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 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adakah pengaruh yang 

signifikan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan  metode Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Lebaksiu.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh rata-rata nilai 

post test kelas eksperimen yaitu 81,66 dan rata-rata kelas kontrol yaitu 74,50. 

Hasil uji hipotesis (uji t dan uji regresi sederhana) nilai post test diperoleh nilai 

signifikansi = 0,00 < taraf signifikansi = 0,05 yang berarti ada perbedaan hasil 

belajar sejarah kelas eksperimen dengan kelas kontrol, sedangkan uji regresi 

sederhana nilai signifikansi = 0,02 dengan taraf signifikansi = 0,05 karena taraf 

signifikansi < taraf signifikansi maka dapat disimpulkan Ha diterima yang berarti 

ada pengaruh pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar sejarah siswa. 

Koefisien determinasi =  0,244. Hal ini berarti 24,4% hasil belajar sejarah siswa 

dipengaruhi oleh pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping dan sisanya 75,6% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Presentase ketuntasan hasil belajar klasikal kelas eksperimen yaitu 94,44% ≥ 

75%, sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar klasikal kelas kontrol 

mencapai 88,88% < 75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping telah mencapai ketuntasan hasil belajar 

klasikal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang 

yang akhirnya akan menempatkan seseorang pada hidup yang lebih baik. 

Harus diakui bahwa tidak setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan yang diharapkan. Bisa saja yang terjadi justru seseorang 

tumbuh kearah kondisi yang sebenarnyatidak diharapkan sama sekali. Oleh 

karena itu dalam perkembangan pendidikan sangat dibutuhkan tuntutan dan 

kebutuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan yang penting. Apalagi hidup 

di zaman modern yang banyak mengalami perubahan dan kemajuan. 

Dalam proses belajar-mengajar selain guru dan siswa, dua unsur yang 

sangat penting adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran. Kedua 

aspek ini saling berkaitan. Pendekatan atau metode yang dirumuskan harus 

mampu mengoptimalkan motivasi belajar siswa, membuat siswa terlatih 

belajar secara mandiri, mengefektifkan proses belajar siswa dan mampu 

mengimbangi pesatnya teknologi yang berkembang. 

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mengantisipasi 

perkembangan jaman yang tidak lepas dari peran generasi bangsa yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Salah satu cara untuk 

membentuk generasi bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan cina tanah air 

adalah melalui pendidikan sejarah. Menurut Widja (1989:49), mata pelajaran 
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sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini dikarenakan pendidikan 

sejarah memliki arti penting dalam pembentukan kesadaran dan wawasan 

kebangsaan. Arti penting ini dapat ditangkap dari makna edukatif dari 

pendidikan sejarah itu sendiri. Makna yang bisa ditangkap dari pendidikan 

sejarah adalah pendidikan sejarah bisa memberikan kearifan dan 

kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya. 

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mata pelajaran 

sejarah diberikan sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS. Hal ini 

disebabkan karena pada jenjang SMP, mata pelajaran IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran terpadu yang terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu 

sosiologi, ekonomi, geografi dan sejarah. Sikap positif siswa dalam 

pembelajaran sejarah, memiliki sumbangan positif terhadap peningkatan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah. Siswa yang mempunyai sikap 

positif selama kegiatan belajar mengajar pada dasarnya memiliki semangat 

dan motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

sikapnya negatif. Pada dasarnya, motivasi belajar yang tinggi dari peserta 

didik, akan diikuti oleh intensitas belajar yang lebih baik sehingga pada 

gilirannya dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah juga dipengaruhi sikap 

siswa terhadap pelajaran sejarah selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung (Aman, 2011: 123). 
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Pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan pembelajaran bervariasi, 

tidak hanya menggunakan satu model pembelajaran yang membosankan. Hal 

ini karena siswa dituntut dapat aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Bukan 

hanya siswa tetapi guru juga dituntut untuk aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran. Peran guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Sehingga 

pembelajaran tak menjadi monoton. Menurut Kasmadi, (1996:2) dalam 

pengajaran sejarah, metode, dan pendekatan serta model yang dipilih 

merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan peserta didik, 

sehingga setiap pengajaran dan uraian sejarah yang disajikan dapat 

memberikan motivasi belajar, oleh karena itu, pembelajaran sejarah dilakukan 

pembelajaran yang inovatif dengan melibatkan keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran sehingga pembelajaran sejarah menarik. 

Selama ini pembelajaran sejarah disekolah kurang begitu diminati oleh 

peserta didik. Pelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran yang 

membosankan karena seolah-olah cenderung hafalan. Bahkan kebanyakan 

siswa menganggap bahwa pelajaran sejarah tidak membawa manfaat karena 

kejadiannya adalah masa lampau. Oleh karena itu pelajaran sejarah tidak di-

UN-kan. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang semakin 

menyempitkan gerak langkah pembelajaran sejarah, yakni dengan semakin 

kecilnya porsi jam pelajaran sejarah di sekolah. Tidak mengherankan jika 

prestasi belajar sejarah siswa juga cenderung kurang memuaskan (Aman, 

2011:7).  
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Keadaan seperti ini jelas akan berpengaruh pada hasil belajar siswa”. 

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, lama kelamaan motivasi belajar 

sejarah siswa akan cenderung menurun sehingga mengakibatkan hasil belajar 

rendah dan tujuan pembelajaran sejarah tidak akan tercapai. (Depdiknas, 2005: 

5). Kondisi pembelajaran yang kurang kondusif, dimana peserta didik tidak 

aktif dalam pembelajaran dan guru mengajar dengan metode yang kurang 

menarik bagi peserta didik berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam 

(internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Menurut Syaodih Sukmadinata 

(2009: 162-165) yang termasuk faktor internal adalah faktor fisiologis dan 

psikologis (misalnya kecerdasan motivasi berprestasi dan kemampuan 

kognitif), sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah faktor lingkungan 

dan instrumental (misalnya guru, kurikulum, dan model pembelajaran). 

Suprijono (2011: 6) mengemukakan tiga faktor utama yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, motivasi berprestasi dan kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan. 

Dari hasil penelitian terdahulu, Wijiasih (2012) salah satu faktor yang 

paling dominan adalah belum digunakannya pembelalajaran yang bervariasi, 

kurang digunakannya metode pembelajaran yang menarik, yang bisa 

menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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Permasalahan seperti diatas banyak dialami oleh sekolah pada 

umumnya, begitu juga di SMP Negeri 1 Lebaksiu. SMP ini termasuk salah 

satu SMP yang cukup diminati dikecamatan Lebaksiu karena mutu 

pendidikanya yang lumayan baik, akan tetapi berdasarkan studi pendahuluan 

yang telah dilakukan peneliti di SMP ini, proses pembelajaran IPS khususnya 

sejarah di SMP ini cenderung kurang bervariatif karena dalam mengajar guru 

sangat sering menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, 

sehingga guru belum dapat mendekatkan siswa dengan pengalaman belajarnya 

dan siswa masih kurang dalam hal kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

mengkonstruksi pengetahuannya, serta cenderung pasif. Peran guru didalam 

kelas masih sangat dominan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

sangat terbatas, sehingga pembelajaran masih bersifat satu arah. Hal ini 

berdampak pada hasil belajar IPS sejarah siswa yang kurang memuaskan 

(Observasi, 16 Februari 2015) 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur dari keberhasilan 

siswa mengikuti pembelajaran. Sedangkan hasil belajar yang baik harus 

didukung oleh pembelajaran yang berkualitas yang mampu melibatkan 

keaktifan dan kreatifitas peserta didik. Oleh karena itu perlu diterapkan 

pembelajaran yang dapat melibatkan keaktifan dan kreatifitas peserta didik. 

Pada saat ini sudah banyak tersedia model pembelajaran inovatif yang dapat 

melibatkan keaktifan dan kreatifitas peserta didik salah satunya adalah model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan Mind Mapping. merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 
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mengedepankan keaktifan, pertisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab 

individu. Keduanya akan cocok apabila digunakan dalam pembelajaran 

sejarah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan Metode Mind Mapping dalam pembelajaran sejarah, akan 

dirubah menjadi belajar yang meriah dan menyenangkan dengan segala 

nuansanya, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran sejarah, serta 

siswa juga lebih bisa mengemukakan pendapatnya Satu focus utama dari 

keguatan-kegiatan CIRC sebagai cerita dasar adalah membuat penggunaan 

waktu tindak lanjut lebih efektif: para siswa yag bekerja didalam tim-tim 

cooperative dari kegiatan-kegiatan ini, yang dikordinasikan dengan pengajaran 

kelompok membaca, supaya dapat memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang lain 

seperti pemahaman membaca, kosa kata, pembaca pesan, dan ejaan. Para 

siswa termotivasi untuk saling bekerja satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan 

ini atau rekognisi lainya yang di dasarkan pada pembelajaran seluruh tim 

(Slavin, 2005:201) 

Metode Mind Mapping adalah cara mencatat kreatif, efektif dan secara 

harafiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita (Legowo, 2009:5). Metode 

mencatat kreatif ini memudahkan kita mengingat banyak informasi. Sistem 

Mind Mapping adalah teknik visual yang dapat menyeleraskan proses belajar 

dengan cara kerja alami otak (Alamsyah,2009:20). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud 

mengadkan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Cooperative 
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Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan Metode Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu 

Tahun Ajaran 2014/ 2015”. Dengan diterapkanya Model Pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan Metode 

Mind Mapping, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

dalam pembelajaran sejarah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan 

diangkat beberapa beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping pada 

pembelajaran IPS? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping 

terhadap hasil belajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping pada pembelajaran IPS sejarah 
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2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping terhadap hasil IPS sejarah siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kajian ilmiah 

mengenai pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping sebagai salah satu 

referensi yang diterapkan dalam suatu proses pembelajaran sejarah 

B. Penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan gambaran  

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping sebagai salah satu referensi 

yang diterapkan dalam suatu proses pembelajaran sejarah 

C. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian tentang pembelajaran di Sekolah Menengah pertama atau 

dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya 

2. Bagi Guru: 

a) Memberikan alternatif model pembelajaran yang tepat  sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b) Memperoleh pengalaman untuk meningkatkan ketrampilan memilih 

model pembelajaran yang bermanfaat dalam pembelajaran. 
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3. Bagi Siswa: 

a) Melatih siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam belajar sejarah 

b) Dapat meningkatkan kemampuan daya ingat siswa dalam 

pembelajaran sejarah. 

c) Penggunaan model pembelajaran pada pembelajaran sejarah 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi sejarah 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa. 

4. Bagi Sekolah: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

Pengaruh Penerapan Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran yang akan 

diterapkan bagi perbaikan dimasa yang akan datang. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan Metode Mind Mapping 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan Metode Mind Mapping  adalah suatu pembelajaran yang 

tergolong inovatif. pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) merupakan program komperhensif untuk 

mengajarkan membaca dan menulis pada kelas sekolah dasar pada 

tingkatan yang lebih tinggi dan juga pada sekolah menengah ( Madde, 
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Slavin, dan Steven 1986). Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) merupakan sebuah strategi yang tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. 

Strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan 

sebagai guru bagi kawan-kawannya. Dengan startegi ini, peserta didik 

yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran 

secara aktif.  

Metode Mind Mapping adalah metode mencatat kreatif yang 

memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai catatan 

yang anda buat membentuk sebuah gagasan yang saling berkaitan dengan 

topik utama, ditengah sub-topik dan perincian menjadi cabang-cabang. 

Mind Mapp merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi 

kedalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak (Legowo, 2009:5) 

Mind map ini diartikan sebagai cara mencatat yang kreatif, efektif dan 

secara harafiah akan memetakan pikiran. Dengan demikian, dapat melatih 

siswa berfikir kreatif dan memudahkan siswa untuk mengingat informasi 

yang telah diperoleh dalam pembelajaran.  

Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping dalam 

penelitian ini adalah dengan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping  

diterapkan untuk mempengaruhi hasil belajar. Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) diterapkan untuk melatih 
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siswa agar berperan secara aktif dalam membaca materi pembelajaran, 

mengungkapkan pendapatnya dan tanggung jawab individu/kelompok, 

sedangkan metode pembelajaran Mind Mapping diterapkan untuk melatih 

siswa berfikir kreatif dan memudahkan siswa untuk mengingat informasi 

yang telah diperoleh dalam pembelajaran. Pengaruh pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode 

Mind Mapping akan ditinjau dari hasil belajar siswa. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah 

mengalami aktivitas belajar (Djamarah, 2008:13). Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu, apabila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep. 

Menurut Sudjana (2005: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman-

pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional. 

Hasil belajar secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif 

merupakan ranah yang berhubungan dengan intelektual dan penalaran 

seseorang. Dari ketiga ranah tersebut, ranah kogniti menjadi tolok ukur 
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keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa. Jadi maksud dari hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yaitu nilai hasil 

belajar sejarah pada materi pokok Masuknya dan berkembangnya agama 

Hindu-Budha di nusnatara pada kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu Ajaran 

2014/2015
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

(1) Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Konsep 

tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh pakar psikologi. Belajar 

merupakan proses disposisi atau kearah organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman (Gagne dan Berliner dalam 

Anni, 2011: 82). Morganet.al dalam Anni (2011: 82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi dari praktek 

atau pengalaman. 

Teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

konstruktivisme. Inti sari teori konstruktivisme adalah membawa peserta 

didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks 

kedalam dirinya sendri. Teori ini memandang peserta didik sebagai 

individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan 

prinsip-prinsip yag telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apa 

bila sudah tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi 

bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam pemebelajaran (Anin 2011 

: 137) 
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Konstruktivisme menekankan pada belajar autentik bukan artificial. 

Selain menekankan pada belajar operatif dan autentik, konstuktivisme 

juga memberikan kerangka pemikiran belajar sebagai proses social atau 

belajar kolaboratif dan koopeatif. Belajar merupakan hubungan timbale 

balik dan fungsional antar individu dan individu, anatar individu dan 

kelompok, serta kelompok dengan kelompok (Suprijono 2011: 39). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut 

Suryabrata (1990: 249) diklasifikasikan menjadi 2 : 

I. Faktor-faktor yang berasal dari luar pelajar. 

- Faktor-faktor non-sosial, misalnya keadaan udara, suhu, 

waktu, buku-buku dan alat peraga. 

- Faktor-faktor sosial, yaitu faktor yang berkaitan dengan 

kehadiran orang lain. 

II. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. 

- Faktor-faktor fisiologis, yaitu yang berkaitan dengan 

jasmani dan fungsi anggota tubuh. 

- Faktor-faktor psikologis, yaitu faktor yang mendorong 

seseorang untuk belajar. 

 

(2) Pembelajaran 

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 
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cara guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir 

agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang ia pelajari 

(Darsono, 2000: 24). 

Menurut Sudjana (2007: 230) Ada sejumlah kriteri yang dapat 

digunakan dalam menilai proses belajar-mengajar: 

(1) Konsistensinya dengan kegiatan yang terdapat dalam buku/program 

pengajaran, yaitu setiap aspek proses belajar-mengajar yang 

berlangsung dinilai kesesuainnya dengan apa yang telah 

direncanakan dalam buku/ program pengajaran. Ini penting untuk 

dinilai agar pihak pengembang mendapatkan gambaran sejauh mana 

apa yang telah mereka rencanakan itu dapat dilaksanakan di 

lapangan. Konsisensi antara proses belajar-mengajar dan rencana 

kegiatan dalam buku/program diperiksa antara lain meliputi segi: 

a) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan 

b) Cara melaksanakan setiap jenis kegitan 

c) Peralatan yang digunakan dalam melaksanakan masing-masing 

jenis kegiatan tersebut 

(2) Keterlaksanaannya oleh guru, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan 

yan telah direncanakan itu dapat dilaksanakan oleh guru-guru tanpa 

kesukaran yang berarti. Keterlaksanaan dipandang dari segi guru ini 

dapat dilihat antara lain: 

a) Menyiapkan situasi belajar yang diharapkan menyediakan 

perlengkapan pengajaran yang diperlukan 
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b) Membantu para siswa dalam melaksanakan kegiatannya 

c) Menggunakan teknik penilaian yang ditetapkan dalam rencana 

d) Memelihara disiplin kelas selama kegiatan berlangsung 

(3) Keterlaksanaan dari segi siswa, yaitu sejauh mana para siswa dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar tanpa mengalami banyak 

kesulitan yang berarti, dapat dilihat dalam: 

a) Memahami petunjuk-petunjuk yang dirumuskan dalam setiap 

jenis kegiatan 

b) Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan kepada mereka 

c) Memperoleh dan menggunakan alat-alat yang ditetapkan untuk 

masing-masing kegiatan 

d) Perhatian yang diperlihatkan para siswa terhadap pelaksanaan 

yang sedang berlangsung, yaitu dilihat dari gejala-gejala lahiriah 

yang tampak, misalnya bosan ataupun membicarakan hal-hal 

lain dengan temannya, mengantuk, melakukan pekerjaan yang 

sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang 

sedang dibahas, dan sebagainya. 

e) Keaktifan para siswa dalam proses belajar, sejauh mana para 

siswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan selama 

pelajaran berlangsung, apakah mereka terlibat dalam diskusi 

yang menarik, penyelesaian tugas-tugas yang relevan dengan 

pelajarannya, ataukah lebih banyak mendengarkan atau 

menyalin apa yang dikemukakan oleh guru. 
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(4) Kesempatan yang diberikan untuk menerapkan hasil pelajaran dalam 

situasi yang nyata, yaitu sejauh mana para siswa diberi tugas-tugas 

yang bersifat praktis sehingga mereka dapat menerapkan apa yang 

telah mereka peroleh dari pelajarannya dalam menyelesaikan tugas-

tugas tersebut. 

