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SARI 
 

Saputri, Nur Izzah. 2015. Efektivitas Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 

Peer Lessons Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI MIA di SMA Negeri 

3 Demak Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Peer Lessons, Hasil Belajar Sejarah. 

 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 3 Demak 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru belum dapat mendekatkan 

siswa dengan pengalaman belajarnya dan siswa masih kurang aktif dalam 

pembelajaran, dimana kemampuan tersebut dapat berdampak positif terhadap 

hasil belajar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah hasil 

belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Demak yang menggunakan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons ? (2) bagaimanakah hasil belajar sejarah siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Demak yang tidak menggunakan strategi pembelajaran 

aktif peer lessons ? (3) apakah terdapat perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas 

XI SMA Negeri 3 Demak yang menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons dan yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons ?. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

siswa antara kelas yang menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons 

dengan kelas yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons. 

    Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Demak. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random 

Sampling dengan desain Pretest-Posttest Control Group Design. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 2 sebagai kelas kontrol dan siswa kelas 

XI MIA 3 adalah kelas eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran aktif peer lessons, sedangkan variabel terikat penelitian ini 

adalah hasil belajar sejarah siswa. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

yang digunakan berupa tes dan dokumentasi. 

    Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh rata-rata nilai 

post test kelas eksperimen 82,00 dan rata-rata kelas kontrol 71,92. Hasil uji t 

diperoleh t hitung = 5,90 dengan taraf signifikansi 5 % dan dk = 79, diperoleh t 

tabel = 1,99. Karena t hitung > t tabel, maka Ha diterima. Demikian halnya 

dengan menggunakan kriteria pengujian dua pihak bahwa jika nilai Sig. (2-tailed) 

< 0,05 maka Ha diterima. Dalam hal ini, nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka 

Ha diterima yang artinya adanya perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan antara hasil 

belajar sejarah kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan Strategi pembelajaran aktif peer lessons dengan kelas kontrol yang 

tidak diberi perlakuan khusus. Strategi pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk belajar lewat teman sebayanya hendaknya 

diterapkan oleh guru sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber 

daya manusia. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing dengan manusia lain. Pendidikan dalam 

arti luas berarti proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian 

manusia, yang mencakup: pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan 

(Munib, 2011:28-29).  

Menurut UUSPN No.20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Pendidikan dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, karena pendidikan adalah induk dari semua aktifitas 
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pencapaian ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, kapur, alat 

belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual) dan proses yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2002:57).  

Pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai dan norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Pembelajaran dapat membantu dalam 

mencerdaskan anak didik dengan pendekatan dan strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan di dalam prosesnya.  

Pembelajaran sejarah adalah proses membantu peserta didik agar 

memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman akan peristiwa masa 

lalu dan karenanya siswa dapat memahami, mengambil nilai-nilai serta 

mengaitkan hubungan antara masa lalu, masa kini dan masa yang akan 

datang (Suryadi, 2012: 76). Pembelajaran sejarah selalu menjadi bagian 

dari komponen yang terkait secara padu untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Pembelajaran sejarah mempunyai arti khusus dalam 

pembentukan watak dan jati diri bangsa, karena pembelajaran sejarah 

mampu memupuk perasaan bangga terhadap tanah air melalui rentetan 

peristiwa-peristiwa sejarah.  
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Di dalam pembelajaran sejarah terkandung beberapa aspek yang 

perlu dipelajari, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini 

akan bermanfaat bagi peserta didik dalam upaya memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa sekarang dan yang 

akan datang. Oleh karena itu, belajar sejarah memberikan pengalaman 

yang berguna bagi kehidupan manusia (Soewarso, 2000:27). 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antar peserta 

didik. Dalam proses komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), 

dan dapat pula secara non verbal. Komunikasi dalam pembelajaran 

ditujukan untuk membantu proses belajar. Aktivitas komunikasi itu dapat 

dilakukan secara mandiri, yakni ketika peserta didik melakukan aktivitas 

belajar mandiri (self-instructing), seperti mengkaji buku (Rifa’i dan Anni, 

2011:193). Pendekatan belajar, strategi belajar dan model pembelajaran 

dapat menjadi cara dalam meningkatkan mutu dalam pengajaran sejarah. 

Ketiganya memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran guru harus mempertimbangkan 

pendekatan, strategi dan model pembelajaran yang akan digunakan dan 

memilihnya secara tepat. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis dan merupakan model 

pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda.  

Selain pendekatan, strategi dan model pembelajaran, pendidik atau 

guru ikut berperan di dalam pengajaran sejarah. Guru sejarah juga 
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memegang peranan penting dalam membuat pelajaran sejarah menjadi 

hidup dan menarik bagi para siswa (Kochhar, 2008:393). Guru tidak cukup 

hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa, tetapi juga 

mampu mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan 

kehidupannya sehari-hari. 

Pembelajaran juga menekankan pada proses dan hasil/produk. 

Yang dimaksud dengan proses seperti: proses bantuan, pertolongan, 

bimbingan, pengajaran, pelatihan. Sedangkan hasil/produk/ keluaran 

(output) pendidikan pada intinya agar manusia dapat mencapai 

keberhasilan hidup yang maksimal, sehingga pendidikan harus mengarah 

pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam proses 

pembelajaran output tersebut meliputi hasil belajar yang berupa 

pengetahuan sikap, keterampilan, dan nilai. 

Aspek yang sering menjadi acuan keberhasilan dalam belajar salah 

satunya adalah hasil belajar. Proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil apabila hasil belajar peserta didiknya baik begitu pula sebaliknya. 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar dapat 

dijadikan indikator terhadap daya serap serta berhasil  tidaknya kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan.  

Peserta didik yang berhasil dalam belajarnya dapat dinilai dari 

hasil belajarnya. Indikator dari keberhasilan itu salah satunya adalah nilai 
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yang berupa angka, baik nilai tugas, nilai harian, nilai mid semester 

maupun nilai ujian akhir semester.  

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rosidah guru SMA Negeri 3 

Demak, hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah masih rendah. 

