ketika diuji kedalaman materinya tidak 

sesuai harapan. Tapi ketika saya sudah menggunakan media yang sesuai 

dengan karakter anak, alhamdulillah anak-anak responsible, menerima 

dengan baik dan alhamdulillah ada peningkatan di hasil belajaranya.” 

Riko  :”Dari mana sajakah media yang bapak gunakan itu?” 

Guru  :”untuk media modern seperti film dokumeter, saya cari di internet. Untuk 

konvensional alhamdulillah, mungkin bahannya saya cari di internet juga 

tapi saya modifikasi sendiri.” 

Riko :”apakah Bapak mengalami kesulitan dalam memilih, membuat dan 

menggunakan media?” 

Guru  :”alhamdulillah, mungkin kesulitannya adalah pemahaman anak terhadap 

apa yang saya inginkan, untuk memilih insyaallah tidak ada.” 

Riko  :”menurut bapak apa kekurangan media yang bapak gunakan?” 
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Guru  :”kekurangan media saya mungkin kalau sudah lama pasti jenuh sendiri, 

maka kita perlu yang namanya variasi, saya selalu mengaktualisasi 

media.” 

Riko  :”bagaimana apresiasi siswa terhadap media pembelajaran sejarah?” 

Guru  :”anak-anak sangat senang dan antusias dengan media yang saya gunakan, 

mengapresiasi dengan baik.” 

Riko  :”apa harapan bapak terhadap SMA Islam Hidayatullah Semarang terkait 

dengan pengembangan sarana dan prasarana dan media pembelajaran?” 

Guru  :”saya menginginkan sebuah laboratorium sejarah, dulu pada saat moving 

class pernah ada ruang tersendiri untuk sejarah, saya juga sudah membuat 

media, tapi ketika moving class ini diganti dengan kelas seperti biasa ini 

akhirnya lab sejarah tidak ada lagi.” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan guru 

 

Nama    : Setiya, S. Pd. 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Tgl wawancara : 14 Maret 2014 

 

Riko  :”Apa latar pendidikan bapak?” 

Guru  :”Latar pendidikan sekolah saya dari IKIP Semarang, Jurusan PJKR” 

Riko  :”Sudah berapa lama bapak bertugas sebagai Waka Sarpras?” 

Guru  :”Di SMA saya sudah bertugas selama 5 tahun, karna saya dimutasi ke 

SMA ini 6 tahun, di tahun ke dua sampai saya ditugaskan kembali menjadi 

Waka Sarpras, dulu juga di SMP Hidayatullah saya bertugas sebagai Waka 

Sarpras selama 9 tahun” 

Riko  :”Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di SMA Hidayatullah ini?” 

Guru :”sarana prasarana yang tersedia untuk sarana kbm alhamdulillah sudah 

tersedia lengkap, dari ruang kelas yang representatif, kemudian ada 5 

laboratorium diantaranya komputer, bahasa, kimia, fisika, dan biologi. 

Rencana kita mempersiapkan laboratorium PAI, sarana yang lain unutk 

toilet/kamarkecil juga tersedia sangat cukup, kemudian disini juga ada 

sarana lift untuk mobilisasi karena gedung kita 4 lantai jadi memang harus 

ada fasilita lift.” 

Riko  :”apakah disetiap laboratorium sudah tersedia alat peraga?” 

Guru :”alat peraga insyaallah sudah ada semua, sudah lengkap dan sudah siap 

pakai” 

Riko  :”media pembelajaran apa saja yang tersedia di SMA Hidayatullah?” 

Guru  :”untuk media pembelajarannya untuk LCD memang kita semua kelas 

sudah terpasang, kemudian ada peta, ada speaker juga untuk mendukung 

pembelajaran dikelas, ada wifi juga disetiap lantai kita pasang wifi” 
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Riko :”apakah penggunaan media di SMA Hidayatullah Semarang sudah 

maksimal?” 