(5) Kesempatan dan kualitas bimbingan individual yang diberikan 

kepada siswa, mengingat terdapat perbedaan karakteristik dikalangan 

para siswa, dalam proses belajar-mengajar perlu dikembangkan 

strategi yang dapat menangani perbedaan-perbedaan tersebut melalui 

bantuan-bantuan yang bersifat individual. 

(6) Pola interaksi antara guru dan siswa, yaitu sejauh mana terdapat 

komunikasi dua arah antara siswa dan guru, selama proses 

pengajaran berlangsung. 

(7) Kesempatan untuk mendapatkan umpan balik secara kontinu, untuk 

meningkatkan motivasi belajar pada diri sisa perlu adanya pemberian 

umpan balik yang kontinu mengenai hasil-hasil belajar yang telah 

dicapai siswa, dengan harapan bahwa hal itu akan memberikan 

semacam dorongan kepada siswa-siswa tersebut untuk menigkatkan 

usaha belajarnya. 

Bebasnya dari efek samping yang negatif, dalam menilai proses belajar-

mengajar, perlu pula diperiksa sejauh mana suatu kegiatan tertentu bebas dari 

efek samping yang negatif yang tidak diharapkan. 
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B. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian pembelajaran IPS 

Menurut Wawan Haris (2013), secara akademik IPS Terpadu 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti : 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu 

Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial 

yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya) 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mata pelajaran 

sejarah diberikan sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS. Hal ini 

disebabkan karena pada jenjang SMP, mata pelajaran IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran terpadu yang terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu 

sosiologi, ekonomi, geografi dan sejarah. Menurut Suprayogi (2007: 11) 

fungsi dari diadakannya mata pelajaran IPS untuk SMP diantaranya adalah 

sebagai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap 

rasional dalam menghadapi kenyataan atau permasalahan sosial, serta 

perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa 

lampau, masa kini, dan masa mendatang. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini 

diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama 

untuk mencegah gejala penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran 
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di sekolah. Dampak negatif dari penjejalan kurikulum akan berakibat 

buruk terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terlihat dengan 

dituntutnya anak untuk mengerjakan berbagai tugas yang melebihi 

kapasitas dan kebutuhan mereka. Mereka kurang mendapat kesempatan 

untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. 

c. Fungsi Mata Pelajaran IPS 

Dalam kurikulum KTSP pembelajaran IPS terpadu dimaksudkan 

untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan serta 

membudayakan berfikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. 

Pencapaian tujuan pembelajaran IPS terpadu juga disampaikan dalam 

setiap indicator pada setiap kompetensi dasar yang dibahas 

Selain itu tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk 

mengembangkan potensi  peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi   sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat. Menurut Awan Mutakin (1998) tujuan 

tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat. 
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b) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang 

kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

sosial. 

c) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat. 

d)  Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, 

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat. 

Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab 

membangun masyarakat. 

d. Pembelajaran Sejarah 

Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperolah suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto,2003:3). Sedangkan menurut Sardiman (2001:95) 

belajar adalah perubahan tingkah laku setelah siswa memperoleh 

pengetahuan dan pengelaman secara berulang-ulang yang didapat dari 

kegiatan formal dan nonformal. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Sedangkan 
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pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat hubungan dengan masa kini (Widja, 1989:23). Sedangkan 

menurut Sanjaya (2006:76) pembelajaran diartikan sebuah proses 

pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa 

kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan 

yang dimiliki siswa. 

Menurur Kartodirjo (1992:265) tujuan yang luhur dari sejarah 

untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah menanamkan 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk 

menjawab untuk apa yang ia lahirkan. Pelajaran sejarah merupakan salah 

satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. pelajaran sejarah 

mempunyai fungsai stategis dalam pembangunan bangsa, pengetahuan 

sejarah nasional yang mampu membangkitkan kesadaran akan pengalaman 

kolektif bangsa Indonesia beserta segala suka dukanya, kemengangan, 

serta kekalahan dalam perjuangan bersama, tak berlebih-lebihan kalu 

kebersamaan itulah yang menciptakan sense of belonging atau solidaritas 

nasional. 

Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis melalui melalui pemahaman sejarah. Melalui 

pengajaran sejarah dapat mengembangkan kompetensi untuk berpikir 

secara kronologis. Pengetahuan tentang masa lalu dapat digunakan untuk 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan, perubahan serta 
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keragaman sosial budaya masyarakat. Mata pelajaran sejarah bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi 

dalam masyarakat yang majemuk baik di tingkat lokal, nasional dan 

global. 

Sejarah merupakan salah satu bagian dari kelompok ilmu yang 

berdiri sendiri. Tujuan yang luhur dari sejarah untuk diajarkan pada semua. 

Jenjang sekolah adalah menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, bangsa dan negara. Pengajaran sejarah dapat berfungsi dalam 

mengembangkan kepribadian peserta didik terutama dalam hal: 

1. Membangkitkan perhatian serta minat sejarah kepada masyarakat 

sebagai satu kesatuan komunitas. 

2. Mendapatkan insiprasi dari cerita sejarah, baik dari kisah-kisah 

kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi 

nasional untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. 

3. Tidak mudah terjebak pada opini, karena dalam berpikir mengutamakan 

sikap kritis dan rasional dengan dukungan fakta yang benar. 
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C. Pengertian Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. 

Menurut Arends dalam Suprijono (2010: 46), model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

Merujuk kembali pada pemikiran Joyce seperti yang dikutip 

Suprijono (2010), fungsi model ialah “each model guides us as we design 

instruction to help students achieve various objectives”. Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajarandan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar 

(Suprijono, 2010: 45-46). 

Mengutip pernyataan Arrends dalam nanang (2013: 10)  menyatakan 

“The term teaching model refers to a particular approach to instruction that 

includes its goals, syntax, environment and management system”. Istilah 

model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 

termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya dan sistem pengelolaannya. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada 
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strategi, metode atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. 

Ciri-ciri tersebut ialah: 

1. Rasional dan logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai  (Trianto, 2011: 6). 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk mengimentlasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sudrajat, 2008: 130). 

Lebih lanjut menurut Sudjana (2005:76), metode pembelajaran adalah cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsung pembelajaran. Metode pembelajaran tidak lebih sebuah 

cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran yang 

benar-benar diinginkan oleh siswa yakni tentunya yang menyenangkan dan 

mendukung bagi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar tujuan 

pembelajaran tercapai dan prestasi siswa terlampaui. Dalam kegiatannya di 

kelas, pelaksanaan metode ini guru yang baik secara cepat langsung 

merespon dalam berbagai kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuannya, seperti mendengarkan, menggunakan bahasa, 



25 
 

 
 

mengekspresikan pendapatnya serta guru dalam kegiatan ini menjadi 

fasilitator dalam ketercapaian perkembangan siswa dengan selalu 

memberikan dukungan, motivasi, dan semangat yang membangkitkan belajar 

yang dikemas dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara untuk melakukan 

aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan 

peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan 

sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran 

tercapai ( Sutikno, 2009 : 88). Cukup banyak jenis metode pembelajaran 

dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya diantaranya yaitu SAVI, 

Jigsaw, quantum Learning, Tari Bambu, CORE (Connecting, Organizing, 

Refleting, Extending), STAD (Student Team Achievement Division), NHT 

(Numbered Head Together), dan lain-lain hanya saja yang paling 

diperhatikan dalam penggunaannya adalah kesesuaiannya. 

 

D. Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Ada dua macam keterampilan yang harus dikuasai siswa sejak 

mengenal dunia pendidikan yaitu keterampilan menulis dan membaca, 

dengan menguasai dua keterampilan itu maka akan terjadi kemampuan awal 

dalam menguasai ketrampilan yang lain. Penguasaan keterampilan menulis 

dan membaca merupakan hal yang mendasari penemuan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). Pengembangan CIRC 

dihasilkan dari sebuah analisis masalah-masalah tradisional dalam pengajaran 

http://blog.blogwahyu.com/
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seperti pelajaran membaca, menulis, seni bahasa dan mengungkap sesuatu 

dari realita yang ada. Satu focus dari kegiatan-kegiatan CIRC adalah 

membuat waktu lebih efektif. Para siswa bekerja dalam tim-tim kooperatif 

yang dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, supaya dapat 

memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang lain seperti pemahaman membaca, 

kosa kata, pembacaan pesan, dan ejaan. Para siswa termotivasi untuk saling 

bekerja satu sama lain dalam kegiaan-kegiatan ini atau rekognisi lainya yang 

di dasarkan pada pembelajaran seluruh anggota tim. (Slavin, 2005:201) 

Kessler (1992: 24) metode CIRC merupakan gabungan program 

membaca, menulis dengan menggnakan pembelajaran baru dalam 

pemahaman bacaan dengan menulis, keberhasilan metode CIRC sangat 

bergantung dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. CIRC telah 

dikembangkan dalam pembelajaran sekolah tahun 1986 digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah dasar, sekarang CIRC telah digunakan dalam 

berbagai tingkatan kelas. Orang yang terus mengembangkan metode ini 

adalah Robert Slavin, Robert Stiven, Nancy Maden dan Marie Farnish. 

Menurut Kessler (1992: 183-185) ciri-ciri metode CIRC adalah: (1). 

adanya satu tujuan. tertentu; (2). adanya tanggung jawab tiap individu; (3). 

dalam satu kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses; (4). 

tidak ada kompetisi antara kelompok; (5). tidak ada tugas khusus; (6). 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan menjadi kewajiban tiap individu. 

Tujuan utama CIRC adalah menggunakan kelompok-kelompok 

kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami 
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bacaan yang dapat diaplikasikan secara lugas. CIRC terdiri atas tiga unsur 

penting kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami 

bacaan, seni berbahasa dan menulis terpadu (Slavin, 2008: 204). Semua 

kegiatan mengikuti siklus regular yang melibatkan presentasi dari siswa, 

latihan tim, latihan independent, pra penilaian teman, latihan tambahan dan 

tes. 

1. Langkah-langkah pemeblajaran Cooperative Integrated Reanding and 

Composition adalah  

a) Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara 

heterogen  

b) Guru memberikan wacan/kliping sesuang dengan topic 

pembelajaran  

c) Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada 

lembar kertas 

d) Mempresentasikan hasil klompok 

e) Guru membuat kesimpulan bersama 

f) Penutup 

 

2. Kelebihan dan kekurangan pemeblajaran Cooperative Integrated 

Reanding and Composition adalah  

Kelebihan dari metode CIRC siswa dapat memberikan 

tanggapannya secara bebas, dilatih untuk dapat bekerjasama dan 
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menghargai pendapat orang lain. Kekurangan dari metode CIRC pada 

saat presentasi hanya siswa yang aktif yang tampil, memerlukan waktu 

yang relatif lama, adanya kegiatankegiatan kelompok yang tidak bisa 

bejalan seperti apa yang diharapkan. 

Kekurangan pembelajaran Cooperative Integrated Reading And 

Composition (CIRC) menimbulkan sebuah masalah yaitu apabila guru 

sedang mengajarkan satu kelompok membaca, siswa lain di dalam kelas 

tersebut harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka 

selesaikan dengan sedikit pengarahan dari guru. Hal ini dapat dihindari 

apabila guru bisa mengelola waktu dan kelas secara baik 

 

Penerapan metode CIRC diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan memahami bacaan, yang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya meringkas, menerangkan, menjawab 

pertanyaan dan kemampuan meramalkan. Setelah siswa menyelesaikan 

pemasalahan yang dihadapi maka siswa harus dapat menyampaikan apa 

yang telah diramalkan. Guru dalam metode pembelajaran CIRC ini berperan 

sebagai fasilitator. 

 

E. Metode Mind Mapping 

Metode Mind Mapping dikembangkan oleh Dr. Tony Buzan di 

awal tahun 1970. Mind Mapping adalah suatu teknik visual yang dapat 

menyelaraskan proses belajar dengan cara kerja alami otak 
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(Alamsyah,2009:20). Mind Mapping adalah metode mencatat kteatif yang 

memudahlan kita mengingat banyak informasi. Ming Mapping yang baik 

adalah yang menggunakan warna-warna dan menggunakan banyak gambar 

dan symbol, biasanya tampak seperti karya seni. 

Menurut Tony Buzan dalam Legowo (2009:5) Mind Mapping 

adalah cara termudah untuk menempatkan informasi kedalam otak dan 

mengambil informasi keluar dari otak. Mind Mapping adalah cara mencatat 

yang kreatif, efektif dan secara harafiah akan “memetakan” pikiran-pikiran 

kita. 

Mind Mapping atau pemetaan pemikiran adalah teknik 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana 

grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak sering kali mengingat informasi 

dalam bentuk gambar, symbol, suara, bentuk-bentuk dan perasaan. Peta 

pikiran menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik ini dalam 

suatu pola dari ide-ide yang berkaitan seperti peta jalan yang digunakan untuk 

belajar, mengorganisasikan dan merencanakan. Peta ini dapat membengkitkan 

ide-ide orisinil dan metode pencatatan tradisional karena ia mengaktifkan 

kedua belah otak. Cara ini juga menenangkan, menyenangkan dan kreatif. 

Menurut Alamsyah, (2009:21) Mind Mapping dikatakan sesuai 

dengan kerja otak alami karena mengunakan prinsip-prinsip Brian 

Management yaitu menggunakan kedua belah otak. Pencatatan menggunakan 

metode Mind Mapping tidka saja menggunakan otak kiri, tetapi juga 

menggunakan otak kanan. Kita dapat menggunakan warna-warna untuk 
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percabangan-percabangan yang mengindikasikan makna tertentu. Selain itu 

kita dapat melibatkan emosi, kesenangan, kreativitas kita dalam membuat 

catatan. Kegunaan metode Mind Mapping untuk bidang pendidikan antara 

lain meringkas, mengkaji ulang, mencatat, melakukan bedah buku, 

melakukan bedah artikel, mempresentasikan bahan ajar, melakukan 

penelitian, mengelola waktu, mengelola diskusi kelas dan lain-lain. 

1.  Langkah-langkah Mind Mapping 

 Silberman, (2009:188) menyatakan bahwa prosedur pembuatan 

Mind Mapping antara lain: 

a) Pilihlah topik untuk Mind Mapping beberapa kemungkinan mencakup: 

 Problem atau isu tentang ide-ide tindakan yang anda inginkan 

untuk menciptakan ide-ide aksi. 

 Konsep atau kecakapan yang baru saja anda ajarkan. 

 Penelitian yang harus direncanakan oleh siswa. 

b) Konstruksikan bagi kelas Mind Mapping yang sederhana yang 

menggunakan warna, khayalan atau simbol. 

c) Berikanlah kertas, pena atau sumber-sumber yang lain yang anda 

pikirkan akan membantu peserta didik membuat Mind Mapping yang 

berwarna dan indah. Tunjukkan bahwa mereka memulai peta mereka 

dengan membuat gambar yang menggambarkan topik atau ide utama. 

Kemudian berilah mereka semangat untuk membagi-bagi seluruhnya 

kedalam komponen-komponen  yang lebih kecil dan menggambarkan 

komponen-komponen ini hingga batas luar peta (dengan menggunakan 
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warna dan grafik). Doronglah mereka untuk menghadirkan setiap ide 

secara bergambar, dengan menggunakan sedikit mungkin kata-kata. 

Dengan mengikuti ini mereka dapat mengolaborasi ketupan secara 

detail kedalam pikiran mereka. 

d) Berikanlah waktu yang banyak bagi peserta didik untuk 

mengembangkan peta pikiran. Lakukan diskusikan tentang nilai cara 

kreatif untuk menggambarkan ide-ide. 

2.  Kelebihan Mind Mapping 

Kelebihan dari metode Mind Mapping adalah membantu siswa 

dalam proses belajar untuk menyimpan informasi materi pelajaran yang 

diterima, membantu peserta didik menyusun inti-inti yang penting dari 

materi pelajaran dalam bentuk peta atau grafik sehingga mudah 

memahaminya dan melatih keterampilan berfikir sehingga mereka akan 

menemukan kemudahan untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif 

apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka rencanakan. 

 

Metode Mind Mapping akan membantu memudahkan peserta 

didik  untuk mengingat suatu materi. Oleh karena itu metode Mind Mapping 

cocok diterapkan dalam pembelajaran sejarah.  Materi sejarah yang banyak 

akan mudah diingat dengan menerapakan metode Mind Mapping. Peserta 

didik akan mudah dalam menyederhanakan materi, memahami materi dan 

mengingat materi 
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F. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan 

komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk keperluan 

penyampaian informasi dan pengertian (Hasibuan, 2009:13). Menurut 

Mulyasa, hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam menggunakan metode 

ceramah adalah sebagai berikut: 

1. Rumuskan tujuan instruksional khusus, mengembangkan pokok-pokok 

materi belajar-mengajar, dan mengkajinya apakah hal tersebut tetap 

diceramahkan. 

2. Apabila akan divariasikan dengan metode lain, perlu dipikirkan apa yang 

akan disampaikan melalui ceramah dan apa yang akan disampaikan 

dengan metode lain. 

3. Siapkan alat peraga atau media pelajaran secara matang, alat peraga atau 

media apa yang akan digunakan, bagaimana menggunakannya dan kapan 

akan digunakan. Demikian halnya kalau menggunakan alat pengeras suara. 