Penyebabnya adalah kurangnya minat siswa, kurangnya keaktifan siswa, 

dan sebagian besar siswa tidak mau memperhatikan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Turunnya hasil belajar siswa tidak disebabkan 

oleh mata pelajaran sejarah sebagai bidang studi, tetapi lebih pada 

bagaimana seorang guru dalam menyampaikan pelajaran ini, kurang 

adanya variasi dalam proses pembelajaran ditengarai sebagai faktor utama 

turunnya hasil belajar siswa terhadap pelajaran sejarah. Oleh karena itu, 

guru dituntut lebih kreatif dalam menyampaikan pelajaran sejarah di kelas 

agar siswa lebih tertarik belajar sejarah. Untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa agar dapat mencapai prestasi belajar dengan nilai rata-rata 

maksimal, maka seorang guru harus dapat mengusahakan kelengkapan 

unsur-unsur dalam pembelajaran. Salah satunya adalah strategi belajar 

untuk mendorong siswa lebih aktif dan tertarik dengan mata pelajaran 

sejarah.  

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa (Syah, 2008: 150). Ranah psikologis terdiri dari 

beberapa aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Guru 

sebagai fasilitator dan motivator dituntut agar melakukan pembaharuan 
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dan perbaikan dalam mata pelajaran sejarah sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan, seorang guru 

harus mengupayakan agar siswa aktif dalam proses belajar. Salah satu 

strategi yang dipandang dapat mengaktifkan siswa adalah strategi peer 

lessons (belajar dari teman). Peer lessons adalah sebuah strategi yang 

mengembangkan peer teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh 

tanggung jawab untuk mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas 

(Silberman, 2009:173). Melalui strategi ini siswa akan lebih bisa 

memahami materi yang disampaikan guru, karena materi pengajaran 

diberikan secara langsung oleh teman sebaya atau kelasnya. 

 Strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan kemauan peserta 

didik untuk mengajarkan materi kepada temannya. Jika selama ini ada 

pameo yang mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah 

dengan mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat 

membantu peserta didik di dalam mengajarkan materi kepada teman-

teman sekelas (Zaini, 2008:62).  

Penelitian yang dilakukan Marwoto Saiman (2010) menyatakan 

bahwa strategi peer lessons memiliki kelebihan dalam membentuk siswa 

untuk belajar dalam suatu kelompok dengan baik. Selain itu penggunaan 

strategi ini dapat dijadikan variasi dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar sejarah di kelas XI SMA. Hal inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam keefektifan 



21 
 

 

 
 

strategi pembelajaran aktif peer lessons. Diharapkan penelitian ini mampu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, 

meningkatkan hasil belajar serta menambah sikap kooperatif siswa dalam 

proses belajar di kelas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons Terhadap Hasil Belajar Sejarah 

Siswa Kelas XI MIA di SMA Negeri 3 Demak Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 

3 Demak yang menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons? 

2) Bagaimanakah hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 

3 Demak yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons ? 

3) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA 

SMA Negeri 3 Demak yang menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons dan yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Untuk menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA SMA 

Negeri 3 Demak yang menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons. 

2. Untuk menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA SMA 

Negeri 3 Demak yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons. 

3. Untuk menjelaskan perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas XI 

MIA SMA Negeri 3 Demak yang menggunakan dan tidak 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Teoretis 

Manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah 

memberikan tambahan praksis implementasi strategi peer lessons dalam 

pembelajaran sejarah.  

2. Praktis  

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat:  

a. Bagi siswa  

1. Siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah. 

2.  Siswa dapat termotivasi untuk belajar lebih dalam pada mata 

pelajaran sejarah. 
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b. Bagi Guru 

Strategi pembelajaran aktif peer lessons dalam penelitian ini 

dapat diterapkan dan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

c. Bagi Sekolah  

Dapat menjadi suatu bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

d. Bagi Peneliti  

Dapat menambah, memperluas dan memperdalam ilmu yang 

sedang ditekuni oleh penulis dan juga diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi pedoman jika menjadi pendidik di masa yang akan datang. 

E. Batasan Istilah 

 Agar memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda maka diperlukan penegasan istilah 

dalam penelitian. Untuk menghindari bermacam-macam interpretasi dan 

untuk mewujudkan kesatuan berfikir, cara pandang dan anggapan tentang 

segala sesuatu pada penelitian ini maka penegasan istilah sangat penting. 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (David dalam Sanjaya 2008:126). 
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2. Peer Lessons 

 Peer lessons adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer 

teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk 

mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas (Silberman, 2009: 173). 

peer lessons merupakan strategi pembelajaran yang merupakan bagian dari 

active learning (pembelajaran aktif). 

3. Hasil Belajar Sejarah 

Menurut Chatarina dan Rifa’i (2011:85) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

Sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Garraghan dalam 

Wasino (2007:3), sejarah memiliki mencakup tiga arti, yaitu: Kejadian-

kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa yang lalu 

(sejarah sebagai peristiwa), catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau 

kegiatan manusia tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah), dan proses 

atau teknik (cara atau metode) untuk pembuatan catatan dari kejadian-

kejadian tersebut (sejarah sebagai ilmu). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, strategi 

merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam 

mencapai suatu keuntungan. Strategi didefinisikan sebagai suatu garis 

besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

(Yamin, 2013:1). 

Strategi pembelajaran merupakan keseluruhan perencanaan untuk 

mengajar pelajaran tertentu yang memuatkan metode dan urutan langkah-

langkah yang diikuti untuk melaksanakan kegiatan belajar (Moore dalam 

Yamin, 2013:4). Strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen 

umum dari seperangkat bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang 

akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil 

belajar tertentu pada pembelajar (Dick dan Carey dalam Yamin, 2013: 5). 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (David dalam Sanjaya 2008:126). Dalam strategi 

pembelajaran terkandung makna perencanaan. Istilah strategi dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar-mengajar adalah suatu seni 
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dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Strategi belajar-mengajar itu memuat berbagai alternatif yang 

harus dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan 

pengajaran (Gulo, 2008:2). 

Strategi belajar-mengajar adalah rencana dan cara-cara 

nenbawakan pengajaran agar segala prinip dasar dapat terlaksana dan 

segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Cara-cara 

membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan 

guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar (Gulo, 2008: 3).  