Guru  :”yang jelas untuk semua guru sudah menggunakan fasilitas yang ada, tapi 

secara pribadi setiap guru tetap harus meningkatkan penggunaan sarana 

yang ada untuk mendukung kegiatan belajar mengajar” 

Riko  :”kendala apa saja yang bapak alami selama menjabat sebagai Waka 

sarpras?” 

Guru  :”kendala yang sering kami alami diantaranya penanganan yang terlambat 

jika ada sarana yang rusak, dana yang besar, dan prosedur jadi kadang-

kadang penanganannya terlambat” 

Riko  :”apa harapan bapak terhadap peserta didik di SMA Hidayatullah 

Semarang?” 

Guru  :”harapannya kepada peserta didik disini, anak-anak bisa terbentuk 

jatidirinya sesuai dengan visi dan misi sekolah” 

Riko :”kemudian apa harapan bapak terhadap sekolah berkaitan dengan 

ketersediaan sarana dan prasaran yang ada?” 

Guru  :”untuk sarana menurut saya belum lengkap, walaupun sebenarnya sudah 

lengkap, tapi saya menginginkan disini ada kolam renang, jadi kemarin 

sudah saya usulkan kepada yayasan untuk diadakan kolam renang, futsal 

indoor untuk menunjang pembelajaran olahraga di SMA Hidayatullah 

Semarang” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan siswa 

 

Nama    : Alfian Farhan 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 

Tgl wawancara : 19 Februari 2014 

 

Riko  :”bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran sejarah di SMA Negeri 

10 Semarang?” 

Siswa :”kalau pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 kadang membosankan, 

kadang menyenangkan, tergantung dari materinya. Kalau suasana hati 

(mood) siswa sedang baik, jadi kita enak untuk mendengarkan, tapi kalau 

misal lagi badmood jadi males kalau mendengarkan pelajaran sejarah” 

Riko  :”materi seperti apa yang membuat anda males?” 

Siswa :”misalkan saja kalau guru menyampaikan materi dengan metode ceramah 

yang monoton, kita sebagai anak muda pasti bosan dengan hal yang seperti 

itu, selain itu juga menulis di papan tulis, LCD jarang digunakan” 

Riko  :”apa yang anda ketahui tentang media pembelajaran?” 

Siswa :”media pembelajaran menurut saya misalnya tadi LCD untuk membantu 

menyampaikan materi, ada juga mungkin dengan gambar, foto-foto” 

Riko  :”apakah di SMA Negeri 10 Semarang guru sejarah selalu menggunakan 

media pembelajaran?” 

Siswa :”seperti yang saya katakan dari awal, guru jarang menggunakan LCD, 

pernah tapi jarang” 

Riko :”apakah media membantu anda dalam memahami isi materi yang 

disampaikan guru?” 

Siswa :”iya sedikit” 

Riko  :”apakah alokasi yang diberikan cukup untuk guru menggunakan media?” 
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Siswa :”menurut saya alokasi yang diberikan sangat kurang, apalagi berhubungan 

dengan pelajaran sejarah harus dijelaskan secara detail” 

Riko  :”apakah guru anda pernah menggunakan media lain selain LCD?” 

Siswa :”tidak pernah” 

Riko  :”apa harapan anda terhadap guru sejarah anda?” 

Siswa :”buat guru sejarah kalau mengajar jangan monoton, harus dibantu dengan 

media yang lain jadi siswa tidak merasa bosan” 

Riko  :”apa harapan anda terhadap sekolah SMA Negeri 10 Semarang?” 

Siswa :”saya berharap kompetensi guru ditingkatkan, dan sekolah juga diharapkan 

memfasilitasi media pembelajaran” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan siswa 

 

Nama    : Saniya Audifa 

Sekolah  : SMA Negeri 10 Semarang 

Tgl wawancara : 19 Februari 2014 

 

Riko  :”bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran sejarah di sekolah anda 

ini?” 