4. Perlu dibuat garis besar bahan yang akan diceramahkan, minimal catatan 

kecil yang akan dijadikan pegangan guru pada waktu berceramah 

(Mulyasa, 2008: 114). 

Mulyasa juga menyatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan guru 

pada waktu mengajar dengan menggunakan metode ceramah adalah 

sebagai berikut. 
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a. Guru akan menjadi satu-satunya pusat perhatian. Oleh karena itu 

sebelum memulai ceramah perlu mengoreksi diri, antara lain berkaitan 

dengan pakaian, cara berpakaian, make-up dan lain-lain. 

b. Untuk mengarahkan perhatian peserta didik, ceramah sebaiknya dimlai 

dengan menyampaikan tujuan pengajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran. 

c. Sampaikan garis besar bahan ajar, baik secara lisan maupun tertulis. 

d. Hubungkan materi pelajaran yang akan disampaikan dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh pada peserta didik. 

e. Mulailah dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus, dari hal-

hal yang sederhana menuju hal-hal yang rumit. 

f. Selingilah dengan contoh-contoh yang erat kaitannya dengan kehidpan 

peserta didik, sekali-sekali lakukanlah humor yang menunjang 

pembelajaran. 

g. Gunakan alat peraga/media yang sesuai dengan bahan yang 

diceramahkan. 

h. Kontrollah agar pembicaraan tidak monoton, lakukanlah penekanan-

penekanan pada materi tertentu (Mulyasa, 2008: 114). 

Kelemahan metode ceramah adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengaturan 

kecepatan secara klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok untuk 

pembentukan ketrampilan dan sikap dan cenderung menempatkan pengajar 

sebagai otoritas terakhir (Hasibuan, 2009: 13). 
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G. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah 

mengalami aktivitas belajar (Djamarah,2008: 13). Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu, apabila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan-

tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yakni: 

1. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2. Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisai, dan internalisasi. 

3. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Ketiga ranah tersebut menjadi penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

isi pengajaran (Sudjana, 2005: 22). Bloom dalam Anderson menjelaskan, 
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ranah kognitif  berdasarkan Taksonomi Bloom yang telah disempurnakan 

oleh Anderson terdiri dari enam aspek/ kategori proses kognitif yaitu 

mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. Hierarki ranah kognitif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengingat (remembering) 

Mengingat adalah kemampuan paling rendah dalam ranah kognitif, 

yang didefinisikan sebagai pemanggilan ulang informasi (recalling 

information). Contoh kata kerja yang digunakan adalah sebutkan (cite), 

pilihlah (choose), tunjukkan (show), jodohkan (match), dan sebagainya. 

2. Memahami (understanding) 

Berhubungan dengan menjelaskan ide atau konsep. Pada tingkat 

ini, siswa dapat memahami maksud dari informasi dengan cara 

menafsirkan dan mengartikan apa yang telah dipelajarinya. Kata kerja 

yang dgunakan seperti hubungkan (associate), deskripsikan (describe), 

jelaskan (explain), definisikan (define), diskusikan (discuss), dan 

sebagainya. 

3. Mengaplikasikan/ menerapkan (applying) 

Merujuk pada kemampuan menggunakan materi pembelajaran dalam 

situasi yang baru dan nyata yang meliputi aplikasi suatu peraturan, metode, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dicirikan dengan kata kerja sesuaikan 

(adapt), aplikasikan (apply), peragakan (demonstrate), berikan gagasan 

(construct), gambarkan (illustrate), dan sebagainya. 
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4. Menganalisis (analyzing) 

Analyzing, evaluating, dan creating tergolong dalam kemampuan 

berpikir kritis. Menganalisis didefinisikan dengan kemampuan siswa 

memecah informasi menjadi bagian-bagian untuk mengeksplorasi 

pemahaman dan hubungannya yang menjadi bagian-bagian untuk 

mengeksplorasi pemahaman dan hubungannya, yang ditunjukkan dengan 

kata kerja analisis (analyze), susun (arrange), bandingkan (compare), 

hubungkan (relate), dan sebagainya.  

5. Mencipta (creating) 

Hierarki ini berhubungan dengan kemampuan menciptakan ide 

baru atau sudut pandang. Siswa diharapkan mampu untuk mencipta ide 

dan informasi baru menggunakan apa yang telah dipelajari sebelumnya, 

yang ditunjukkan dengan kata kerja seperti lakukan (act), kumpulkan 

(assemble), kombinasikan (combine), susun (compile), kembangkan 

(develop), dan sebagainya. 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan sebagai 

produk dari proses belajar. Untuk mengukur kemampuan pembelajar di dalam 

mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya pengamatan kinerja 

(performance) pembelajar sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung, 

serta mengamati perubahan kinerja yang telah terjadi. Hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran dapat ditunjukkan 

dengan nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Syaodih Sukmadita (2009: 

162-165), ada dua faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 
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1. Faktor dalam 

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar yang berasal dari siswa 

itu sendiri. Faktor dalam meliputi hal-hal berikut:  

a. Kondisi fisiologi 

Kondisi fisiologi pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

belajarnya seseorang, orang yang dalam keadaan segar jasmaninya 

akan berbeda dari orang yang dalam keadaan lelah. 

b. Kondisi psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kecerdasan 

Kecerdasan seseorang besar pengaruhnya dalam keberhasilan 

siswa untuk mempelajari sesuatu atau mempelajari suatu 

program pendidikan. 

2) Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses 

dan hasil belajar siswa 

3) Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Suatu 

minat dengan diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 
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lainnya, dapat pula dimanifestasikan melauli partisipasi dalam 

suatu aktivitas. 

Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap subjek tertentu. Kalau siswa mempelajari sesuatu 

dengan penuh minat, maka dapat diharapkan bahwa hasilnya 

akan lebih baik. Demikian pula sebaliknya, kalau siswa tidak 

berminat untuk mempelajari maka jangan mengharapkan hasil 

yang baik dari siswa tersebut. 

4) Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

sikap atau seseorang melakukan sesuatu. Jadi motivasi belajar 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

belajar. 

5) Emosi 

Emosi yang seperti mudah marah, tersinggung, merasa 

tertekan dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. 

Perasaan aman, gembira, dan bebas merupakan aspek yang 

mendukung dalam kegiatan belajar. 

6) Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif atau kemampuan penalaran yang 

tinggi akan membantu siswa dapat belajar lebih baik daripada 

siswa yang memiliki kemamuan kognitif sedang. 
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2. Faktor luar 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor lingkungan 

Lingungan alami, yatu kondisi alam yang dapat berpengaruh terhadap 

proses dan hasil belajar, misalnya suhu udara, musim, dan lain-lain. 

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia maupun wujud lain 

yang langsug berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

b. Faktor instrumental  

Faktor instrumental adalah faktor-faktor yang adana dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor-faktor itu meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan ini sebagian besar menyajikan 

bahan pelajaran, bahan pelajaran itu mempengaruhi hasil belajar 

siswa, kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik 

terhadap hasil belajar siswa. 

2) Program 

Program yang jelas tujuannya, sasarannya, waktunya dapat 

dilaksanakan dengan mudah, akan membantu proses belajar. 

Termasuk disini adalah program pengajaran. 
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3) Sarana dan fasilitas 

Keadaan gedung atau tempat belajar siswa termasuk di 

dalamnya penerangan, ventilasi, tempat duduk, dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Sarana yang memadai akan 

membuat iklim yang kondusif untuk belajar. 

4) Guru dan tenaga pengajar 

Kelengkapan jumlah guru, cara mengajar, kemampuan 

kedisiplinan yang dimilik oleh setiap guru akan mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak. Keahlian guru yang profesional 

mengembangkan kemampuan melalui pendekatan-pendekatan 

yang mampu menciptakan suasana aktif sehingga pencapaian 

tujuan yang dirancang dapat tercapai. 

Hasil belajar mata pelajaran sejarah mencakup kecakapan akademik, 

kesadaran sejaraah dan nasionalisme. Kecakapan akademik menyangkut 

ranah kognitif yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. 

Penilaian kesadaran sejarah meliputi kemampuan: (1) menghayati makna dan 

hakekat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang; (2) mengenal diri 

sendiri dan bangsanya; (3) membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya 

bangsa; dan (4) menjaga peninggalan sejarah bangsa. Sedangkan aspek 

nasionalisme menyangkut: (1) perasaan bangga siswa sebagai bangsa 

Indonesia; (2) rasa cinta tanah air dan bangsa; (3) rela berkorban demi 

bangsa; (4) menerima kemajemukan; (5) bangsa pada budaya yang beraneka 
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ragam; (6) menghargai jasa para pahlawan; dan (7) mengutamakan 

kepentingan umum (Aman, 2011: 77). 

 

H. Teori Belajar Jean Piaget 

Ada berbagai macam teori pembelajar yang diungkapkan oleh para 

ahli seperti, teori behavioristic, teori belajar kognitif, teori belajar humanistic 

dan teori berlajar konstruktivisme. Terori belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah ini adalah teori konstruktivisme. Menurut Sanjaya 

(2006: 196) teori konstruktivis ini dikembangkan oleh Piaget. Menurut 

Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah 

kotak-kotak yang masing masing mempunyai makna yang berbeda-beda 

Baharudin & Esa (2008:117) 

Menurut pandangan teori konstruktivistik, belajar berarti 

mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke 

dalam otak. Belajar yang berarti konstruktif ini sering digunakan untuk 

menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah, 

invention, diplomasi, dan pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan 

sehari-hari. Belajar yang bersifat konstruktif ini seperti halnya aktivitas 

belajar yang dilakukan oleh para ilmuwan. Misalnya, ketika ilmuwan mencari 

jawaban tentang alasan terjadinya sesuatu, atau ketika ilmuwan berandai-

andai. Untuk memperoleh jawaban tersebut, ilmuwan harus mengeksplorasi 

dan melakukan eksperimen yang dilandasi oleh hasrat ingin tahu, kreativitas, 

kesabaran, dan kerja kelompok (Rifa’i & Anni, 2011:137). 
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I. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peran penting 

dalam kemajuan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan penerapan konsep diri.  

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar ini sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik yang berasal dari diri siswa maupun lingkungannya. 

Selain itu pemilihan dan penggunaan strategi, metode, model dan media 

dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu 

proses pembelajaran sejarah. 

Mata pelajaran Sejarah di SMP N 1 Lebaksiu sudah menggunakan 

KTSP dimana siswa dituntut untuk aktif dan guru ditempatkan sebagai 

fasilitator dan mediator yang membantu siswa dalam proses belajar. Perhatian 

utama dalam KTSP ini ialah siswa yang belajar, bukan pada disiplin atau 

guru yang mengajar. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran 

sesungguhnya berpusat pada peserta didik. Disini siswa diharapkan berperan 

aktif pada tiap proses pembelajaran. Mengingat bahwa sasaran utama dalam 

pembelajaran dewasa ini adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM), maka banyak diciptakan inovasi model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersikap aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Menanggapi hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkannya 

dipilihlah model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan mind map sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran yang bisa dipakai dalam pembelajaran IPS. Model 
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pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan mind map ini dipandang dapat merangsang keaktifan siswa dan 

membantu pemahaman materi selama mengikuti proses pembelajaran sejarah, 

sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan maind map ini menuntut siswa untuk bersikap aktif dalam 

menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Pembelajaran sejarah pembelajaran sejarah disekolah kurang begitu 

diminati oleh peserta didik. Pelajaran sejarah yang memiliki materi banyak 

dianggap sebagai pelajaran yang membosankan karena seolah-olah cenderung 

hapalan. Selain itu dalam pembelajaran sejarah, guru belum menggunakan 

model pembelajaran yang inovatif yang dapat melibatkan keaktifan dan 

kreatifitas siswa dalam belajar sejarah. Dalam proses pembelajaran sejarah 

siswa cenderung pasif, kurang bersemangat, bahkan kadang ada yang tertidur.  

Kondisi seperti ini akan mengurangi motivasi belajar  yang dapat 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Jika kondisi seperti ini terus 

berlangsung, lama kelamaan motivasi belajar sejarah siswa akan cenderung 

menurun yang dapat mengakibatkan hasil belajar kurang maksimal sehingga 

tujuan pembelajaran sejarah tidak akan tercapai. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah 

mengalami aktivitas belajar sehingga aktivitas belajar siswa mempengaruhi 

tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar sejarah siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun 
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faktor dari luar (eksternal). Menurut Syaodih Sukmadinata (2009: 162-165) 

yang termasuk faktor internal adalah faktor fisiologis dan psikologis 

(misalnya kecerdasan motivasi berprestasi dan kemampuan kognitif), 

sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan 

instrumental (misalnya guru, kurikulum, dan model pembelajaran). 

Salah satu tujuan penggunaan pembelajaran konstruktivistik adalah 

peserta didik belajar cara-cara mempelajari sesuatu dengan cara memberikan 

pelatihan untuk mengambil prakarsa belajar untuk mendorong agar peserta 

didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar (Rifa’I i & Anni 2011: 225) 

Teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

konstruktivisme. Inti sari teori konstruktivisme adalah membawa peserta 

didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks 

kedalam dirinya sendri. Teori ini memandang peserta didik sebagai individu 

yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-

prinsip yag telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apa bila sudah 

tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta 

didik harus terlibat aktif dalam pemebelajaran (Anin 2011 : 137) 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik Suprijono (2011: 6). Kualitas pembelajaran adalah 

kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model 

pembelajaran yang digunakan. 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

sangat cocok dipadukan dengan metode Mind Mapping karena keduanya 
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melatih peserta didik aktif dalam pembelajaran dan berfikir kreatif sehingga 

diharapkan akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang maksimal. Pengaruh penggunaan  

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

dengan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar sejarah siswa 

ditunjukkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir penelitian pegaruh penerapan pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition  dengan  Mind Mapping 

terhadap hasil belajar IPS siswa 

Penggunaan 

Metode Ceramah 

 Pembelajaran terkesan 

berpusat pada guru  

 Siswa kurang mendapatkan 

rangsangan yang kuat  

 Siswa terlihat merasa jenuh di 

dalam kelas  

 Siswa cenderung pasif  

Pembelajaran yang 

terpusat pada guru 

 

 

 

Pembelajaran 

Cooperative 

Integrated 

Reading and 

Composition 

(CIRC) dengan 

metode Mind 

Mapping 

Pembelajaran CIRC & Mind Mapping 

 Melatih siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran 

 Belajar tidak terpusat pada guru 

 Merncanakan, mengkreatifkan, 

memahami dan mengingat 

 Siswa antusisa dalam mengikuti 

pelajaran 

 Pembelajaran tidak bersumber 

hanya dari guru 

 Siswa lebih aktif 

Elastisitas gagasan 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping  positif terhadap hasil 

belajar IPS 

Melibatkan 

keaktivan siswa 

Klarifikasi dan 

pertukaran 

Evaluasi 

Pembelajaran CIRC & Mind Mapping 

bagi siswa 

Orientasi 

Kelompok 

membaca 
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Keterangan : 

Dari gambar krangka berfikir tersebut bagai mana proses 

pembelajaran IPS mneggunakan Model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition dengan metode Mind Mapping. Orientasi adalah 

guru mendemonstrasikan materi dan pembelajaran yang akan digunakan, 

kemudian elastisitas gagasan adalah para siswa mencari pasanganatau 

kelompok yang nantinya akan bekerja sama 

Kelompok membaca adalah siswa bekerja dan membagi tugas 

masing-masing dan memiliki tanggung jawab individu, klarifikasi dan 

pertukaran adalah siswa berinteraksi dan mendapatkan informasi dari klompok 

lain yang mereka belum ketahui, dan disini juga melibatkan siswa menjadi 

lebih aktif, setelah itu dilakukann evaluasi untuk mendapatkna hasilnya 

Rangkaian kegiatan belajar tersebut diasumsikan dapat merangsang 

keaktifan siswa dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, penugasan untuk membuat mind map dari informasi yang 

mereka temukan sendiri akan membuat pemahaman siswa terhadap materi 

lebih mendalam. Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

membantu siswa untuk memenuhi tujuan pembelajaran, yaitu dengan hasil 

belajar yang memuaskan 
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J. Hipotesis 

Hipotesis mengandung pengertian satu pendapat yang kebenarannya 

masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ho 

Tidak ada pengaruh hasil belajar sejarah siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping. 

2. Ha 

Ada pengaruh hasil belajar sejarah siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan 

penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus 

berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

meliputi: 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian Quasi 

Eksperiment. Quasi Eksperiment merupakan metode eksperimen yang 

mengikuti prosedur dan memenuhi syarat eksperimen seperti kelompok 

kontrol, pemberian perlakuan, serta pengujian hasil. Namun dalam 

pengontrolan variabel hanya dilakukan terhadap satu variabel yang dipandang 

paling dominan (Sukmadinata, 2009: 58-59). Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif jenis eksperimen. Sugiyono 

(2012: 72) menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Margono (2005: 110)  penelitian 

eksperimen merupakan suatu percobaan yang dirancang secara khusus guna 

membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini membagi kelompok menjadi dua, yakni kelompok 

eksperimen dan kelompok control. Satu kelompok diberi perlakuan khusus 

tertentu dan satu kelompok lagi dikendalikan pada suatu keadaan yang 
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pengaruhnya dijadikan sebagai pembanding (Margono,2005:110). Kelompok 

eksperimen merupakan kelompok yang mendapat perlakuan, yakni dengan 

menggunakan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping dalam pembelajaran IPS sejarah. 