Kata strategi bisa dirumuskan sebagai beberapa alternatif model 

cara-cara menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang merupakan 

pola-pola umum kegiatan yang harus diikuti guru dan murid. Pola-pola 

umum kegiatan ini ditempuh untuk mencapai tujuan instruksional yang 

telah ditentukan sebelumnya (Widja, 1989:2).  

Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Djamarah 

dan Zain, 2006:5). 
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Dalam konteks pengajaran strategi bisa diartikan sebagai suatu 

pola umum tindakan guru-peserta didik dalam manifestasi aktivitas 

pengajaran (Rohani, 2004: 32). Strategi pembelajaran merupakan 

komponen-komponen umum dari suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang akan dipergunakan bersama-sama materi tersebut. 

Menurut Nana Sudjana dalam (Rohani, 2004:34) strategi mengajar 

(pengajaran) adalah “taktik” yang digunakan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar (pengajaran) agar dapat mempengaruhi para siswa 

(peserta didik) mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efisien. 

Jadi, strategi mengajar/pengajaran ada pada pelaksanaan, sebagai tindakan 

nyata atau perbuatan guru itu sendiri pada saat mengajar berdasarkan pada 

rambu-rambu dalam satuan pelajaran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran merupakan perencanaan 

yang dapat berupa konsep ataupun pola umum tindakan guru dan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. 

2. Peer Lessons 

Peer lessons adalah strategi yang baik digunakan untuk 

memotivasi kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada 

temannya. Jika selama ini ada istilah yang mengatakan bahwa strategi 

belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain, 

maka pada strategi ini akan sangat membantu peserta didik didalam 

mengajarkan materi kepada teman-temannya.  
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Peer lessons merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif, 

dimana siswa melakukan kerjasama dalam satu kelompok kemudian 

mengajarkan materi kepada yang lain. Kelebihan strategi peer lessons ini 

antara lain dapat membentuk siswa untuk belajar dalam suatu kelompok, 

mengajak siswa untuk aktif, belajar mengeluarkan pendapat, mengajarkan 

ilmu kepada orang lain, serta dapat melatih komunikasi dengan baik. 

Strategi pembelajaran peer lessons dapat disebut juga sebagai 

pembelajaran berorientasi aktifitas siswa karena dalam strategi ini 

mewujudkan keaktifan siswa untuk melakukan kerjasama antar kelompok 

dan kemudian mengajarkan kepada kelompok lain. Pembelajaran aktif 

adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar 

secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang 

mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan belajar aktif, peserta didik 

diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik (Zaini, 2006:1). 

Peer lessons adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer 

teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk 

mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas (Silberman, 2009: 173). 

Peer lessons merupakan strategi pembelajaran yang merupakan bagian 

dari active learning (pembelajaran aktif). 

 Strategi peer lessons didesain untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab siswa secara mandiri dan menuntut saling ketergantungan yang 
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positif terhadap teman sekelompoknya karena setiap kelompok 

bertanggung jawab untuk menguasai materi pelajaran yang telah 

ditentukan dan mengajarkan atau menyampaikan materi tersebut kepada 

kelompok lain. 

Menurut Silberman (2009:173-174) langkah-langkah strategi peer 

lessons sebagai berikut. 

1. Bagilah kelas ke dalam sub kelompok. Buatlah sub kelompok 

sebanyak topik yang diajarkan.  

2. Berikan masing-masing kelompok sejumlah informasi, konsep, 

atau keahlian untuk mengajar yang lain. Topik yang anda bagikan 

kepada peserta harus saling berhubungan.  

3. Mintalah setiap kelompok membuat cara presentasi atau 

mengajarkan topiknya kepada sisa kelas. Sarankan agar 

menghindari ceramah atau membaca laporan. Doronglah mereka 

agar membuat pengalaman belajar untuk peserta didik seefektif 

mungkin.  

4. Cobalah beberapa saran sebagai berikut: 

a. Menggunakan alat bantu visual. 

b. Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan. 

c. Menggunakan contoh-contoh yang relevan. 

d. Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya melalui 

diskusi, permainan, kuis, studi kasus dan lain-lain. 

e. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 
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5. Berikan waktu yang cukup untuk merencanakan dan 

mempersiapkan (bisa di kelas atau di luar kelas). Kemudian 

mintalah setiap kelompok memperesentasikan pelajaran mereka.  

6. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan 

klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman 

peserta didik.  

a. Manfaat Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons 

  Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi 

ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja 

siswa sendiri. Siswa perlu menggambarkan sesuatu dengan cara mereka 

sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktikkan keterampilan 

dan mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang harus mereka 

dapatkan. Manfaat dari penerapan strategi peer lessons bagi siswa adalah: 

Otak bekerja secara aktif, keaktifan belajar meningkat, hasil belajar yang 

maksimal, tidak mudah melupakan materi pelajaran, serta terbentuknya 

proses pembelajaran yang menyenangkan.  

Penilaian tehadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

strategi peer lessons dapat dilakukan dalam tiga tahapan, sebagai berikut: 

1. Sebelum Pelaksanaan 

Ada beberapa langkah yang harus dievaluasi oleh guru sebelum 

proses pembelajaran dengan strategi peer lessons, hal-hal tersebut 

adalah: 

http://m4y-a5a.blogspot.com/2012/04/model-pembelajaran-problem-posing.html
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a. Melakukan review terhadap materi dan tujuan yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi peer 

lessons; 

b. Menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek-aspek 

penilaian kepada siswa; 

c. Mempertimbangkan tipe-tipe peserta didik dalam belajar; 

d. Menjelaskan feedback apa yang harus dibuat oleh siswa; 

e. Menjelaskan beberapa aspek penilaian terhadap teman sejawat 

yang harus diisi oleh siswa lainnya; 

2. Saat Pelaksanaan 

Langkah-langkah penilaian yang dapat dilaksanakan pada 

proses adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dan penilaian yang 

dilakukan oleh teman sejawat berdasarkan petunjuk yang telah 

dijelaskan sebelum proses peer lessons dilaksanakan. 