Siswa :”kurang menyenangkan, karena gurunya kalau mengajar tidak bisa santai, 

terlalu serius dan sangan monoton” 

Riko :”apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan?” 

Siswa :”iya, karena dari gurunya saja sudah tidak menyenangkan jadi saya males 

untuk belajar” 

Riko  :”apakah guru sejarah selalu menggunakan media pembelajaran dalam 

setiap proses pembelajarannya?” 

Siswa :”tidak pernah” 

Riko  :”apa pendapat anda tentang media pembelajaran?” 

Siswa :”alat bantu pembelajaran, leptop dilayarkan lewat LCD” 

Riko :”apa harapan anda terhadapa gurusejarah anda?” 

Siswa :”harapan saya guru bisa lebih santai, menggunakan media pembelajaran” 

Riko  :”apa harapan anda terhadap SMA Negeri 10 Semarang?” 

Siswa :”harapan saya sekolah bisa lebih melengkapi media pembelajaran” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan siswa 

Nama    : Ferdiansyah Arif Wicaksono 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Tgl wawancara : 15 Maret 2014 

Riko  :”bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran sejarah?” 

Siswa :”perasaan saya jujur menyenangkan, karena gurunya suka bercanda tapi 

fokus” 

Riko :”apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan?” 

Siswa:”tidak, alhamdulillah semua materi yang disampaikan saya bisa 

memahaminya” 

Riko  :”apakah dalam pembelajaran sejarah guru selalu menggunakan media?” 

Siswa :”iya, guru selalu menggunakan media” 

Riko  :”media apa saja yang guru gunakan dalam pembelajaran sejarah?” 

Siswa :”LCD, speaker, peta buta dan tugas proyek” 

Riko  :”apa yang anda ketahui tentang media pembelajaran?” 

Siswa :”media sangat penting untuk membantu proses pembelajaran” 

Riko :”apakah alokasi waktu pelajaran sejarah yang disediakan cukup untuk 

menggunakan media?” 

Siswa :”menurut saya sangat kurang” 

Riko  :”apa harapan anda terhadap guru sejarah di sekolah anda ini?” 

Siswa :”semoga bisa memahami sifat anak-anaknya, memaksimalkan waktu 

dengan sebaik-baiknya” 

Riko :”apa harapan anda terhadap sekolah anda?” 

Siswa :”alokasi waktu pelajaran sejarah bisa ditambah, media pembelajaran juga 

ditambah” 
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Transkrip Wawancara 

Wawancara dengan siswa 

Nama    : Mazaya Almas Saradella 

Sekolah  : SMA Islam Hidayatullah Semarang 

Tgl wawancara : 15 Maret 2014 

Riko  :”bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran sejarah di sekolah 

anda?” 

Siswa :”saya senang dengan pembelajaran sejarah disini, karena saya suka cerita” 

Riko :”apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?” 

Siswa:”tidak, karena guru menyampaikannya secara detain dan juga 

menyenangkan” 

Riko :”apakah guru sejarah selalu menggunakan media dalam setiap 

pembelajarannya?” 

Siswa :”iya” 

Riko  :”media apa saja yang guru gunakan?” 

Siswa :”LCD pproyektor, speaker, leptop” 

Riko :”apa pendapat anda tentang media pembelajaran?” 

Siswa :”media membuat anak menjadi semakin paham tentang materi yang 

disampaikan, alat untuk menyampaikan pesan, jadi lebih mudah 

memahami isi materi yang disampaikan itu” 

Riko :”apakah alokasi waktu yang diberikan cukup?” 

Siswa :”sangat kurang” 

Riko  :”apa harapan anda terhadap guru sejarah anda?” 

Siswa :”harapan saya guru bisa lebih banyak memberikan latihan soal kepada 

siswa” 

Riko :”apa harapan anda terhadap SMA Islam Hidayatullah Semarang ini?” 

Siswa :”alokasi waktu pelajaran sejarah ditambah” 