Kelompok kontrol adalah sebagai kelompok pembanding untuk kelompok 

eksperimen. Kelompok kontrol menggunakan metode ceramah. Perbandingan 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping 

terhadapa hasil belajar peserta didik. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan desain Nonequivalent Control 

Group Design, desain ini hampir sama dengan Pretest-Posttes Control Grup 

Design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2012: 116). 

Tabel 1. Desain Penelitian Eksperimen 

Kelompok Pre-Test Treatment Post-Test 

Eksperimental    X    

Kontrol    -    

Keterangan :  

   : Pre-Test Kedua Kelompok 

   : Post-Test Kedua Kelompok 

X : Treatment atau perlakuan (Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping) 
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Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang akan diteliti, yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Prosedur penelitian ini meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Mengambil 2 kelas penelitian, yaitu 1 kelas sebagai kelas control dan 1 

kelas eksperimen. 

2. Menyusun intrumen penelitian yang meliputi Perangkat Pembelajaran, 

lembar kerja siswa, lembar observasi, soal Pre-Test dan Post-Test.  

3. Melakukan uji coba perangkat test, serta menghitung validitas dan 

realiabilitas. 

4. Memberikan Pre-Test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

5. Memberikan perlakuan sebanding, pada kelompok eksperimen 

pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping. 

6. Memberikan Post-Test pada kedua kelompok. 

7. Hitung perbedaan antara hasil Pre-Test    dan Post-Test 

               -masing kelompok. 

8. Perbandingan perbedaan-perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah 

penerapan perlakuan X itu berkaiatan dengan perubahan yang lebih besar 

pada kelompok eksperimental. 

9. Uji hipotesis  (Uji-t, Uji Regresi) untuk menentukan apakah ada pengaruh 

dalam hasil tes itu yang signifikan. 
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B. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu 

tahun ajaran 2014/2015 sebagai populasi penelitian. Siswa kelas VII terdiri 

atas Sembilan kelas yaitu kelas VII A sampai dengan VII I. Jumlah siswa 

masing-masing kelas adalah sebagai berikut: kelas VII A berjumlah 36 peserta 

didik, kelas VII B berjumlah 36 peserta didik, kelas VII C berjumlah 36 

peserta didik, kelas VII D berjumlah 36 peserta didik, kelas VII E berjumlah 

36 peserta didik, kelas VII F berjumlah 36 peserta didik, kelas VII G 

berjumlah 36 peserta didik, kelas VII H berjumlah 36 peserta didik, kelas VII 

I berjumlah 36 peserta didik. 

Meskipun terdiri atas beberapa kelas yang berbeda, seluruh kelas 

sebagai kelas populasi tersebut merupakan satu kesatuan, karena 

keseluruhannya mempunyai kesamaan-kesamaan, yaitu peserta didik tersebut 

berada dalam tingkat yang sama, yaitu kelas VII, peserta didik tersebut berada 

dalam semester yang sama yaitu semester 2, peserta didik tersebut 

mendapatkan pengajaran yang sama dengan kurikulum SMP Negeri 1 

Lebaksiu dengan guru pengajar yang sama. 

 

C.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang diambil dari populasi 

dan yang nantinya akan diteliti (Arikunto, 2013: 130). Dinamakan penelitian 

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 
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sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Sampling Random. Teknik ini dipakai karena pengambilan sampel 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sample. Karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Cara demikian dilakukan anggota populasi dianggap homogen. 

Setelah melakukan observasi peneliti mendapatkan kelas yang bisa di 

jadikan sample yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B 

sebagai kelas control. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian dalam 

satuan penelitian. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variable terikat 

(Arikunto,2013:119). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode 

Mind Mapping. 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel akibat adanya variabel bebas 

(Arikunto,2013:119). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar peserta didik yang berupa nilai tes mata pelajaran sejarah kelas VII 

SMP Negeri 1 Lebaksiu tahun ajaran 2014/2015 yang diperoleh setelah  

proses pembelajaran. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sanjaya, 2006:205). 

1. Observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data aktifitas 

siswa dalam pembelajaran yang dijadikan sampel peneliti yaitu kelas VII 

A dan VII B. Selain itu observasi juga dilakukan untuk mendapatkan data 

kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Dokumentasi 

          Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama 

dan jumlah siswa yang akan menjadi kelas sampel. Disamping itu untuk 

mendapatkan nilai ulangan blok semester ganjil pada kelas VII A. Skor  

inilah yang akan dimanfaatkan untuk menguji sampel pada tahap 

pendahuluan (sebelum perlakuan). 
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3. Tes 

           Metode tes adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari perlakuan. Menurut Nana Sudjana, tes sebagai 

penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa 

untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), 

dalam bentuk tulisan (tes tertulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes 

tindakan) (Sudjana, 2005:35). Metode ini dipilih, karena dianggap sebagai 

metode yang paling tepat dalam rangka mencari pemecahan yang terdapat 

dalam penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Pre Test 

           Pre test merupakan uji untuk menyamakan kedudukan masing-

masing kelompok sebelum dilakukan eksperimen pada sampel 

penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai nilai pre test 

yaitu hasil pre test siswa kelas VII A dan VII B sebelum diberikan 

perlakuan. 

b. Post Test 

            Post test merupkan uji akhir eksperimen atau tes akhir, yaitu tes 

yang dilaksanakan setelah eksperimen. Tujuan post test ini adalah untuk 

mendapatkan bukti pengaruh pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping  

terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas VII SMP Negeri 1 lebaksiu. 
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 Langkah-lagkah penyusunan perangkat tes antara lain sebagai 

berikut: 

1) Menentukan materi pelajaran 

2) Menentukan alokasi waktu 

3) Membuat kisi-kisi soal 

4) Membuat perangkat tes, yakni dengan menulis petunjuk/pedoman 

mengerjakan  serta membuat kunci jawaban 

5) Menganalisis hasil tes 

 

F. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrument penelitian dilakukkan setelah perangkat tes 

tersusun. Hal ini bertujun untuk mengetahui validitas, tingkat kesukaran soal, 

daya beda soal, dan reliabilitas. Setelah perangkat tes diuji cobakan, langkah 

selanjutnya dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan tujuan supaya 

instrumen yang dipakai untuk memperoleh data benar-benar dapat dapat 

dipercaya. Analisis perangkat uji coba meliputi:  

1) Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2013:64). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrmen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 
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2013:69). Pengujian validitas internal dapat menggunakan dua cara, yaitu 

analisis faktor dan analisis butir. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisis butir dengan menyekor soal yang kemudian 

ditabulasi dan dimasukkan dalam rumus korelasi product moment, dengan 

rumus :  

 

 

rxy = koefisien korelasi x dan y 

N = Jumlah responden 

X = Jumlah skor butir soal  

Y = Jumlah skor total yang benar   

(Arikunto, 2013:70). 

Hasil perhitungan validitas soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria  No butir soal Jumlah  

Valid  1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39. 

30 

Tidak valid  4, 6, 7,  12, 13, 14, 19,  24, 38, 40 10 

Perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 10. 
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2. Reliabilitas  

 Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2013:86).  

 

                              

keterangan:   

 r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

 q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = p - 1) 

 k : banyaknya butir soal 

 S : standar deviasi dari tes (akar dari varians)   

r
11 

≤ 0,20   = reliabilitas sangat rendah  

0,20 ≤ r
11 

< 0,40 = reliabilitas rendah  

0,40 ≤ r
11 

< 0,60 = reliabilitas sedang  

0,60 ≤ r
11 

< 0,80 = reliabilitas tinggi  

0,80 ≤ r
11 

< 1,00  = reliabilitas sangat tinggi (Arikunto, 2009:218). 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r
11 

sebesar 

0.866 tersebut terletak pada interval 0,80 ≤ r
11 

< 1,00 termasuk kategori 

reliabilitas sangat tinggi. Perhitungan realibilitas selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran 10 
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3. Daya Pembeda Soal  

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Indeks 

diskriminasi ini berkisar antara 0,00 – 1,00 (Arikunto, 2013:211).  

Daya pembeda soal dari masing-masing soal digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui kualitas soal tersebut dalam membedakan siswa 

yang pandai dengan siswa yang tidak pandai. Langkah-langkah untuk 

menghitung daya pembeda soal adalah sebagai berikut:  

a. Merangking skor hasil tes uji coba, yaitu megurutkan hasil tes siswa 

mulai dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah.  

b. Mengelompokkan seluruh peserta tes menjadi 2 kelompok, yaitu 

kelompok atas dan kelompok bawah.  

Untuk menghitung daya pembeda soal pilihan ganda dapat 

digunakan rumus sebagai berikut 

   A

BA

JS

JBJB
DP


  atau 

B

BA

JS

JBJB
DP


         (Arikunto, 2013:214). 

Keterangan: 

 = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. 

 = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

 = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan salah. 

 = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan salah. 

AJB

BJB

AJS

BJS
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Klasifikasi daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

DP = 0,00 adalah sangat jelek  

0,00 < DP ≤ 0,20 adalah jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40 adalah cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70 adalah baik  

0,70 < DP ≤ 1,00 adalah sangat baik (Arikunto, 2013: 218). 

 Hasil perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Daya Beda Soal 

Kriteria DP No Butir Soal Jumlah 

Sangat Jelek 38, 40. 2 

Jelek 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39. 

25 

Cukup 5, 7, 16, 19, 20, 29, 30,  7 

Baik 10, 31, 32, 33, 34. 5 

Sangat baik 26,  1 

Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

4.  Tingkat Kesukaran Soal    

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar, dengan perhitungan tingkat kesulitan soal dapat diketahui 

soal yang mudah atau sukar yang ditujukan dengan indeks kesukaran soal. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 
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indeks kesukaran (difficulty index) (Arikunto, 2013:207-208). Untuk 

menentukan indeks kesukaran digunakan rumus sebagai berikut: 

IK =
BA

BA

JSJS

JBJB




 

Keterangan: 

IK    : Tingkat kesukaran 

JBA   :  Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB   :  Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA     :  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB       :   Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

  IK = 0,00 adalah soal terlalu sukar  

0,00 < IK ≤ 0,30 adalah soal sukar  

0,30 < IK ≤ 0,70 adalah soal sedang  

0,70 < IK ≤ 1,00 adalah soal mudah (Arikunto, 2013:210). 

 Tabel 4. Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran 

Kriteria  No. Butir Soal Jumlah 

Sukar 6, 7, 8, 12, 14, 27, 35, 38, 40. 9 

Sedang  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39. 

26 

Mudah  5, 22, 29, 32, 33. 5 

Perhitungan tentang tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran 10. 
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Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya pembeda soal maka jumlah soal yang memenuhi kriteria sebagai 

alat ukur sebanyak 30 butir yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. 

 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data terbagi menjadi tiga 

tahap yaitu, analisis data populasi, analisis tahap awal, dan analisis tahap 

akhir. 

1. Analisis Data Populasi 

Analisis data populasi ini dilakukan sebelum peneliti mengambil 

sampel dari populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

populasi yang digunakan sebagai objek penelitian yang memiliki keadaan 

awal yang sama yaitu bersifat homogen. Data yang digunakan bisa 

menggunakan nilai harian sebelumnya.  

2. Analisis Tahap Awal  

Analisis tahap awal dilakukan sebelum penelitian dimulai atau 

sebelum peneliti memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelas kontrol. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal kelas 

sampel, apakah berada dalam kondisi awal yang sama atau tidak. Data 

yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil nilai pre test sejarah. 
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3. Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir ini dilakukan guna untuk menguji hipotesis 

penelitian. Data yang digunakan bersumber pada hasil post test terhadap 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui data nilai tes 

hasil belajar siswa berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat 

ditentukan statistik yang akan digunakan dalam mengolah data. Jika 

data berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistic 

parametik. Jika data tidak berdistribusi normal, maka statistic yang 

digunakan adalah statistic non parametik. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan program SPSS versi 21 dengan uji One 

Sample Kolmogorof-Smirnov Test. Hipotesis dalam pengujian ini 

adalah 

   : data berdistribusi normal 

   : data tidak berdistribusi normal. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Jika Sig > 0,05, maka Ha diterima yang berarti data berdistribusi 

normal, 

Jika Sig < 0,05, maka Ha ditolak yang berarti data berdistribusi tidak 

normal. 

b. Uji Kesamaan Dua Varian (Uji Homogenitas) 
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Langkah ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas data 

hasil belajar sejarah pokok bahasan pergerakan nasional pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. Perhitungan uji 

homogenitas dilakukan dengan uji Levene Test dengan menggunakan 

program SPSS. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

   :    =     (varians homogen) 

   :        (varians tidak homogen) 

Dengan kritria: 

Jika Sig > 0,05, maka Ha diterima yang berarti data homogen,  

Jka Sig < 0,05, maka Ha ditolak yang berarti data tidak homogen. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji T 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar sejarah di kelas eksperimen. Apakah hasil belajar 

kelas eksperimen  lebih baik dari pada kelas kontrol. Dalam uji 

hipotesis ini menggunakan One Sample Test. Hipotesis yang 

digunakan alam uji anova adalah sebagai berikut: 

   : Tidak ada perbedaan  rata-rata nilai antara siswa yang diberikan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping. 

    : Ada perbedaan  rata-rata nilai antara siswa yang diberikan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)  dengan metode Mind Mapping. 
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  Uji One Sample Test analisis menggunakan program SPSS 

21 dengan hipotesis seperti diatas, dengan kriteria diterima Ha jika 

Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05. 

2) Uji Regresi 

Untuk menguji adanya pengaruh pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  dengan metode Mind 

Mapping terhadap hasil belajar sejarah  digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Persamaan regresi:  ̂ = a+bx 

Keterangan: 

 ̂ = subyek dalam variable dependen yang diprediksikan 

a = harga Y ketika harga x = 0 (harga konstan) 

b = angka arah koefisien regresi 

x = subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu 

Persamaan ini menggunkan program SPSS 21 dengan analisis 

linear. Persamaan regresi bisa dilihat dari tabel Unstandardized 

Coefficients B. 

a) Uji Keberartian 

 Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui berarti atau 

tidak berartinya koefisien arah regresi. Hipotesis yang digunakan 

dalam uji keberartian adalah sebagai berikut: 

H0 : koefisien arah regresi tidak berarti  

Ha : koefisien arah regresi berarti  
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 Uji keberartian ini menggunkan program SPSS 21 dengan 

hipotesis seperti diatas, dengan kriteria diterima Ha, Jika Fhitung > Ftabel 

dengan df pembilang = 1 dan df penyebut = (n-2) dengan taraf 

signifikansi   = 5%, maka Ha diterima. Jadi koefisien arah regresi 

berarti. 

Sedangkan jika Fhitung < Ftabel dengan df pembilang = 1 dan df 

penyebut = (n-2) dengan taraf signifikansi   = 5%, maka Ha ditolak. 

Jadi koefisien arah regresi tidak berarti  

b) Uji Linearitas Regresi  

 Uji linearitas regresi  ini bertujuan untuk mengetahui 

persamaan garis regresi linear atau tidak linear. Dalam uji linearitas 

regresi ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji analisis regresi linear sederhana 

adalah sebagai berikut: 

   : Persamaan garis regresi tidak membentuk linear 

    : Persamaan garis regresi membentuk linear 

 Uji regresi linear analisis menggunakan program SPSS 21 

dengan hipotesis seperti diatas, dengan kriteria diterima Ha jika Sig. 

kurang dari 0,05. 

c) Koefisien Korelasi Pada Regresi Linear Sederhana 

Uji koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi variable bebas terhadap variable terikat. Uji koefisien 

korelasi ini menggunakan program SPSS 21 dengan analisi regresi 
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linear. Dilihat  tabel ANOVA terdapat nilai R Square atau koefisien 

determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi 

yang dibentuk oleh interaksi variable bebas dan variable terikat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan  diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pembelajaran Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping pada 

pembelajaran sejarah di SMP NEGERI 1 Lebaksiu berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan silabus dan RPP yang dirancang oleh peneliti. Hasil 

belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Lebaksiu dalam pembelajaran 

sejarah yang menggunakan pembelajaran Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping diperoleh hasil post test dengan rata-rata sebesar 81,66. Hasil 

belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Lebaksiu dalam pembelajaran 

sejarah yang menggunakan metode ceramah diperoleh hasil post test 

dengan rata-rata sebesar 74,50 

2. Pembelajaran sejarah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu dengan 

menggunakan Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran sejarah yang tidak diberikan 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan metode Mind Mapping atau menggunakan metode ceramah. Hal 
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ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

(uji t dan uji regresi sederhana). Uji t diperoleh nilai  signifikan = 0,00 < 

0,05 = taraf signifikan, maka terdapat perbedaaan hasil belajar siswa pada 

kelas eksperimen dan siswa pada kelas kontrol. Sedangkan uji regresi 

sederhana diperoleh nilai signifikansi = 0,002 dengan taraf signifikansi = 

0,05. Karena nilai signifikansi = 0,002 < 0,05= taraf signifikansi maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang berarti ada pengaruh yang 

signifikan Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar sejarah 

siswa. Koefisien determinasi diperoleh =  0,244. Hal ini berarti 24,4% 

hasil belajar sejarah siswa dipengaruhi oleh pembelajaran dengan 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) metode Mind 

Mapping dan sisanya 75,6% dipengaruhi oleh faktor lain.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya para guru perlu mencoba Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping karena 

pembelajaran ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dan menjadi alternative pembelajan, pembelajaran tidak hanya 

menggunakan satu model saja sehingga membuat siswa jenuh dengan 

model yang diterapkan. Dalam menerapkan metode ini hendaknya guru 
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mampu berinteraksi dengan siswa dan mampu menjadi moderator antar 

siswa agar siswa dapat belajar lebih aktif. 