3. Akhir Pelaksanan 

Pada akhir pelaksanaan peer lessons, guru dapat mengajak 

siswa untuk memberikan feedback dan refleksi atas strategi yang telah 

diterapkan. Siswa diminta untuk menyampaikan tanggapan mereka 

terhadap strategi yang telah dilaksanakan. Kekurangan dan 

kelebihannya. Selain itu guru dapat menyampaikan hasil evaluasi 

proses peer lessons di hadapan para siswa demi perbaikan, atau siswa 

mengemukakan hasil pengamatan mereka terhadap teman sejawatnya. 

 



32 
 

 

 
 

3. Hasil Belajar Sejarah 

a. Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar (Sudjana, 2010:5). 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. Perubahan tingkah laku meliputi perubahan keterampilan, 

kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pengalaman dalam proses belajar tidak lain 

ialah interaksi antara individu dengan lingkungannya (Witherington 

dalam Sudjana, 2010: 5-6).  

Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah 

memperoleh informasi yang disengaja. Jadi, suatu kegiatan belajar 

ialah upaya mencapai perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik 

dan sebaliknya bila tidak belajar responnya menjadi menurun 

sedangkan menurut Gagne belajar adalah seperangkat proses kognitif 

yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapasitas baru (Dimyati, 2002:10).  
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Skinner dalam Anni (2006:20) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar 

mempunyai arti luas, yang sifatnya bias berwujud perilaku yang tidak 

tampak (inert behavior) atau perilaku yang tampak (overt behavior). 

Sebagai suatu proses, dalam kegiatan belajar dibutuhkan waktu sampai 

mencapai hasil belajar berupa perilaku yang lebih sempurna 

dibandingkan dengan perilaku sebelum melakukan kegiatan. 

Pengertian belajar mengandung tiga unsur pokok, yaitu 

perubahan perilaku, pengalaman, lamanya waktu perubahan perilaku 

yang dimiliki oleh pembelajar. Perubahan perilaku yang dimaksud 

dapat berbentuk perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Gagne 

dalam Anni (2006: 16) merumuskan perubahan perilaku berkaitan 

dengan apa yang dipelajari oleh pembelajar dalam bentuk kemahiran 

intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, kemahiran motorik, dan 

sikap. 

Menurut Whittaker dalam Djamarah (2008:12) merumuskan 

belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman. Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

(Cronbach dalam Djamarah, 2008:13). 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
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pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 2008: 13).   

Menurut Slameto (2003:2) belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri perubahan 

tingkah laku dalam pengertian belajar menurut Slameto (2003:3-5), 

antara lain : 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah 

terjadi adanya perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang berlangsung secara kesinambungan, tidak statis. Satu 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan 

akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak usaha belajar itu 

dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 
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4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap 

atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena 

ada tujuan yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada 

perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu 

proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika 

seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya akan mengalami perubahan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

manusia yang mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi manusia (Anni, 2006: 2). Oleh karena itu, belajar 

sangat penting bagi kehidupan manusia karena belajar merupakan 

suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan dan 

sikap yang diperlukan oleh setiap orang. 
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Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis 

yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan 

tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar, 

yang di dalamnya terdapat suatu proses atau pengalaman, bersifat 

permanen dan saling berkesinambungan. 

b. Prinsip-prinsip Belajar 

Slameto (2003:27-28), menyatakan prinsip-prinsip belajar 

antara lain: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai 

tujuan instruksional. 

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi 

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

c. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif. 

d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2. Sesuai hakikat belajar 

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

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

discovery. 

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga 

mendapatkan pengertian yang diharapkan. 

3. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya. 

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang.  

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

pengertian/ketrampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 42-50) prinsip-prinsip 

belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, 

keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, 

balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Prinsip-prinsip 

belajarnya sebagai berikut. 

a. Perhatian dan Motivasi 
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Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu 

dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar 

lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 

Sikap siswa, seperti halnya motif menimbulkan dan 

mengarahkan aktivitasnya. Siswa yang menyukai matematika akan 

merasa senang belajar matematika dan terdorong untuk belajar lebih 

giat, demikian pula sebaliknya. Insentif, suatu hadiah yang diharapkan 

diperoleh sesudah kegiatan, dapat menimbulkan motif. Hal ini 

merupakan dasar teori belajar B.F.Skinner dengan operant 

conditioning-nya. 

b. Keaktifan 

Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak 

bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi 

apabila anak aktif mengalami sendiri. 

c. Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, belajar adalah 

mengalami, belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam 

belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati 
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secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam 

perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. 

d. Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah 

yang dikemukakan oleh teori Psikologi Daya. Menurut teori ini belajar 

adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas 

daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, 

berpikir, dan sebagainya. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan 

menjadi tajam, maka daya-daya yang dilatih dengan pengadaan 

pengulangan-pengulangan akan menjadi sempurna. 

Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori 

Psikologi Asosiasi atau Koneksionisme dengan tokohnya yang 

terkenal Thorndike. Berangkat dari salah satu hukum belajarnya “ law 

of exercise”, ia mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respons, dan pengulangan terhadap 

pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respons 

benar.  

e. Tantangan 

Teori Medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan 

bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau 

lapangan psikologis. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu 

tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu 
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mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi 

hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. 

Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah 

tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, 

demikian seterusnya. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar 

haruslah menantang. 

f. Balikan dan Penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning dari 

B.F.Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah 

stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah 

responnya. 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik, akan 

merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi 

usaha belajar selanjutnya. 

g. Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua 

orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu 

dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, 

kepribadian, dan sifat-sifatnya.  

Menurut Dalyono (2000:51) prinsip-prinsip belajar meliputi: 



41 
 

 

 
 

1. Kematangan Jasmani dan Rohani 

Kematangan jasmani yaitu telah sampai batas minimal umur 

serta kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan 

belajar. Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan secara 

psikologis untuk melakukan kegiatan belajar, misalnya kemampuan 

berpikir dan ingatan. 

2. Memiliki kesiapan 

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar 

hendaknya harus memiliki kesiapan, yaitu dengan kemampuan yang 

cakap, baik fisik, mental, maupun perlengkapan belajar. 

3. Memiliki tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, 

kemana arah tujuan itu, dan apa manfaat bagi dirinya. 

4. Memiliki keunggulan 

Orang yang belajar harus memiliki keunggulan untuk 

melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan maka akan didapatkan 

yang kurang memusatkan. Selain itu, banyak waktu dan tenaga yang 

akan terbuang percuma. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Hamalik (2002:32) faktor kondisional yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut. 
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1. Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar 

melakukan banyak kegiatan baik kegiatan neural system, 

seperti melihat, mendengar, merasakan, berpikir, kegiatan 

motoris, dan sebagainya maupun kegiatan-kegiatan lainnya 

diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

dan minat. 

2. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, 

recalling, dan reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat 

dikuasai kembali dan pelajaran yang belum dikuasai akan 

dapat lebih mudah dipahami. 

3. Belajar dari siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil 

jika siswa merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya. 

4. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau 

gagal dalam belajarnya. 

5. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar. 

6. Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-

pengertian yang telah dimiliki oleh siswa, besar peranannya 

dalam proses belajar. 

7. Faktor kesiapan belajar. 

8. Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong 

siswa belajar lebih baik daripada belajar tanpa minat. 

9. Faktor-faktor fisiologis. 
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10. Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil 

dalam kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan 

memahami pelajaran dan lebih mudah mengingat-ingatnya. 

Menurut Purwanto (2007: 102) faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam belajar disebabkan oleh dua faktor 

yaitu:  

1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut 

faktor individual, yang termasuk faktor individual antara lain:  

a. Kematangan atau pertumbuhan 

Mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika tarap 

pertumbuhan pribadi telah memungkinkannya; potensi-potensi 

jasmani atau rohaninya telah matang untuk itu.  

b. Kecerdasan/intelegensi 

Dapat tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dengan 

berhasil baik ditentukan/dipengaruhi oleh taraf kecerdasannya.  

c. Latihan dan ulangan 

Kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi 

makin dikuasai dan makin mendalam dengan latihan yang terus 

berulang. Sebaliknya, tanpa latihan penglaman-pengalaman yang 

telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. Karena 

latihan sering kali mengalami sesuatu, seseorang dapat timbul 

minatnya kepada sesuatu itu. Makin besar minat makin besar pula 
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perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya untuk 

mempelajarinya.  

d. Motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu. Tak mungkin seseorang mau berusaha 

mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak 

mengetahui betapa pentingnya dan faedahnya hasil yang akan 

dicapai dari belajarnya itu bagi dirinya. 

e. Sifat-sifat pribadi seseorang 

Tiap-tiap orang mempunyai sifat kepribadiannya masing-

masing yang berbeda antara seorang dengan yang lain. Ada orang 

yang mempunyai sifat keras hati, berkemauan keras, tekun dalam 

segala usahanya, halus perasaannya dan ada pula yang sebaliknya. 

Sifat kepribadian seseorang sedikit banyak turut pula 

mempengaruhi sampai dimanakah hasil belajarnya dapat dicapai. 

d. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh peserta didik (Rifai dan Anni, 2011: 85).  

Menurut Sanjaya (2008: 35) hasil belajar yang diharapkan 

saat ini meliputi tiga ranah yaitu: 
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1. Aspek kognitif meliputi tingkatan menghafal, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan evaluasi penilaian. 

2. Aspek afektif meliputi memberi respon, memberi 

nilai/menikmati, dan menerapkan atau mempraktikkan. 

3. Aspek psikomotorik: pada aspek ini siswa dapat mempersepsikan, 

membuat, menyesuaikan pola gerak dan menciptakan gerak- gerik 

baru. 

Sudjana (2005: 3) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman 

belajar. Menurut Hamalik (2002:155) hasil belajar adalah sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di 

amati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya yang tidak tahu 

menjadi tahu.  

Menurut Slameto (2003: 54-72) ada dua faktor utama yang 

membedakan hasil belajar siswa, yaitu : 

1. Faktor dari dalam siswa : faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan 

cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan. 

2. Faktor dari luar siswa : faktor keluarga ( cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
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keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), 

faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pengajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, tugas rumah, metode belajar), faktor masyarakat 

(kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan masyarakat). 

Hasil belajar merupakan objek evaluasi dari proses belajar. 

Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dari proses 

mengajar guru dan belajar siswa. Hasil belajar meliputi tiga aspek, 

yakni aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Dalam 

aspek kognitif, prosesnya mengakibatkan perubahan dalam aspek 

kemampuan berfikir (cognitive), pada aspek afektif mengakibatkan 

perubahan dalam aspek kemampuan merasakan (affective), sedang 

aspek psikomotorik memberikan hasil belajar berupa ketrampilan 

(psychomotoric). 

Menurut Bloom dalam Rifai dan Anni (2011: 86) hasil 

belajar dibedakan menjadi 3 ranah belajar yaitu : 

a. Ranah kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif katagorinya 
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adalah adanya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan penilaian. 

b. Ranah afektif (affective domain)  

Tujuan pembelajaran ranah afektif ini berhubungan dengan 

perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori tujuan pembelajaran ini 

mencerminkan hierarkhi yang berentangan dari keinginan untuk 

menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori Sikap 

afektif dapat terlihat dalam hal penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

c. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik berkaitan dengan kemampuan. 

Hasil belajar psikomotorik dapat dilihat pada keterampilan motorik 

dan syaraf, manipulasi objek serta koordinasi syaraf. 

  Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata 

yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar“. Pengertian hasil 

(product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Hasil produksi adalah perolehan yang didapatkan karena 

adanya kegiatan mengubah bahan (raw material) menjadi barang jadi 

(finished good). 

Pada dasarnya hasil belajar dengan prestasi belajar 

mempunyai arti yang sama karena hasil belajar merupakan bagian dari 
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prestasi belajar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tu’u (2004:75) 

yang menyatakan bahwa unsur yang ada dalam prestasi belajar adalah 

hasil belajar dan nilai siswa. Tu’u (2004: 75) merumuskan prestasi 

belajar sebagai berikut:  

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa 

ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan 

pembelajaran di sekolah.  