a) Kelebihan: 

Kelebihan dari metode CIRC siswa dapat memberikan 

tanggapannya secara bebas, dilatih untuk dapat bekerjasama dan 

menghargai pendapat orang lain. Kekurangan dari metode CIRC pada 

saat presentasi hanya siswa yang aktif yang tampil, memerlukan 

waktu yang relatif lama, adanya kegiatankegiatan kelompok yang 

tidak bisa bejalan seperti apa yang diharapkan. 

b) Kekurangan: 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading And 

Composition (CIRC) menimbulkan sebuah masalah yaitu apabila guru 

sedang mengajarkan satu kelompok membaca, siswa lain di dalam 

kelas tersebut harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka 

selesaikan dengan sedikit pengarahan dari guru. Hal ini dapat 

dihindari apabila guru bisa mengelola waktu dan kelas secara baik 

2. Guru harus mampu mengkondisikan siswa dalam Pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode 

Mind Mapping, hal ini dilakukan mengingat pembelajaran dengan metode 

ini mengharuskan siswa untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memahami 

materi sehingga perlu bimbingan dan arahan dari guru agar suasana kelas 

lebih kondusif 
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Lampiran 1 

Daftar Siswa Kelas Kontrol 

(VII B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa Kode

1 Agnes Hanna Anggraini K-1

2 Aina Himatul Maisyah K-2

3 Andini Nur Rizki K-3

4 Antina K-4

5 Aqila  Dzatil Muna K-5

6 Dita Apriliana K-6

7 Dodi Tri Hartono K-7

8 Dwiyasa Yanuardi K-8

9 Fika Anggreni K-9

10 Ghoni Musyafa K-10

11 Hafiz Al Rasyyid K-11

12 Hendi Laksono K-12

13 Ihsan Ali Sofi K-13

14 Inayah Wulandari K-14

15 Intan Rizky Varadila K-15

16 Ismiyati K-16

17 Laelatul Khinayah K-17

18 M. Amrulloh Muzani K-18

19 M. Fakhri Aminulloh K-19

20 Mohamad Sulton Ali K-20

21 Muhamad Firmansyah K-21

22 Muhammad Aris Rizaldi K-22

23 Muhammad Azka Fajar K-23

24 Putri Dwi Suswanty K-24

25 Reno Ardi Anjaya K-25

26 Reza Armand Maulana K-26

27 Rohmatun Umma K-27

28 Safa Muazam K-28

29 Silvia Anisatun Safitri K-29

30 Siti Nur Muttohida K-30

31 Sri Puji Astuti K-31

32 Suci Amaliyah K-32

33 Winarni K-33

34 Wulan Allyza Putri K-34

35 Zain El Paradise K-35

36 Zani Nawang Wulan K-36
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Lampiran 2 

Daftar Siswa Kelas Eksperimen 

(VII A) 

 

 

No Nama Siswa Kode

1 Aiza Laela Adhani E-1

2 Ali Firmansyah E-2

3 Andika Arie Damara E-3

4 Anisa Noviyanti E-4

5 Desyani Nur Indahsari E-5

6 Dicky Faelani E-6

7 Dilatul Aghniya E-7

8 Dwi Amelia Restiani E-8

9 Dwina Putri Denova E-9

10 Eros Furqon Ardiansyah E-10

11 Febi Yuliani E-11

12 Ibnu Nadim Nazar E-12

13 Ismiatun Nabila E-13

14 Lidia Astuti E-14

15 Lukman Adi Saputra E-15

16 M. Ammar Muflih Hakim E-16

17 M. Dimas Prayogi E-17

18 M. Riski Amin Muminin E-18

19 Mira Karina E-19

20 Mohammad Fahrul Falah E-20

21 Muh Rifqi Maulana E-21

22 Muhamad Ajai E-22

23 Muhammad Rifqi Al Wansyah E-23

24 Nabila Khayatun Nufus E-24

25 Nazwa Aprilia Hanum E-25

26 Putri Alwiyawati E-26

27 Ria Novita E-27

28 Rizki Anfaunnisa E-28

29 Silvia Yuliana E-29

30 Siva Rosmiati E-30

31 Sri Kanti E-31

32 Tiara Rizqi Utami E-32

33 Tika Rofiani E-33

34 Ulfiatun Khasanah E-34

35 Wahyu Prihandoko E-35

36 Zana Alfiansari E-36
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Lampiran 3 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah : SMP N 1 Lebaksiu 

Kelas : VII(tujuh) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester : 2(dua) 

Standar Kompetensi : 5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.1 Mendeskrip
sikan 
perkem-
bangan 
masyara-
kat, 
kebudaya-
an, dan 
pemerintah
an pada 
masa Hindu-
Buddha 
serta 
peninggalan

Peranan 

perdagangan bagi 

masuk dan 

berkembangnya 

agama Hindu dan 

Buddha ke 

Indonesia 

 

 

Peta daerah yang di 

pengaruhi unsur 

Hindu dan Buddha 

Membaca  

referensi dan 

mengamati atlas 

sejarah tentang 

masuk dan 

berkembangnya 

agama Hindu 

Buddha di 

Indonesia 

 

Mengamati peta 

daerah yang 

 Mendeskripsikan 
masuk dan 
berkembangnya 
agama Hindu dan 
Buddha di 
Indonesia 

 

 Menunjukkan 
pada peta daerah-
daerah yang 
dipengaruhi unsur 
Hindu Buddha di 
Indonesia 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 Penugasan 

 

 

 

 

 Tes Uraian 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

 

 Jelaskan proses 
masuknya 
agama Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia 

 

 Buatlah peta 
Indonesia dan 
berilah warna 
daerah-daerah 
yang 
dipengaruhi 
unsur Hindu 
dan Buddha 

6 JP Buku 

sumber 

yang 

relevan  

Atlas 

sejarah  

Foto dan 

gambar  

Benda 

reflika 

Musium 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

-pening-
galannya. 

 

 

 

 

Perkembangan 

kerajaan Hindu 

Buddha (Kutai, 

Taruma Negara, 

Mata-ram kuno, 

Sriwijaya,Kedi-

ri,Singasari, dan 

Majapahit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

dipengaruhi 

unsur Hindu dan 

Buddha  

 

Membaca 

referensi dan 

mengamati 

gambar 

menyusun secara 

kronologi 

perkembagan 

kerajaan Hindu 

dan Buddha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyusun 
kronologi 
perkembangan 
kerajaan Hindu-
Buddha ke 
berbagai wilayah 
Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan warna 
yang berbeda! 

 

 Kerajaan 
Sriwijaya dapat 
berkembang 
besar karena 
berbagai faktor 
diantaranya 
ialah... 

a. wilayahnya 
sangat luas  

b. hasil 
hutannya 
melimpah 

c. memiliki 
angkatan laut 
yang kuat 

d. berhasil 
menarik pajak 
dari pedagang 
luar negeri 

 

Situs 

sejarah 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

Peninggalan –

peninggalan sejarah 

Kerajaan yang 

bercorak Hindu dan 

Buddha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

gambar untuk 

mengenal 

peninggalan –

peninggalan 

sejarah kerajaan 

–kerajaan Hindu 

dan Buddha di 

Indonesia 

 

 

 

 Mengidentifikasi 
dan memberi 
contoh 
peninggalan-
peninggalan 
sejarah kerajaan-
kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Tugas 

rumah 

 Kumpulkan 
gambar –
gambar 
peninggalan 
sejarah 
kerajaan –
kerajaan Hindu 
dan Buddha 
dan 
kelompokkan 
masing –masing 
sesuai corak 
agamanya 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah   : SMP N 1 Lebaksiu 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/II 

Alokasi Waktu  : 2 x Pertemuan (4x 45 menit) 

1. Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak 

masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 

2. Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha di Indonesia, serta peninggalan- 

peninggalannya  

3. Indikator :  

a.  Menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama hindu-budha di 

Indonesia  

b.  Memahami dan mengenal kerajaan hindu-budha di Indonesia 

c.  Menganalisis peninggalan hindu-budha di Indonesia 

 

4. Tujuan Pembelajaran : 

a. Siswa mampu menjelaskan latar belakang  masuk dan berkembangnya 

agama hindu-budha di Indonesia 

b. Siswa mampu mendeskripsikan masa kerajaan hindu-budha di Indonesia 

c. Siswa mampu menganalisis peninggalan hindu-budha di Indonesia 

 

5.   Nilai karakter yang diharapkan :  

 cinta tanah air, demokratis, jujur, toleransi, cinta damai, disiplin, kerja 

keras, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,  menghargai 
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prestasi, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab.  

 

6. Materi Pembelajaran : 

a. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di  Indonesia. 

b. Saluran-saluran perkembangan Hindu-Buddha  di Indonesia. 

c. Cara-cara yang digunakan oleh para pendeta dalam menyebarkan agama 

Hindu-Buddha di berbagai wilayah Indonesia. 

d. Peta jalur dan daerah penyebaran Hindu-Buddha di berbagai wilayah 

Indonesia. 

e. Kronologi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di berbagai wilayah 

Indonesia. 

f. Contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di 

berbagai daerah Indonesia. 

 

7. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1. Pertemuan  pertama (2 x 45 menit) 

a. Pendahuluan 

- Guru mempresensi siswa. 

- Guru memberikan petuah bijak 

- Guru menumbuhkan motivasi belajar siswa 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

- Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

latar belakang masuknya Hindu-Budha ke Indonesia. 

2) Elaborasi 

- Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

munculnya kerajaan Hindu-Budha di Indonesia. 

- Guru menjelaskan perkembangan kerajaan Hindu-

Budha di Indonesia dengan menggunakan metode 

Ceramah 

3) Konfirmasi 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 
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- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal yang belum jelas 

- Guru mengulas kembali materi yang telah diberikan 

c. Kegiatan Penutup 

- Guru bersama dengan siswa membuat simpulan tentang 

latar belakang masuknnya Hindu-Budha ke Indonesia. 

- Guru menginstruksikan agar siswa mempelajari materi 

untuk pertemuan berikutnya yaitu peninggalan dan hasil 

budaya Hindu-Budha di Indonesia  

- Guru menutup pembelajaran dengan salam 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

No Kegiatan Waktu 

2.  Pertemuan  kedua (2 x 45 menit) 

a. Pendahuluan 

- Guru mempresensi siswa. 

- Guru memberikan petuah bijak 

- Guru menumbuhkan motivasi belajar siswa 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

- Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

peninggalan dan hasil budaya bercorak Hindu-Budha 

di berbagai daerah Indonesia  

2) Elaborasi 

- Guru melakukan Tanya jawab dengan siswa tentang 

peninggalan Hindu-Budha di Indonesia  

- Guru menjelaskan kebudayaan Hindu-Budha di 

Indonesia dengan metode Ceramah. 

3) Konfirmasi 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal yang belum jelas.  

- Guru mengulas kembali materi yang telah diberikan 

c. Kegiatan Penutup 

- Guru bersama dengan siswa membuat simpulan tentang 

peninggalan Hindu-Budha di Indonesia   

- Guru menginstruksikan agar siswa mempelajari materi 

tentang Hindu-Budha yang telah di pelajari 

- Guru menutup pambelajaran dengan salam 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

9. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku sejarah pegangan siswa dan buku referensi. 

2. Atlas sejarah. 

3. Situs sejarah di daerahnya. 
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4. Power point 

 

9. Penilaian 

 Tes Tertulis 

Hasil belajar kognitif siswa dinilai dengan tes evaluasi hasil belajar 

 

     Lebaksiu, .2..Maret  2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran IPS Peneliti 

 

 (M.Mungkas Iswandi.s.pd  ) 

NIP. 196903232008011009 

( Muhammad Hanif Rafie  ) 

NIM.3101411100 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah   : SMP N 1 Lebaksiu 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/II 

Alokasi Waktu  : 2 x Pertemuan (4x 45 menit) 

1. Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak 

masa Hindu-              Buddha sampai masa Kolonial 

Eropa. 

2. Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha di Indonesia, serta peninggalan- 

peninggalannya 

3. Indikator :  

a. Menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama hindu-budha di 

Indonesia 

b. Memahami dan mengenal kerajaan hindu-budha di Indonesia 

c. Menganalisis peninggalan hindu-budha di Indonesia 

 

4. Tujuan Pembelajaran : 

a. Siswa mampu menjelaskan latar belakang  masuk dan berkembangnya 

agama hindu-budha di Indonesia 

b. Siswa mampu mendeskripsikan masa kerajaan hindu-budha di Indonesia 

c. Siswa mampu menganalisis peninggalan hindu-budha di Indonesia 

 

5.   Nilai karakter yang diharapkan :  
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cinta tanah air, demokratis, jujur, toleransi, cinta damai, disiplin, kerja 

keras, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,  menghargai 

prestasi, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab.  

 

6. Materi Pembelajaran : 

a. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di  Indonesia. 

b. Saluran-saluran perkembangan Hindu-Buddha  di Indonesia. 

c. Cara-cara yang digunakan oleh para pendeta dalam menyebarkan agama 

Hindu-Buddha di berbagai wilayah Indonesia. 

d. Peta jalur dan daerah penyebaran Hindu-Buddha di berbagai wilayah 

Indonesia. 

e. Kronologi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di berbagai wilayah 

Indonesia. 

f. Contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di 

berbagai daerah Indonesia. 

 

7. Metode Pembelajaran 

 Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 Metode: Mind Mapping, Tanya jawab 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

8.1. Pertemuan  pertama (2 x 45 menit) 

1.1.1 Pendahuluan 

- Guru mengawali pelajaran 

dengan memberi salam  

- Guru memberikan motivasi 

dan apersepsi dengan 

menunjukkan gambar 

peninggalan Kerajaan 

Hindu-Budha di Indonesia 

?” 

8.1.2. Kegiatan Inti 

8.1.2.1. Eksplorasi 

 

 

- Siswa menjawab salam 

dari guru 

- Siswa mendengarkan 

dan termotivasi untuk 

belajar dan siswa 

menjawab pertanyaan 

dari guru 

 

 

 

- Siswa menjawab 

 

10 menit 
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- Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

tentang latar belakang 

masuknya Hindu-Budha 

di Indonesia . 

- Guru menjelaskan model 

pembelajaran 

Cooperative Integrated 

Reading and 

Composition (CIRC) 

dengan metode mind 

mapping yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

 

8.1.2.2. Elaborasi 

- Guru mengajak siswa untuk 

membuat kelompok belajar 

yang akan membahas materi 

Hindu-Budha  

- Guru  menjelaskan dan 

membagi materi kepada 

kelompok yang sudah 

dibentuk 

- Guru mengintruksikan siswa 

untuk menujuk salah satu 

anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

- Guru memberikan sumber 

tambahan melalui media 

power point  

 

 

 

8.1.2.3. Konfirmasi 

- Guru memberikan waktu 

untuk siswa bertanya 

tentang materi yang belum 

jelas 

- Guru mengulas kembali 

materi yang telah diberikan 

 

pertanyaan dari guru 

tentang latar belakang 

masuknya Hindu-Budha 

di Indonesia 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

Cooperative Integrated 

Reading and 

Composition (CIRC) 

dengan metode mind 

mapping yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

 

 

- Siswa memilih dan 

mencatat anggota 

kelompoknya  

 

- Siswa memperhatikan 

serta  mencatat materi 

sesuai yang 

kelompoknya 

- Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi  

 

 

- Siswa memperhatikan 

power point  yang di 

jelaskan guru 

 

 

 

 

- Siswa bertanya tentang 

materi yang belum jelas 

 

 

- Siswa mendengarkan 

ulasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 
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8.1.3. Kegiatan Penutup 

- Guru bersama dengan siswa 

membuat simpulan tentang 

latar belakang masuknnya 

Hindu-Budha di Indonesia 

dan meminta salah satu siswa 

menyampaikan hasil simpulan 

 

- Guru memberikan salam 

penutup 

 

 

- Siswa membuat 

simpulan tentang latar 

belakang masuknnya 

Hindu-Budha di 

Indonesia dan salah satu 

siswa menyampaikan 

hasil simpulan. 

- Siswa menjawab salam 

dari guru 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

8.1. Pertemuan  kedua (2 x 45 menit) 

a. Pendahuluan 

- Guru mengawali pelajaran 

dengan memberi salam  

- Guru memberikan motivasi 

dan apersepsi dengan 

menunjukkan gambar barisan 

tentara. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

“sebutkan contoh peninggalan 

Hindu-Budha yang ada di 

Indonesia ?  

 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

- Guru meminta siswa untuk 

menyebutkan mengenai apa 

saja yang diketahui tentang 

kerajaan-kerajaan Hindu-

Buddha . 

 

2) Elaborasi 

- Guru memberikan 

penghargaan kepada siswa 

yang bertannya atau  

menjawab pertanyaan 

berupa tepuk tangan dan 

motivasi  

- Guru menampilkan bentuk 

Mind Map di papan tulis 

 

 

- Siswa menjawab salam 

dari guru 

- Siswa mendengarkan 

dan termotivasi untuk 

belajar dan siswa 

menjawab pertanyaan 

dari guru 

 

 

 

 

 

 

- Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

tentang kerajaan-

kerajaan Hindu Budha . 

 

 

 

- Siswa bertepuk tangan 

dan mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

oleh guru. 