2. Prestasi belajar tersebut terutama dinilai sebagai aspek 

kognitifnya.  

3. Prestasi siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau 

angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Jadi yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh siswa setelah siswa tersebut mengalami proses belajar yang 

dibuktikan dengan perubahan perilaku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya yang terutama dinilai aspek kognitifnya yang 

ditunjukkan melalui nilai atau angka baik dari latihan soal maupun 

hasil ulangan. 

e. Sejarah 

Secara etimologis istilah sejarah berasal dari kata syajara yang 

berarti terjadi, atau dari kata syajarah  berasal dari bahasa Arab, yang 

berarti pohon, syajarah an nasab, artinya pohon silsilah 

(Kuntowijoyo,1995). Waktu itu ada kebiasaan menyusun daftar 
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silsilah atau lukisan garis keturunan yang disusun secara sistematis, 

menyerupai pohon yang lengkap dengan cabang-cabang dan ranting-

rantngnya (Subagyo, 2011:8).  

Sejarah akan mengandung arti dan punya nilai ilmiah apabila 

peristiwa masa lampau atau faktanya diberi cerita dan ceritanya harus 

disusun dengan menggunakan persyaratan ilmiah. Dari keterangan 

tersebut dapat ditarik simpulan bahwa sejarah ialah cerita perubahan-

perubahan, peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah 

diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu 

pengertian yang lengkap (Tamburaka, 1999:2). 

Sejarah mengandung arti yang mengacu pada: 

1. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-

peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, 

2. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan 

peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut, 

3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-

kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut (Ali 

dalam Tamburaka, 1999: 4). 

Sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Garraghan dalam 

Wasino (2007: 3), sejarah memiliki mencakup tiga arti, yaitu: 
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1. Kejadian-kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

pada masa yang lalu (sejarah sebagai peristiwa) 

2. Catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau kegiatan manusia 

tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah) 

3. Proses atau teknik (cara atau metode) untuk pembuatan catatan 

dari kejadian-kejadian tersebut (sejarah sebagai ilmu) 

Sejarah adalah pelajaran yang mempelajari kehidupan 

manusia di masa lampau dan memberikan petunjuk dalam merespon 

masalah-masalah baru yang ada di masa sekarang. Sejarah memiliki 

berberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa sekarang. 

Wasino (2007: 10-14) mengemukakan guna sejarah bagi manusia 

yang mempelajarinya, yakni edukatif (untuk pendidikan), instruktif 

(memberikan pengajaran), inspiratif (memberi ilham), serta rekreatif 

(memberikan kesenangan). 

Sejarah sebagai ilmu pengetahuan berbeda dengan sejarah 

sebagai mata pelajaran. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan pada 

umumnya mencakup kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan 

manusia masa lampau yang membawa perubahan dan perkembangan 

secara kesinambungan. Sedangkan sejarah sebagai mata pelajaran 

mengkhususkan pada penyajian tentang proses pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat pada masa lampau di berbagai tempat atau 

jenis lingkungan dengan berbagai corak politik, sosial, budaya, dan 

perekonomian; juga mempelajari mata rantai kehidupan yang satu 
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dengan yang lain serta hubungan masa silam dengan masa silam serta 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar sejarah merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik baik dalam aspek kognitif, afektif ataupun psikomotorik setelah 

mengalami kegiatan belajar tentang ilmu yang di dalamnya berisi 

kesusastraan lama, silsilah, asal-usul, kejadian serta peristiwa masa 

lampau.  

B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas dapatlah 

disusun kerangka berpikir guna memperoleh jawaban sementara atas 

kesalahan yang timbul. Pada kondisi awal akar penyebab hasil belajar 

siswa kurang dalam pembelajaran sejarah, karena proses pembelajaran 

yang dilakukan guru kurang menarik dan membosankan. Hal ini perlu 

segera diatasi melalui strategi pembelajaran yang tepat. 

Strategi pengajaran guru yang kurang menarik di mana guru hanya 

menjelaskan materi dan informasi sebanyak-banyaknya tanpa melibatkan 

siswa di kelas, sehingga siswa tidak berperan aktif dalam kegiatan ini. 

Pengetahuan guru yang kurang mengenai penggunaan strategi 

pembelajaran yang inovatif dan interaktif menjadikan pengajaran sejarah 

setiap harinya menjadi kurang dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. 
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Guru seharusnya mampu mengembangkan materi yang ia peroleh, 

sehingga siswa dapat lebih tertarik terhadap materi sejarah.  

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru yaitu 

strategi pembelajaran aktif peer lessons. Menurut Silberman (2009:173-

174) langkah-langkah strategi peer lessons sebagai berikut.  

1. Bagilah kelas ke dalam sub kelompok. Buatlah sub kelompok 

sebanyak topik yang diajarkan. 

2. Berikan masing-masing kelompok sejumlah informasi, konsep, 

atau keahlian untuk mengajar yang lain. 

3. Mintalah setiap kelompok membuat cara presentasi atau 

mengajarkan topiknya kepada sisa kelas. Sarankan agar 

menghindari ceramah atau membaca laporan. 

4. Cobalah beberapa saran sebagai berikut: 

a. Menggunakan alat bantu visual. 

b. Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan. 

c. Menggunakan contoh-contoh yang relevan. 

d. Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya 

melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus dan lain-lain. 

e. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 

5. Berikan waktu yang cukup untuk merencanakan dan 

mempersiapkan (bisa di kelas atau di luar kelas). 
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6. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan 

dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari 

pemahaman peserta didik.  