 

 

- Siswa memperhatikan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 
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9. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Buku sejarah pegangan siswa dan buku referensi. 

b. Atlas sejarah. 

c. Situs sejarah di daerahnya. 

tentang materi  

perkembangan masyarakat, 

kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa 

Hindu-Buddha di 

Indonesia, serta 

peninggalan- 

peninggalannya. 

- Guru mengajak siswa untuk 

membuat mind map yang 

ditampilkan di depan kelas  

- Guru menginstruksikan 

kepada setiap siswa sisiwa 

untuk membuat mind 

mapping   

 

3) Konfirmasi 

- Guru memberikan waktu 

untuk siswa bertanya 

tentang materi yang belum 

jelas 

- Guru mengulas kembali 

materi yang telah diberikan 

  

c. Kegiatan Penutup 

- Guru bersama dengan siswa 

membuat simpulan  

perkembangan masyarakat, 

kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa 

Hindu-Buddha di Indonesia, 

serta peninggalan- 

peninggalannya   

 

- Guru memberikan salam 

penutup 

 

serta mencatat mind map 

yang dibuat oleh guru 

 

 

 

 

 

 

- Siswa berganntian untuk 

membuat mind mapping 

di papan tulis 

- Siswa membuat mind 

mapping sebagai tugas 

individu 

 

 

 

- Siswa satu kelas 

memberikan applause 

atas jawaban yang benar 

 

- Siswa mendengarkan 

ulasan guru 

 

 

- Guru bersama dengan 

siswa membuat simpulan 

tentang  perkembangan 

masyarakat, kebudayaan 

dan pemerintahan pada 

masa Hindu-Buddha di 

Indonesia, serta 

peninggalan- 

peninggalannya  

- Siswa menjawab salam 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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d. Power point 

 

10. Penilaian 

 Tes Tertulis 

Hasil belajar kognitif siswa dinilai dengan tes evaluasi hasil belajar 

 

     Lebaksiu, 2 Maret  2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran IPS Peneliti 

 

 

 

 

(M.Mungkas Iswandi.s.pd  ) 

NIP. 196903232008011009 

( Muhammad Hanif Rafie  ) 

NIM.3101411100 
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Lampiran 6 

Nilai Ulangan Harian IPS Siswa Kelas VII 

 

Lampiran 7 

Daftar Siswa Kelas UjI Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H VII I

72.7 85,75 85,42 74.8 80.5 79.4 77.2 76.8 73.1

75.7 86,67 76,83 60.9 73.3 76.2 78.4 68.5 65.7

85.6 87,83 72,00 74.5 76 79.3 70.5 79.4 64.2

72 76,92 85,92 89.8 75.4 73.3 68.5 79.8 78.1

74.2 84,58 83,42 76.2 81.6 79.8 84.2 72.4 74.8

89.5 85,17 82,17 86 74.8 84.8 79.2 65.4 60.9

76.6 83,75 88,83 73.1 75.5 89.9 76 76.2 74.5

73.2 81,17 84,50 65.7 83.3 78.8 82.4 82.4 89.8

85.5 85,33 84,50 64.2 74.2 79.5 79.4 84.6 76.2

89.9 75,83 85,33 78.1 73.1 74.8 73.5 85.6 86

77.4 84,08 73,75 75.7 89.9 75.4 82.3 79.5 78.4

81.6 82,83 78,25 85.6 85.5 77.4 78.6 78.6 83.1

79.4 81,67 83,00 72 77.4 79.1 74.5 80 79.6

76 72,17 85,42 74.2 76.2 88.3 79.5 73.6 75.4

73.1 85,92 86,58 89.5 89.8 78.6 89.5 72 84.9

65.7 76,50 84,92 76.6 88.3 76.6 73.4 76.4 77.8

64.2 83,33 73,00 78.4 74.5 89.2 75.2 68.9 73.6

78.1 84,92 74,17 83.1 78.6 80.5 87.4 65.8 83.6

74.8 73,75 85,83 79.6 76.6 86.7 69.8 89.8 72.7

60.9 86,25 72,17 75.4 89.5 74.2 77.4 75.2 75.7

74.5 79,58 75,08 84.9 77.5 75.5 78.1 65.4 85.6

89.8 87,00 79,00 77.8 83.4 75.8 83.2 65.8 72

76.2 85,83 84,58 73.6 74.6 81.8 72.6 78.1 74.2

86 83,33 85,83 83.6 82.5 88.4 78.3 82 89.5

78.4 83,67 85,33 72.7 75.2 72.4 85.7 84.4 76.6

83.1 80,67 77,42 73.2 85.2 77.1 68.4 76.9 73.2

79.6 86,17 87,58 85.5 73.5 82 83.4 74.3 85.5

75.4 88,00 85,42 89.9 86.4 81.4 81.8 72.3 89.9

84.9 83,75 84,67 79.4 65.8 76.3 86.4 85.4 77.4

77.8 82,08 74,58 81.6 70.2 75.2 81.2 85.5 81.6

73.6 85,75 84,08 76 70.3 75.3 81.3 85.6 79.4

83.6 84,67 88,00 77 70.4 75.4 81.4 85.7 76

83.7 72,08 85,00 78 70.5 75.5 81.5 85.8 76

83.8 81,75 72,58 79 70.6 75.6 81.6 85.9 76

83.9 86,58 85,83 80 70.7 75.7 81.7 85.10 76

83.10 85,83 86,33 81 70.8 75.8 81.8 85.11 76

86 83,41 83,28 78,5 76 82 76 82 76
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Lampiran 7 

Daftar Siswa Kelas Uji Coba VIII A 

 

 

No Nama Kode

1 Sri Rizki S. U-1

2 Ismi Nadia U-2

3 M. Bagas Saidi R. U-3

4 M. Zainul Muttaqin U-4

5 Iing Seviana U-5

6 M. Orlan Permana U-6

7 Intan Tri Wahyuni U-7

8 Habi Nasir Ahadi U-8

9 Elang Tri M U-9

10 Darwanto U-10

11 Mussava U-11

12 M. Hery Irwanto U-12

13 Winarsih Ayu L. U-13

14 Asfiatul F. U-14

15 Vina Aviana U-15

16 Ananda Patricya U-16

17 Nina Kornelia U-17

18 Siti Mariatul F. U-18

19 M. Luan Musyarof U-19

20 Ainun Salsabila U-20

21 Alam Bactiar R. U-21

22 Awaludin Fakhri U-22

23 Ferisatul Aeniayah U-23

24 Dian Mulyaningsih U-24

25 Alfina Dyas D. U-25

26 Sri Suci Ramahdani U-26

27 M. Ariamsyah U-27

28 Peppy Rizkiana U-28

29 Anjely Setia N. U-29

30 Firanti Adisti U-30

31 Vero Putri S U-31

32 Rakhmeh Pebrianto U-32

33 Luziamatul Varida U-33
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL UJI COBA PENELITIAN 

Sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Kelas/Semester : VII / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (Dua) 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-

an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-

galannya. 

No

. 
Materi Indikator Nomor Soal 

Banyaknya 

Soal 

 Perkembangan pada 

masa Hindu-Budha 

di Indonesia  

 

 

 

 Menjelaskan proses 

masuk dan 

berkembangnya agama 

hindu-budha di 

Indonesia  

  Memahami dan 

mengenal kerajaan 

hindu-budha di 

Indonesia  

 Menganalisis 

peninggalan hindu-

budha di Indonesia  

1, 2, 3, 4, 5, 31, 

32, 33, 37, 38 

 

6. 7. 8. 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 34, 35, 36 

 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 39, 40 

10 

 

 

18 

 

 

12 

Total 40 

Lebaksiu, 24 Februari 2015 

Peneliti 

 

 

Muhammad Hanif Rafie 

NIM. 3101411100 
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA 

 

Satuan sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Mapel   : IPS 

Kelas   : VII 

Semester  : II 

Alokasi waktu  : 40 menit 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dan jawab pada lembar yang 

tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

 

1. Tujuan yang dicapai oleh agama hindu adalaha mokhsa, yaitu… 

A. Hilang bersama raganya C. Terbebas dari dilahirkan kembali 

B. Hilang tak berbekas   D. Terbebas dari dosa 

2. Pembentukan kasta dalam agama hindu bertujuan untuk…. 

A. Agar jelas perbedaan antarkasta  C. agar ada perkawinan 

dalam satu kasta 

B. Agar murni tidak campur aduk antar kasta D. Untuk menjaga kemurnian 

ras bangsa Arya 

3. Pada awalnya budha bukan sebuah agama, tetapi… 

A. Sebuah aliran kepercayaan   C. Paham baru diluar agama hindu 

B. Paham baru dalam agama hindu D. Aliran yang sama sekali baru 

4. Dalam konsep agama budha, hidup adalah menderita. Hal ini terjadi karena 

ketidak tahuan manusia tentang… 

A. Jalan kesurga   C. Kebenaran yang hakiki 

B. Penderitaan  D. Sunya rupa 

5. Masuknya pengaruh hindu budha ke Indonesia menyebabkan….. 

A. Keyakinan dan kepercayaan asli menjadi buyar 

B. Keyakinan dan kepercayaan asli tetap kokoh berdiri 

C. Pengaruh hindu budha lebih dominan 

D. Pengaruh hindu budha membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan 

keyakian yang telah ada sebelumnya 

6. Agama hindu dibawa masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari 

india, peryataan pedagang india sesuai dengan kasta… 

A. Brahmana   C. waisya 
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B. Kasatria   D. sudra 

7. Berikut merupakan pengaruh agama dan kebudayaan hindu-budha bagi 

masyarak Indonesia, kecuali 

A. Perkembangan teknologi pembuatan candi 

B. Dikenalnya system kastapada masyarakat hindu 

C. Mulai dikenal konsep raja dan kerajaan  

D. Dikenalnya system kasta pada masyarakat budha 

8. Kerajaan mataram kuno yang terpecah dapat distukan kembali pada masa 

pemerintahan 

A. Raja samaratungga  C. Dyah balitung 

B. Rakai pikatan   D. Rakai panangkaran 

9. Perdagangan kerajaan sriwijaya mengalami kemjuan yang pesat terutama 

karena kerajaan sriwijaya 

A. Runtunya peranan pelabuhan malaka 

B. Ramainya perdagangan diselat malaka 

C. Letaknya strategis di tepi malaka 

D. Daerah kekuasaan sangat luas 

10. Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan raja 

A. Kertanegara  C. Jayawardhana 

B. Raden Wijaya  D. Hayamwuruk 

11. Kerajaan kutai di Kalimantan timur berdiri sekitar tahun… 

A. 400-500 M  C. 500-600 M 

B. 300-400 M  D. 600-700 M 

12. Penganut agama budha percaya bahwa tujuan hidup didunia adalah 

menghentikan reinkarnasi karena reinkarnasi adalah.. 

A. Penderitaan yang bersifat sementara  C. Kesenangan yang bersifat 

semntara 

B. Penderitaan yang bersifat terus menerus D. Kesenangan yang menjadi 

penderitaan 

13. Seluruh ajaran agama budha terdapat dalam buku ajaran Tripitaka, ajaran yang 

berisi tentang wejangan-wejangan sang budha adalah buku… 

A. Winayapitaka   C. Sutrantapitaka 

B. Abhidharmapitka   D. Tripitakora   

14. Ajaran agma budha berisi tentang penjelasan dan uraian mengenai agama 

budha yang terdapat dalam buku tripitaka adalah… 

A. Abhidharmapitaka   C. Sutrantapitaka 

B. Winayapitaka   D. Tripitakora 

15. Ajaran agama budha berisi tentang peraturan dan hukum yang menentukan 

cara hidup para pemeluknya terdapat dalam buku tripitaka adalah 

A. Winayapitaka   C. Sutrantapitaka 

B. Abhidharmapitaka   D. Tripitakora 
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16. Agam hindu mempunyai banyak dewa, namun tiga dewa yang senan tiasa 

dipuja, yang lebih dikenal dengan nama… 

A. Tri murti   C. Tritunggal 

B. Tri satya   D. Trisakti 

17. Dewa dalam agama hindu yang dikenal sebgai dewa dewa pelindung adalah 

dewa  

A. Dewa syiwa   C. Dewa wisnu 

B. Dewa brahmana  D. Dewa bumi 

18. Dewa brahmana dalam agama hindu dikenal sebagai dewa… 

A. Dewa perusak   C. Dewa bumi 

B. Dewa pelindung  D. Dewa pencipta 

19. Dalam agama hindu dewa yang dikenal sebagai dewa perusak… 

A. Dewa bumi   C. Dewa wisnu 

B. Dewa syiwa   D. Dewa brahmana 

20. Ada empat kasta dalam agam hindu, yang membedakan golongan satu dengan 

golongan yang lain, keempat kasta itu adalah kasta… 

A. Brahmana, ksatria, sudra, dan bawah  C. Brahmana, ksatria, atas, 

dan bawah 

B. Brahmana, ksatria, sudra, dan atas  D. Brahmana, ksatria, sudra, 

dan waisya 

21. Pembentuakan kasta dalam agam hindu mempunya tujuan utama untuk 

menjaga kemurnia… 

A. Bangsa dravida yang dianggap lebih baik 

B. Bangsa arya yang dianggap lebih baik 

C. Bangsa arya dan dravida yang dianggap lebih baik 

D. Bangsa dravida yang diangagap lebih baik dari bangsa arya 

22. Kasta Brahman dalam agama hindu dikenal sebagai kasta… 

A. Kasta yang yang menjalankan pemerintahan 

B. Merupakan kasta tertinggi  

C. Dari golongan rakyat jelata, seperti para petani dan pedagang 

D. Merupakan kasta paling rendah 

23. Kasta dalam agam hindu  yang dikenal kasta dari golongan rakyat jelata, 

seperti petani dan pedagang adalah kasta… 

A. Kasta sudra    C. Kasta Waisya 

B. Kasta brahmana   D. Kasta Ksatria 

24. Kasta dalam agama hindu yang bertugas menjalankan pemeritahan yang 

termasuk didalamnya adalah raja para bangsawan dan prajurit adalah kasta… 

A. Kasta sudra    C. Kasta Waisya 

B. Kasta brahmana   D. Kasta Ksatria 

25. Kerajan kutai terletak di Kalimantan timur, raja terkenal dari kerajaan kuati 

adalah… 

A. Raja mulawarman  C. Raja rakaipikatan 
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B. Raja kudungga   D. Raja balapuntadewa 

26. Kerarjaan kutai berdiri sekitar tahun400-500 M, kerajaan kutai terletak di 

dekat… 

A. Aliran bengwan solo    C. laut cina 

B. Aliran sungai Mahakam  D. Selat malak 

27. Bukti yang mendukung adanya kerajaan kutai adalah ditemukanya tujuh buah 

yupa di daerah aliran sungai Mahakam, yang berisi tentang… 

A. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara korban 

B. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara pernikahan 

C. Batunisan yang berhuruf palawa 

D. Tugu batu yang bertuliskan huruf palawa  

28. Dibawah ini yang merupakan kerajaan dari agama hindu-budaha adalah 

kerajaan … 

A. Kerajaan kutai, tarumanegara, sriwijaya, dan matram kuno 

B. Kerajaan samudra pasai, tarumanegara, sriwijaya dan mataram kuno 

C. Kerajaan pajang, samudra pasai, sriwijaya, dan kutai 

D. Kerajaan pajang, samudra pasai, dan banten 

29.  Proses masuknya pengaruh agama hindu maupun agam budha ke Indonesia 

adalah melalui hubungan dagang antara… 

A. Arab dengan Indonesia   C. Turki dan Indonesia  

B. Gujarat dengan Indonesia   D. India dan Indonesia  

30. Kerajaan majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M, yang di bantu oleh arya 

wijaya, raja pertama dari kerajaan majapahit adalah 

A. Raja jaya Negara   C. Raja Wijaya 

B. Raja hayam wuruk   D. Raja Tribuanatunggadewi 

31. Kerjaan hindu budha meninggalkan beberapa peninggalan di Indonesia, 

dibawah ini yang merupakan peninggalan candi di jawa tengah adalah 

A. Candi prambanan, candi songo dan candi jago 

B. Candi Borobudur, candi dieng, dan candi prambanan 

C. Candi jago, candi kidal dan candi rimbi 

D. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

32. Berikut peninggalan hindu budha yang berupa candi yang berada di luwar jawa 

adalah candi.. 

A. Candi muara kakus, candi padas, dan candi gunung tua 

B. Candi prambanana, candi muara kakus, dan candi jago 

C. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

D. Candi songo, candi Borobudur, dan candi dieng 

33.  Berkut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan majapahit adalah… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 
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34. Berikut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan kediridalah kitab… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 

35. Kerajaan sriwijaya meninggalkan beberapa peninggalanyang berupa 

perasatidan sebuah berita, salah satu prasatinya adalah.. 

A. Prasasti nalanda, kedukan bukit dan berita dari india 

B. Prasasti nalanda, palas pasemah, dan berita dari arab 

C. Prasati tugu, prasasti kedukan bukit dan berita dari cina 

D. Prasasti nalanda, karang brahi, dan berita dari cina 

36. Peninggalan kerajaan mataram kuno salah satunya adalah candi dan prasasti, 

berikut candi yang merupakan peninggalan kerajaan mataram kuno… 

A. Prasati nalanda dan candi dieng  C. Prasati canggal dan candi 

Brobudur 

B. Prasati canggal dan candi padas   D. Prasasti nalanda dan candi 

padas  

37. Pada masa kerajaan Kediri masyarakat sudah jauh lebh maju dibandingkan 

degan masyarakat sebelumnya, yang memimpin pertama kerajaan Kediri 

adalah 

A. Raja Airlangga  C. Raja ken arok 

B. Raja jaya baya   D. Raja kertanegara  

38. Kitab kakawinan dari kerajaan Kediri yang dikenal dengan nama 

Bharatayudha, yang ditulis oleh empu.. 

A. Empu sedah   C. Empu panuluh 

B. Empu sendok   D. Empu tantular 

39. Kerajaan Kediri takluk oleh para pemberontak yang kemudian mendirikan 

kerajaan singosari, raja pertama dari kerajaan singosari adalah 

A. Raja kertaNegara  C. Raja Ken arok 

B. Raja hayamwuruk  D. Raja pikatan  

40. Kerajaan Kediri takluk oleh para pemberontak yang kemudian mendirikan 

kerajaan singosari, raja yang terkenal dari singosari adalah.. 

A. Raja ken arok   C. Raja Kertanegara 

B. Raja hayamwuruk  D. Raja pikatan 

 

 

 

--------- Selamat Mengerjakan --------- 
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KUNCI JAWABAN 

  SOAL UJI COBA 

 

1. C   11. A   21. B   31. B 

2. D   12. A   22. B   32. A 

3. A   13. C   23. C   33. A 

4. C   14. A   24. D   34. D 

5. D   15. A   25. A   35. D 

6. C    16. A   26. B   36. C 

7. D   17. C   27. A   37. A 

8. B    18. D   28. A   38. A 

9. C   19. B   29. D   39. C 

10. D   20. D   30. C   40. C 
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Lampiran 10 

Tabel Analisis Data Perhitungan Validitas, Daya Pembeda,  Tingkat Kesukaran, dan Reliabilitas Soal Ujicoba Instrumen 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL PRE TEST  

Sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Kelas/Semester : VII / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (Dua) 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-

an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-

galannya. 

No

. 
Materi Indikator Nomor Soal 

Banyaknya 

Soal 

 Perkembangan pada 

masa hindu-budha di 

Indonesia  

 

 

 

 Menjelaskan proses 

masuk dan 

berkembangnya agama 

hindu-budha di 

Indonesia  

  Memahami dan 

mengenal kerajaan 

hindu-budha di 

Indonesia  

  Menganalisis 

peninggalan hindu-

budha di Indonesia  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

13,14,15,16 

 

 

 

10,11,12,17,18, 

19,20,21,22,23, 

24,25 

 

26,27,28,29,30 

13 

 

 

 

 

12 

 

 

 

5 

Total 30 

 

Lebaksiu, 2 Maret 2015 

Peneliti 

 

 

Muhammad Hanif Rafie 

NIM. 3101411100 
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Lampiran 12 

SOAL PRE TEST 

 

Satuan sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Mapel   : IPS 

Kelas   : VII 

Semester  : II 

Alokasi waktu  : 40 menit 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dan jawab pada lembar yang 

tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

 

1. Tujuan yang dicapai oleh agama hindu adalaha mokhsa, yaitu… 

A. Hilang bersama raganya C. Terbebas dari dilahirkan kembali 

B. Hilang tak berbekas   D. Terbebas dari dosa 

2. Pembentukan kasta dalam agama hindu bertujuan untuk…. 

A. Agar jelas perbedaan antarkasta 

B. Agar murni tidak campur aduk antar kasta 

C. agar ada perkawinan dalam satu kasta 

D. Untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya 

3. Pada awalnya budha bukan sebuah agama, tetapi… 

A. Sebuah aliran kepercayaan   C. Paham baru diluar agama hindu 

B. Paham baru dalam agama hindu D. Aliran yang sama sekali baru 

4. Masuknya pengaruh hindu budha ke Indonesia menyebabkan….. 

A. Keyakinan dan kepercayaan asli menjadi buyar 

B. Keyakinan dan kepercayaan asli tetap kokoh berdiri 

C. Pengaruh hindu budha lebih dominan 

D. Pengaruh hindu budha membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan 

keyakian yang telah ada sebelumnya 

5. Ajaran agama budha berisi tentang peraturan dan hukum yang menentukan 

cara hidup para pemeluknya terdapat dalam buku tripitaka adalah 

A. Winayapitaka   C. Sutrantapitaka 

B. Abhidharmapitaka   D. Tripitakora 

6. Agam hindu mempunyai banyak dewa, namun tiga dewa yang senan tiasa 

dipuja, yang lebih dikenal dengan nama… 

A. Tri murti   C. Tritunggal 

B. Tri satya   D. Trisakti 
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7. Dewa dalam agama hindu yang dikenal sebgai dewa dewa pelindung adalah 

dewa  

A. Dewa syiwa   C. Dewa wisnu 

B. Dewa brahmana  D. Dewa bumi 

8. Proses masuknya pengaruh agama hindu maupun agam budha ke Indonesia 

adalah melalui hubungan dagang antara… 

A. Arab dengan Indonesia   C. Turki dan Indonesia  

B. Gujarat dengan Indonesia   D. India dan Indonesia 

9. Dewa brahmana dalam agama hindu dikenal sebagai dewa… 

A. Dewa perusak   C. Dewa bumi 

B. Dewa pelindung  D. Dewa pencipta 

10. Perdagangan kerajaan sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat terutama 

karena kerajaan sriwijaya 

A. Runtunya peranan pelabuhan malaka 

B. Ramainya perdagangan diselat malaka 

C. Letaknya strategis di tepi malaka 

D. Daerah kekuasaan sangat luas   

11. Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan raja 

A. Kertanegara  C. Jayawardhana 

B. Raden Wijaya  D. Hayamwuruk 

12. Kerajaan kutai di Kalimantan timur berdiri sekitar tahun… 

A. 400-500 M  C. 500-600 M 

B. 300-400 M  D. 600-700 M 

13. Ada empat kasta dalam agam hindu, yang membedakan golongan satu dengan 

golongan yang lain, keempat kasta itu adalah kasta… 

A. Brahmana, ksatria, sudra, dan bawah        C. Brahmana, ksatria, atas, dan 

bawah 

B. Brahmana, ksatria, sudra, dan atas             D. Brahmana, ksatria, sudra, dan 

waisya 

14. Pembentuakan kasta dalam agam hindu mempunya tujuan utama untuk 

menjaga kemurnia… 

A. Bangsa dravida yang dianggap lebih baik 

B. Bangsa arya yang dianggap lebih baik 

C. Bangsa arya dan dravida yang dianggap lebih baik 

D. Bangsa dravida yang diangagap lebih baik dari bangsa arya 

15. Kasta Brahman dalam agama hindu dikenal sebagai kasta… 

A. Kasta yang yang menjalankan pemerintahan 

B. Merupakan kasta tertinggi  

C. Dari golongan rakyat jelata, seperti para petani dan pedagang 

D. Merupakan kasta paling rendah 

16. Kasta dalam agam hindu  yang dikenal kasta dari golongan rakyat jelata, 

seperti petani dan pedagang adalah kasta… 

A. Kasta sudra    C. Kasta Waisya 

B. Kasta brahmana   D. Kasta Ksatria 

17. Bukti yang mendukung adanya kerajaan kutai adalah ditemukanya tujuh buah 

yupa di daerah aliran sungai Mahakam, yang berisi tentang… 
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A. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara korban 

B. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara pernikahan 

C. Batunisan yang berhuruf palawa 

D. Tugu batu yang bertuliskan huruf palawa  

18. Kerajaan mataram kuno yang terpecah dapat distukan kembali pada masa 

pemerintahan 

A. Raja samaratungga  C. Dyah balitung 

B. Rakai pikatan   D. Rakai panangkaran 

19. Kerajan kutai terletak di Kalimantan timur, raja terkenal dari kerajaan kuati 

adalah… 

A. Raja mulawarman  C. Raja rakaipikatan 

B. Raja kudungga   D. Raja balapuntadewa 

20. Kerarjaan kutai berdiri sekitar tahun400-500 M, kerajaan kutai terletak di 

dekat… 

A. Aliran bengwan solo    C. laut cina 

B. Aliran sungai Mahakam  D. Selat malak 

21. Dibawah ini yang merupakan kerajaan dari agama hindu-budaha adalah 

kerajaan … 

A. Kerajaan kutai, tarumanegara, sriwijaya, dan matram kuno 

B. Kerajaan samudra pasai, tarumanegara, sriwijaya dan mataram kuno 

C. Kerajaan pajang, samudra pasai, sriwijaya, dan kutai 

D. Kerajaan pajang, samudra pasai, dan banten  

22. Kerajaan majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M, yang di bantu oleh arya 

wijaya, raja pertama dari kerajaan majapahit adalah 

A. Raja jaya Negara   C. Raja Wijaya 

B. Raja hayam wuruk   D. Raja Tribuanatunggadewi 

23. Kerajaan Kediri takluk oleh para pemberontak yang kemudian mendirikan 

kerajaan singosari, raja pertama dari kerajaan singosari adalah 

A. Raja kertaNegara  C. Raja Ken arok 

B. Raja hayamwuruk  D. Raja pikatan  

24. Pada masa kerajaan Kediri masyarakat sudah jauh lebh maju dibandingkan 

degan masyarakat sebelumnya, yang memimpin pertama kerajaan Kediri 

adalah 

A. Raja Airlangga  C. Raja ken arok 

B. Raja jaya baya   D. Raja kertanegara  

25. Peninggalan kerajaan mataram kuno salah satunya adalah candi dan prasasti, 

berikut candi yang merupakan peninggalan kerajaan mataram kuno… 

A. Prasati nalanda dan candi dieng  C. Prasati canggal dan candi 

Brobudur 

B. Prasati canggal dan candi padas   D. Prasasti nalanda dan candi 

padas 

26. Kerajaan sriwijaya meninggalkan beberapa peninggalan yang berupa 

perasatidan sebuah berita, salah satu prasatinya adalah.. 

A. Prasasti nalanda, kedukan bukit dan berita dari india 

B. Prasasti nalanda, palas pasemah, dan berita dari arab 

C. Prasati tugu, prasasti kedukan bukit dan berita dari cina 
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D. Prasasti nalanda, karang brahi, dan berita dari cina 

27. Kerjaan hindu budha meninggalkan beberapa peninggalan di Indonesia, 

dibawah ini yang merupakan peninggalan candi di jawa tengah adalah 

A. Candi prambanan, candi songo dan candi jago 

B. Candi Borobudur, candi dieng, dan candi prambanan 

C. Candi jago, candi kidal dan candi rimbi 

D. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

28. Berikut peninggalan hindu budha yang berupa candi yang berada di luwar 

jawa adalah candi.. 

A. Candi muara kakus, candi padas, dan candi gunung tua 

B. Candi prambanana, candi muara kakus, dan candi jago 

C. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

D. Candi songo, candi Borobudur, dan candi dieng 

29. Berkut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan majapahit adalah… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 

30. Berikut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan Kediri dalah kitab… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 

 

 

--------- Selamat Mengerjakan --------- 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. C    11. D    21.A    

2. D    12. A    22. C   

3. A    13. D    23. C   

4. D    14. B    24. A   

5. A    15. B    25. C  

6. A    16. C    26. D   

7. C    17. A    27. B   

8. D     18. B    28. A   

9. D    19. A    29. A   

10. C    20. B    30. D  
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL PRE TEST  

Sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Kelas/Semester : VII / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (Dua) 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-

an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-

galannya. 

No

. 
Materi Indikator Nomor Soal 

Banyaknya 

Soal 

 Perkembangan pada 

masa hindu-budha di 

Indonesia  

 

 

 

 Menjelaskan proses 

masuk dan 

berkembangnya agama 

hindu-budha di 

Indonesia  

  Memahami dan 

mengenal kerajaan 

hindu-budha di 

Indonesia  

  Menganalisis 

peninggalan hindu-

budha di Indonesia  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

13,14,15,16 

 

10,11,12,17,18, 

19,20,21,22,23, 

24,25 

 

26,27,28,29,30 

13 

 

 

12 

 

 

 

5 

Total 30 

 

Lebaksiu, 2  Maret 2015 

Peneliti 

 

 

 

Muhammad Hanif Rafie 

NIM. 3101411100 
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Lampiran 14 

SOAL PRE TEST 

 

Satuan sekolah  : SMP N 1 Lebaksiu 

Mapel   : IPS 

Kelas   : VII 

Semester  : II 

Alokasi waktu  : 40 menit 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dan jawab pada lembar yang 

tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

 

1. Tujuan yang dicapai oleh agama hindu adalaha mokhsa, yaitu… 

A. Hilang bersama raganya C. Terbebas dari dilahirkan kembali 

B. Hilang tak berbekas   D. Terbebas dari dosa 

2. Pembentukan kasta dalam agama hindu bertujuan untuk…. 

A. Agar jelas perbedaan antarkasta  

B. Agar murni tidak campur aduk antar kasta 

C. agar ada perkawinan dalam satu kasta 

D. Untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya 

3. Pada awalnya budha bukan sebuah agama, tetapi… 

A. Sebuah aliran kepercayaan   C. Paham baru diluar agama hindu 

B. Paham baru dalam agama hindu D. Aliran yang sama sekali baru 

4. Masuknya pengaruh hindu budha ke Indonesia menyebabkan….. 

A. Keyakinan dan kepercayaan asli menjadi buyar 

B. Keyakinan dan kepercayaan asli tetap kokoh berdiri 

C. Pengaruh hindu budha lebih dominan 

D. Pengaruh hindu budha membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan 

keyakian yang telah ada sebelumnya 

5. Ajaran agama budha berisi tentang peraturan dan hukum yang menentukan 

cara hidup para pemeluknya terdapat dalam buku tripitaka adalah 

A. Winayapitaka   C. Sutrantapitaka 

B. Abhidharmapitaka   D. Tripitakora 

6. Agam hindu mempunyai banyak dewa, namun tiga dewa yang senan tiasa 

dipuja, yang lebih dikenal dengan nama… 

A. Tri murti   C. Tritunggal 
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B. Tri satya   D. Trisakti 

7. Dewa dalam agama hindu yang dikenal sebgai dewa dewa pelindung adalah 

dewa  

A. Dewa syiwa   C. Dewa wisnu 

B. Dewa brahmana  D. Dewa bumi 

8. Proses masuknya pengaruh agama hindu maupun agam budha ke Indonesia 

adalah melalui hubungan dagang antara… 

A. Arab dengan Indonesia   C. Turki dan Indonesia  

B. Gujarat dengan Indonesia   D. India dan Indonesia 

9. Dewa brahmana dalam agama hindu dikenal sebagai dewa… 

A. Dewa perusak   C. Dewa bumi 

B. Dewa pelindung  D. Dewa pencipta 

10. Perdagangan kerajaan sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat terutama 

karena kerajaan sriwijaya 

A. Runtunya peranan pelabuhan malaka 

B. Ramainya perdagangan diselat malaka 

C. Letaknya strategis di tepi malaka 

D. Daerah kekuasaan sangat luas   

11. Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan raja 

A. Kertanegara  C. Jayawardhana 

B. Raden Wijaya  D. Hayamwuruk 

12. Kerajaan kutai di Kalimantan timur berdiri sekitar tahun… 

A. 400-500 M  C. 500-600 M 

B. 300-400 M  D. 600-700 M 

13. Ada empat kasta dalam agam hindu, yang membedakan golongan satu dengan 

golongan yang lain, keempat kasta itu adalah kasta… 

A. Brahmana, ksatria, sudra, dan bawah  C. Brahmana, ksatria, atas, 

dan bawah 

B. Brahmana, ksatria, sudra, dan atas  D. Brahmana, ksatria, sudra, 

dan waisya 

14. Pembentuakan kasta dalam agam hindu mempunya tujuan utama untuk 

menjaga kemurnia… 

A. Bangsa dravida yang dianggap lebih baik 

B. Bangsa arya yang dianggap lebih baik 

C. Bangsa arya dan dravida yang dianggap lebih baik 

D. Bangsa dravida yang diangagap lebih baik dari bangsa arya 

15. Kasta Brahman dalam agama hindu dikenal sebagai kasta… 

A. Kasta yang yang menjalankan pemerintahan 

B. Merupakan kasta tertinggi  

C. Dari golongan rakyat jelata, seperti para petani dan pedagang 

D. Merupakan kasta paling rendah 

16. Kasta dalam agam hindu  yang dikenal kasta dari golongan rakyat jelata, 

seperti petani dan pedagang adalah kasta… 
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A. Kasta sudra    C. Kasta Waisya 

B. Kasta brahmana   D. Kasta Ksatria 

17. Bukti yang mendukung adanya kerajaan kutai adalah ditemukanya tujuh buah 

yupa di daerah aliran sungai Mahakam, yang berisi tentang… 

A. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara korban 

B. Tugu batu bertuliskan peringatan upacara pernikahan 

C. Batunisan yang berhuruf palawa 

D. Tugu batu yang bertuliskan huruf palawa  

18. Kerajaan mataram kuno yang terpecah dapat distukan kembali pada masa 

pemerintahan 

A. Raja samaratungga  C. Dyah balitung 

B. Rakai pikatan   D. Rakai panangkaran 

19. Kerajan kutai terletak di Kalimantan timur, raja terkenal dari kerajaan kuati 

adalah… 

A. Raja mulawarman  C. Raja rakaipikatan 

B. Raja kudungga   D. Raja balapuntadewa 

20. Kerarjaan kutai berdiri sekitar tahun400-500 M, kerajaan kutai terletak di 

dekat… 

A. Aliran bengwan solo    C. laut cina 

B. Aliran sungai Mahakam  D. Selat malak 

21. Dibawah ini yang merupakan kerajaan dari agama hindu-budaha adalah 

kerajaan … 

A. Kerajaan kutai, tarumanegara, sriwijaya, dan matram kuno 

B. Kerajaan samudra pasai, tarumanegara, sriwijaya dan mataram kuno 

C. Kerajaan pajang, samudra pasai, sriwijaya, dan kutai 

D. Kerajaan pajang, samudra pasai, dan banten  

22. Kerajaan majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M, yang di bantu oleh arya 

wijaya, raja pertama dari kerajaan majapahit adalah 

A. Raja jaya Negara   C. Raja Wijaya 

B. Raja hayam wuruk   D. Raja Tribuanatunggadewi 

23. Kerajaan Kediri takluk oleh para pemberontak yang kemudian mendirikan 

kerajaan singosari, raja pertama dari kerajaan singosari adalah 

A. Raja kertaNegara  C. Raja Ken arok 

B. Raja hayamwuruk  D. Raja pikatan  

24. Pada masa kerajaan Kediri masyarakat sudah jauh lebh maju dibandingkan 

degan masyarakat sebelumnya, yang memimpin pertama kerajaan Kediri 

adalah 

A. Raja Airlangga  C. Raja ken arok 

B. Raja jaya baya   D. Raja kertanegara  

25. Peninggalan kerajaan mataram kuno salah satunya adalah candi dan prasasti, 

berikut candi yang merupakan peninggalan kerajaan mataram kuno… 
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A. Prasati nalanda dan candi dieng  C. Prasati canggal dan candi 

Brobudur 

B. Prasati canggal dan candi padas   D. Prasasti nalanda dan candi 

padas 

26. Kerajaan sriwijaya meninggalkan beberapa peninggalan yang berupa 

perasatidan sebuah berita, salah satu prasatinya adalah.. 