Strategi pembelajaran ini membuat siswa lebih memahami konsep-

konsep dalam pembelajaran di kelas, karena adanya pengajaran langsung 

dari teman serta membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama 

dan keaktifan siswa dalam kelas.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai keefektifan penerapan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas 

XI MIA. Peneliti menyatakan bahwa jika terdapat suatu kelas dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe peer lessons maka logikanya 

hasil belajar siswa setelah menerapkan strategi ini akan lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang sebelum diberikan treatment. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Sesuai dengan penjelasan dalam landasan teori dan kerangka konseptual 

maka penulis menyimpulkan: 

 

 

Pembelajaran 
Sejarah 

Persiapan Pelaksanaan 

Penggunaan 
strategi 

pembelajaran 

Pembelajaran 
Sejarah dengan 

strategi peer 
lessons 

Pembelajaran 
Sejarah lebih 

efektif 

Evaluasi 
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1. Hipotesis Nol (Ho) 

Penggunaan strategi pembelajaran aktif peer lessons tidak efektif 

terhadap hasil belajar Sejarah pada siswa kelas XI MIA SMA Negeri 3 

Demak. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Penggunaan strategi pembelajaran aktif peer lessons efektif 

terhadap hasil belajar Sejarah pada siswa kelas XI MIA SMA Negeri 3 

Demak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh 

dianalisis dengan rumus-rumus statistik untuk memperoleh kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengetahui suatu sampel yang akan diteliti 

kemudian menentukan sampel mana yang paling baik. Maka pendekatan 

penelitian yang sesuai adalah eksperimen. 

Arikunto (2010:9) berpendapat, eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor 

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 

Metode yang digunakan adalah quasi experimental design dengan jenis 

control group pretest-posttest. Dalam design ini terdapat dua kelompok 

yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi 

perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok pertama diberi 

perlakuan (X) disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelas kontrol (Sugiyono, 2012:112). 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Eksperimen 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen Tes Strategi Peer 

Lessons 

Tes 

Kontrol Tes - Tes 

  

  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 kontrol dan 1 

kelas eksperimen, dengan cara cluster random sampling yaitu 

pengambilan sampel berkelompok dengan cara acak. 

2. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi perangkat pembelajaran,  

soal pre-test dan soal post-test.  

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

reliabilitas.  

4. Memberikan perlakuan sebanding, pada kelompok eksperimen 

pembelajaran ditambah dengan strategi pembelajaran aktif peer lessons.  

5. Menghitung perbedaan antara hasil soal pre-test dan soal post-test untuk 

masing-masing kelompok.  

6. Perbandingan perbedaan-perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah 

penerapan perlakuan X itu berkaitan dengan perubahan yang lebih besar 

pada kelompok eksperimen.  
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7. Kenakan uji-t untuk menentukan apakah perbedaan dalam hasil tes itu 

signifikan. 

B. Subyek Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Demak yang 

beralamatkan di Jalan Sultan Trenggono No 81, Demak yang memiliki 29 

ruang kelas yang mana untuk tingkat XI terbagi menjadi 9 kelas yaitu XI 

MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, XI 

IIS 4, dan XI IIS 5.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, 

populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Demak sebanyak 9 kelas dengan jumlah 317 

siswa. Keseluruhan kelas XI dipandang sebagai satu kesatuan populasi, 

karena adanya kesamaan-kesamaan berikut : 

a. Siswa yang terdapat dalam populasi tersebut adalah siswa yang berada 

pada kelas dan semester yang sama. 

b. Seluruh siswa tersebut memperoleh materi pelajaran Sejarah dengan 

silabus yang sama. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010: 174). Sebelum menentukan sampel, peneliti melakukan 

uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal dan uji 

homogenitas untuk mengetahui kondisi sampel yang sama atau homogen. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik 

cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara kelompok 

dengan cara acak. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI MIA 3 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIA 2 sebagai kelas kontrol.  

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pada masalah dalam penelitian ini 

ada dua variabel yaitu variabel bebas atau independent yaitu variabel yang 

mempengaruhi (X) dan variabel terikat atau dependent yaitu variabel yang 

dipengaruhi (Y). 

1). Variabel bebas 

Variabel bebas (Independent) adalah variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya yaitu pembelajaran dengan strategi peer lessons. 

2). Variabel terikat 

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 
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penelitian ini adalah hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA di SMA 

Negeri 3 Demak. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah: 

a. Tes 

 Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan (Arikunto, 2010:53). Dalam penelitian ini tes yang 

digunakan adalah pretest dan postest untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons. 

b. Dokumentasi 

Data tentang siswa diambil dengan menggunakan dokumentasi 

yang bersifat tertulis, meliputi daftar nama, daftar nilai, rencana 

pembelajaran, serta catatan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 

F. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Langkah pembuatan Rencana Pembelajaran  

Langkah ini adalah persiapan peneliti dalam membuat pokok-pokok 

materi pelajaran yang akan disampaikan dalam pertemuan di kelas sesuai 

dengan kurikulum. Kompetensi dasar yang diberikan yaitu menganalisis 

peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Pada tahap ini 
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peneliti membuat perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, materi bahan 

ajar dan soal-soal. 

2. Pelaksanaan Pre-Test  

Peneliti melaksanakan pretest sebagai gambaran untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan siswa dari materi yang akan disampaikan. Soal 

yang diberikan kepada siswa berjumlah 30 butir soal dengan tipe soal 

pilihan ganda. 

3. Langkah persiapan kelas 

Pada langkah ini peneliti menyiapkan perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran serta mempersiapkan siswa agar dapat 

mengikuti prosedur menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons. 

4. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pada tahap ini peneliti menjelaskan materi sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan melaksanakan penggunaan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons. 

5. Pelaksanaan Post-Test  

Pada tahap ini sesudah pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons, selanjutnya perlu kegiatan evaluasi 

sebagai tindak lanjut dari penggunaan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa setelah 

peneliti menyampaikan materi menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons.  
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G. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Uji coba soal dilakukan di luar sampel tapi masih dalam satu 

populasi, yaitu siswa kelas XI MIA 1 sebanyak 20 orang dengan jumlah 

butir soal sebanyak 45 butir.  

Setelah diadakan uji coba instrumen, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba instrumen butir demi butir. Berdasarkan data 

hasil uji coba soal kemudian dihitung validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

dan tingkat kesukaran soal. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010:211). Validitas dalam 

penelitian ini, yaitu validitas isi dan validitas butir soal.  

a. Validitas Isi 

Dalam penyusunan soal tes terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal 

tes yang disesuaikan dengan silabus, selanjutnya instrumen yang telah 

disusun dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan guru pengampu. 