A. Prasasti nalanda, kedukan bukit dan berita dari india 

B. Prasasti nalanda, palas pasemah, dan berita dari arab 

C. Prasati tugu, prasasti kedukan bukit dan berita dari cina 

D. Prasasti nalanda, karang brahi, dan berita dari cina 

27. Kerjaan hindu budha meninggalkan beberapa peninggalan di Indonesia, 

dibawah ini yang merupakan peninggalan candi di jawa tengah adalah 

A. Candi prambanan, candi songo dan candi jago 

B. Candi Borobudur, candi dieng, dan candi prambanan 

C. Candi jago, candi kidal dan candi rimbi 

D. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

28. Berikut peninggalan hindu budha yang berupa candi yang berada di luwar 

jawa adalah candi.. 

A. Candi muara kakus, candi padas, dan candi gunung tua 

B. Candi prambanana, candi muara kakus, dan candi jago 

C. Candi Borobudur, candi prambanan, dan candi jago 

D. Candi songo, candi Borobudur, dan candi dieng 

29.  Berkut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan majapahit adalah… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 

30. Berikut yang merupakan kitab peninggalan kerajaan Kediri dalah kitab… 

A. Kitab sutasoma dan pararaton   C. Kitab sutasoma dan 

lubdaka 

B. Kitab pararaton dan kresnayana  D. Kitab kresnayana dan 

lubdaka 

 

 

--------- Selamat Mengerjakan --------- 
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KUNCI JAWABAN 

11. C    11. D    21.A    

12. D    12. A    22. C   

13. A    13. D    23. C   

14. D    14. B    24. A   

15. A    15. B    25. C  

16. A    16. C    26. D   

17. C    17. A    27. B   

18. D     18. B    28. A   

19. D    19. A    29. A   

20. C    20. B    30. D  
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Lampiran 15 

TABULASI DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Nilai Nilai Nilai

1 R-01 67 83 16,00 1 R-01 57 70 13,00

2 R-02 33 97 64,00 2 R-02 30 67 37,00

3 R-03 37 80 43,00 3 R-03 57 67 10,00

4 R-04 30 80 50,00 4 R-04 30 77 47,00

5 R-05 37 67 30,00 5 R-05 37 67 30,00

6 R-06 57 80 23,00 6 R-06 33 77 44,00

7 R-07 47 77 30,00 7 R-07 57 80 23,00

8 R-08 50 83 33,00 8 R-08 63 73 10,00

9 R-09 37 77 40,00 9 R-09 50 77 27,00

10 R-10 43 80 37,00 10 R-10 43 73 30,00

11 R-11 37 83 46,00 11 R-11 43 77 34,00

12 R-12 60 87 27,00 12 R-12 43 73 30,00

13 R-13 67 80 13,00 13 R-13 37 70 33,00

14 R-14 63 80 17,00 14 R-14 43 80 37,00

15 R-15 53 80 27,00 15 R-15 40 77 37,00

16 R-16 53 77 24,00 16 R-16 47 70 23,00

17 R-17 47 80 33,00 17 R-17 53 73 20,00

18 R-18 60 90 30,00 18 R-18 57 73 16,00

19 R-19 50 77 27,00 19 R-19 53 70 17,00

20 R-20 40 77 37,00 20 R-20 43 80 37,00

21 R-21 33 87 54,00 21 R-21 43 77 34,00

22 R-22 63 87 24,00 22 R-22 57 80 23,00

23 R-23 47 87 40,00 23 R-23 57 77 20,00

24 R-24 47 93 46,00 24 R-24 53 80 27,00

25 R-25 63 77 14,00 25 R-25 53 77 24,00

26 R-26 57 80 23,00 26 R-26 57 73 16,00

27 R-27 40 80 40,00 27 R-27 57 67 10,00

28 R-28 30 77 47,00 28 R-28 57 80 23,00

29 R-29 43 93 50,00 29 R-29 50 73 23,00

30 R-30 47 77 30,00 30 R-30 37 73 36,00

31 R-31 67 83 16,00 31 R-31 43 73 30,00

32 R-32 30 90 60,00 32 R-32 67 77 10,00

33 R-33 50 77 27,00 33 R-33 47 70 23,00

34 R-34 43 67 24,00 34 R-34 57 77 20,00

35 R-35 60 87 27,00 35 R-35 53 80 27,00

36 R-36 40 83 43,00 36 R-36 67 77 10,00

1728 2940,00 1212 1771 2682 911

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

48,00 81,67 33,67 49,19 74,50 25,31

131,20 41,03 167,43 94,73 17,91 99,19

11,45 6,41 12,94 9,73 4,23 9,96

67,0 97,0 64,0 67 80,00 47,00

30,00 67,00 13,00 30,00 67,00 10,00

37,00 30,00 51,00 37,00 13,00 37,00Rentang

Eksperimen Kontrol

No
Pretest Post test Post testPretest

No KodeKode Selisih Selisih

Rentang

Tabulasi data Penelitian

max

min

max

min

Jumlah Jumlah

Mean Mean

Varians Varians

n n

SD SD
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Lampiran 16 

Angket Respon Siswa 

Pengaruh Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) Dengan Metode Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Sejarah 

 

I. Kata Pengantar 

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan  (S.Pd), 

maka saya selaku peneliti memberikan angket kepada siswa kelas VII SMP N 1 

Lebaksiu. Dalam hal ini anda terpilih untuk mewakili responden dalam penelitian 

ini guna memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Oleh 

karena itu angket ini sebagai alat pengumpulan data atau informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Tulis identitas anda di tempat yang tersedia 

b. Bacalah dengan cermat terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada 

sebelum menjawab 

c. Pilih pendapat anda terhadap setiap pernyataan/pertanyaan dengan cara 

memberikan jawaban pada lembar yang disediakan 

d. Kesungguhan anda dalam memberikan jawaban sangat membantu 

penelitian untuk memperoleh data karenanya peneliti mengucapkan 

terimakasih 

e. Selamat mengerjakan 

A. Frekuensi Penggunaan Media Peta Sejarah dan Gambar 

1. Pada pokok bahasan perkembangan pada masa hindu-budha di Indonesia, 

seberapa sering guru sejarah anda menggunakan pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode 

Mind Mapping? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Cukup Sering  

d. Kadang  
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e. Tidak pernah 

2. Pernahkah anda disuruh maju di depan kelas untuk menjelaskan/ 

menerangkan materi dengan metode Mind Mapping? 

a. Sangat sering 

b. Sering  

c. Cukup Sering  

d. Kadang 

e. Tidak pernah 

3. Seberapa sering anda berdiskusi tentang pokok bahasan yang diterangkan 

dengan metode Mind Mapping? 

a. Sangat sering 

b. Sering  

c. Cukup Sering  

d. Kadang 

e. Tidak pernah 

B. Kesesuain pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping dengan Pokok 

Bahasan 

4. Jika guru anda mengajar dengan menggunakan pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping, apakah akan membantu anda dalam memahami materi yang 

akan diajarkan? 

a. Sangat membantu 

b. Membantu  

c. Cukup membantu 

d. Kurang membantu 

e. Tidak membantu 

5. Menurut anda apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping yang digunakan telah 

sesuai dengan materi yang diajarkan?  

a. Sangat sesuai  

b. Sesuai  

c. Cukup sesuai  

d. Kurang sesuai  

e. Tidak sesuai 

6. Apakah menurut anda, dengan diterapkannya pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping, pembelajaran sejarah didalam kelas lebih bervariasi? 

a. Sangat bervariasi 

b. Bervariasi 
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c. Cukup bervariasi 

d. Kurang bervariasi 

e. Tidak bervariasi 

7. Apakah dengan belajar menggunakan pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping membantu menambah pengetahuan? 

a. Sangat membantu 

b. Membantu 

c. Cukup membantu 

d. Kurang membantu 

e. Tidak membantu 

8. Apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping dapat membantu anda mengatasi 

kesulitan-kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? 

a. Sangat membantu 

b. Membantu  

c. Cukup membantu 

d. Kurang membantu 

e. Tidak membantu 

9. Apakah dengan menggunakan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping dapat 

membantu mengingat bahasan-bahasan atau gambar-gambar yang penting 

dalam materi perkembangan pada masa hindu-budha di Indonesia? 

a. Sangat membantu     

b. Membantu  

c. Cukup membantu 

d. Kurang membantu 

e. Tidak membantu 

C. Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) Dengan Metode Mind Mapping 

10. Apakah anda menyukai pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping? 

a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

11. Apakah dengan menggunakan pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping guru 

sejarah anda menunjukan gambar-gambar yang variatif? 
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a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

12. Apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping, proses belajar anda berjalan 

dengan baik? 

a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

13. Apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping merupakan metode yang menarik 

dan inovatif bagi pembelajaran sejarah anda? 

a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

14. Apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping lebih menarik perhatian anda 

dalam pembelajaran? 

a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

15. Apakah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan metode Mind Mapping membuat  anda lebih aktif dalam 

kegiatan belajar? 

a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

16. Apakah semangat belajar anda bertambah setelah belajar menggunakan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan metode Mind Mapping? 
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a. Ya, pasti 

b. Ya, ragu-ragu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

17. Apakah anda memperhatikan mata pelajaran sejarah saat proses belajar 

mengajar di kelas dengan pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping? 

a. Ya, pasti      

b. Ya, ragu-ragu  

c. Ragu-ragu     

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

18. Apakah anda merasa mudah memahami konsep-konsep materi tentang 

perkembangan pada masa hindu-budha di Indonesia, dengan menggunakan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan metode Mind Mapping? 

a. Ya, pasti      

b. Ya, ragu-ragu   

c. Ragu-ragu 

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

19. Apakah dengan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping, anda dapat 

menyelasaikan soal-soal latihan? 

a. Ya, pasti      

b. Ya, ragu-ragu  

c. Ragu-ragu    

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 

20. Apakah anda lebih cepat paham dalam belajar menggunakan pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode 

Mind Mapping? 

a. Ya, pasti  

b. Ya, ragu-ragu  

c. Ragu-ragu   

d. Tidak, ragu-ragu 

e. Tidak, pasti 
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Lampiran 17 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Lembar Jawab Angket Respon Siswa 

Pengaruh Pembelajaran cooperative integrated reading and composition  

(CIRC) Dengan Metode Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Sejarah 

 

1.   A   B   C   D   E 

2.   A   B   C   D   E 

3.   A   B   C   D   E 

4.   A   B   C   D   E 

5.   A   B   C   D   E 

6.   A   B   C   D   E 

7.   A   B   C   D   E 

8.   A   B   C   D   E 

9.   A   B   C   D   E 

10. A   B   C   D   E 

 

 

11. A   B   C   D   E 

12. A   B   C   D   E 

13. A   B   C   D   E 

14. A   B   C   D   E 

15. A   B   C   D   E 

16. A   B   C   D   E 

17. A   B   C   D   E 

18. A   B   C   D   E 

19. A   B   C   D   E 

20. A   B   C   D   E 
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Lampiran 18 

Tabulasi Penilaian Respon Siswa 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A-1 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 87

A-2 1 1 2 4 4 4 1 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 67

A-3 1 1 2 4 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78

A-4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 76

A-5 4 1 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5 71

A-6 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

A-7 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 81

A-8 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 87

A-9 4 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 80

A-10 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 71

A-11 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 81

A-12 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 72

A-13 4 1 2 4 5 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 76

A-14 4 1 2 4 5 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 76

A-15 4 1 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83

A-16 4 1 2 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79

A-17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85

A-18 2 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 81

A-19 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82

A-20 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 82

A-21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95

A-22 3 1 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 84

A-23 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 87

A-24 3 1 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85

A-25 4 2 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 83

A-26 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 88

A-27 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 81

A-28 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 85

A-29 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83

A-30 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85

A-31 4 2 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 84

A-32 1 1 1 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 79

A-33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85

A-34 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 86

A-35 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

A-36 4 4 3 5 3 4 2 5 4 5 1 5 4 4 4 3 2 5 4 4 71

Angket Respon Siswa
Responden Jumlah
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Lampiran 19 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEGIATAN GURU  

KELAS EKSPERIMEN 

 

Mata pelajaran  : IPS 

Satuan pendidikan : SMP N 1 Lebaksiu 

Kelas / semester : VII / Genap 

 

Standar Kompetensi 

5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa 

Kolonial Eropa  

Kompetensi Dasar 

5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 

pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, serta peninggalan- peninggalannya. 

NO INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

I PRA PEMBELAJARAN      

1. Menata lingkungan dan suasana yang mendukung 

untuk belajar  

      

2. Mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran       

3.  Menumbuhkan minat siswa dengan memasukan 

“Apakah Manfaatnya Bagiku” (Tumbuhkan)  

      

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

A Penguasaan materi pelajaran      

4. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran       

5. Mengaitkan materi dengan pengalaman umum yang 

mudah dimengerti semua sisiwa (Alami) 

      

6. Menyampaikan materi dengan  jelas        

B Pendekatan / Strategi pembelajaran      

7. Memberikan kata kunci, konsep, strategi  kepada       



155 
 

 

 

NO INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

siswa yang kemudian menjadi masukan bagi siswa 

(Namai) 

8. Membantu memudahkan siswa dalam merencanakan, 

mengaktifkan, menyederhanakan, memahami dan 

mengingat materi dengan membuat Mind Map  

      

9. Melaksanakan pembelajaran yang mampu 

memaksimalkan interaksi siswa  

      

10. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 

      

11. Mengulangi serta menegaska materi (Ulangi)       

C Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran      

12. Menggunakan media secara efektif dan efisien       

13. Menghasilkan pesan yang menarik       

14. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media       

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

     

15. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

      

16. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa       

17. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam 

belajar 

      

18. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menunjukan bahwa mereka tahu. 

(Mendemonstrasikan) 

      

19. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertannya 

tentang materi yang masih belum jelas 

      

E. Penilaian proses dan hasil belajar      

20. Memantau kemajuan belajar selama proses       

Lampiran 27 
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NO INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

21. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi        

F Pengguanaan bahasa      

22. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, 

dan benar 

      

23. Menyampaikan pesan dengan gaya menyenangkan       

III PENUTUP      

24. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

      

25. Memberikan pengakuan terhadap setiap usaha siswa 

dan merayakan setiap keberhasilan yang diperoleh 

siswa (Rayakan) 

      

26. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai 

bagian pengayaan 

      

 

Pedoman penilaian 

1 = tidak baik    

2 = kurang baik   

3 = cukup 

4 = baik 

5 = sangat baik  

Lebaksiu,  Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPS 

 
M.Mungkas Iswandi.s.pd 
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Lampiran 20 

 

FOTO PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 
Pembelajaran CIRC 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 

 
Pembelajaran CIRC 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 
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Pembelajaran Mind Mapping 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 

 

 
Pembelajaran Mind Mapping 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 
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Lampiran 21 

 

FOTO PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 
Pembelajaran dengan metode ceramah 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 

 

 
Pembelajaran dengan metode ceramah 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 



160 
 

 

 

 

 
Pembelajaran dengan metode ceramah 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015) 

 

 
Pembelajaran dengan metode ceramah 

(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil bulan Maret 2015)
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Lampiran 22 

 

HASIL PRE TEST 

KELAS EKSPERIMEN 
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HASIL PRE TEST 

KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 23 

 

HASIL POST TEST 

KELAS EKSPERIMEN 
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HASIL POST TEST 

KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 24 

 

HASIL PRE TEST 

KELAS KONTROL 
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HASIL PRE TEST 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

Lampiran 25 

 

HASIL POST TEST 

KELAS KONTROL 
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HASIL POST TEST 

KELAS KONTROL 

 



169 
 

 

 

Lampiran 26 

 

HASIL MIND MAPPING SISWA 
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Lampiran 26 

 

HASIL MIND MAPPING SISWA 
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Lampiran 26 

 

HASIL MIND MAPPING SISWA 
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Lampiran 27 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 