Materi yang diambil untuk kelas XI MIA adalah materi peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

b. Validitas butir soal 

 Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat (Arikunto, 2010:211). Pada penelitian ini, setiap butir soal 
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yang dijawab benar diberi skor 1 dan apabila yang dijawab salah diberi 

skor 0. Penelitian ini menggunakan rumus point biserial correlation atau 

korelasi point biserial. Rumus yang digunakan adalah: 

          

        
      

  
√
 

 
 

 

Keterangan : 

         = Koefisien korelasi point biserial 

   = Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar 

   = Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

   = Standar deviasi skor total 

p = proporsi subjek yang menjawab benar 

q = 1- p 

(Arikunto, 2010: 326) 

 

Jika       >        dengan taraf signifikasi 5% maka soal dikatakan 

valid. Hasil analisis uji coba soal dengan N = 20 pada taraf signifikan 5%, 

maka diperoleh        = 0,444. Kriteria butir soal yang valid apabila       > 

       , karena nilai       >        , maka dari 45 butir soal yang diujikan 

yang valid yaitu soal nomor 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 44, dan 45. Soal yang 
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tidak valid yaitu soal nomor 1, 3, 7, 14, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 

41, dan 42, maka soal yang tidak valid tidak bisa digunakan untuk 

mengukur hasil belajar kelas subjek penelitian. Kriteria soal validitas uji 

coba tes dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Valid 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 

38, 43, 44, 45. 

30 

Tidak Valid 1, 3, 7, 14, 19, 25, 29, 30, 31, 

33, 35, 39, 40, 41, 42. 

15 

 

  Hasil perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 13 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:221). 

Reliabilitas disini menunjukkan pada tingkat keterandalan suatu instrumen 

dalam mengumpulkan data. 

Untuk mengetahui reliabilitas soal tentang keefektifan strategi 

pembelajaran aktif Peer Lessons kelas XI MIA SMA Negeri 3 Demak 
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peneliti menentukan reliabilitas suatu soal dilakukan dengan peneliti 

menggunakan rumus : 

 

       = (
 

   
   

       

  
  

 

Keterangan: 

                            

k = banyaknya butir pertanyaan 

    = varians total 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

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

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

(Arikunto, 2010:231) 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r
11 

sebesar 0.731 

dengan r tabel = 0,444, karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

3. Daya Pembeda Soal 

Daya beda dalam Arikunto (2010:227-228) dicari dengan 

mengambil skor 50% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 50 % 
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skor terbawah sebagai kelompok bawah (JB). Rumus yang digunakan 

untuk pilihan ganda sebagai berikut: 

 

   A

BA

JS

JBJB
DP


  atau 

B

BA

JS

JBJB
DP


           

   (Arikunto, 2010: 231) 

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. 

 

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, 2010:237) 

Hasil perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

AJB

BJB

AJS

BJS
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Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Daya Beda Soal 

Kriteria Daya 

Pembeda 

Nomor Butir Soal Jumlah 

Sangat Jelek 3,30,39,40,41 5 

Jelek 1,2,4,7,10,12,14,15,19,21,25,26,27,31,33,35,42 17 

Cukup 5,6,11,16,18,20,24,32,36,37,38,43,44,45 14 

Baik 8,9,13,17,22,23,28,29,34 9 

Sangat Baik ------------------------------------------------- 0 

 

 Perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

4. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya (Arikunto, 

2010:216). Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus (Arikunto, 2010: 221) : 
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Keterangan: 

P = Tingkat kesukaran soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah peserta tes 

 

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 

 Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran 

Kriteria  Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar  42 1 

Sedang   2,4,9,11,12,13,14,16,19,20,22,23,24,25,29,30

,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,45 

27 

Mudah  1,3,5,6,7,8,10,15,17,18,21,26,27,28,36,43,44 17 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

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 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 44, dan 

45.        
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data terbagi menjadi 

dua tahap yaitu analisis tahap awal dan analisis tahap akhir.  

1. 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.  

2. 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 16 dengan uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 
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   : 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 Varians (Uji Homogenitas) 

  Langkah ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas data hasil 

belajar sejarah pokok bahasan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. 

Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan uji Levene Test dengan 

menggunakan program SPSS. Hipotesisnya sebagai berikut: 

   :    =     (varians homogen) 

   :        (varians tidak homogen) 

Dengan kriteria: 

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

Jika 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 
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eksperimen  lebih baik dari pada kelas kontrol. Dalam uji hipotesis 

ini menggunakan Independent Sample Test. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut: 

Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata 

kelompok kontrol. 

Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata 

kelompok kontrol.    

Analisis menggunakan program SPSS 16 dengan hipotesis 

seperti di atas, dengan kriteria diterima Ha jika Sig. (2-tailed) kurang 

dari 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

SMA Negeri 3 Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono No. 81, 

Demak dengan luas tanah 18.420 m
2 

yang terbagi atas berbagai macam 

bangunan. Bangunan SMA Negeri 3 Demak terdiri atas sebuah gedung induk 

berlantai dua dan beberapa gedung lainnya. Di dalam gedung terdapat 29 

ruang kelas, 6 ruang laboratorium yang terdiri dari laboratorium Fisika, 

Kimia, Biologi, Bahasa, dan Komputer. Ruang perpustakaan yang dimiliki 

dengan luas keseluruhannya 120 m
2
. Di samping itu, fasilitas lainnya adalah 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang Pusat Sumber 

Belajar (PSB), kantin, aula, musholla, 5 ruang kegiatan siswa yakni; ruang 

OSIS,  ruang pramuka, ruang PMR, ruang koperasi, UKS, ruang komite 

sekolah, ruang studio musik, lapangan basket, lapangan sepak takraw, dan 

lapangan voli, 18 kamar kecil, ruang-ruang parkir, dan gardu satpam. 

Prestasi pun tak kalah dengan sekolah lain, yakni prestasi akademik, 

olah raga, dan seni berhasil diraih siswa-siswi SMA Negeri 3 Demak. Serta 

diadakannya berbagai ekstrakurikuler, mulai dari kegiatan olahraga, 

akademik, MTQ, seni tari, seni musik, bela diri, PMR dan lainnya. 
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Kemampuan guru dalam mengelola dan menyampaikan materi di dalam kelas 

juga sangat membantu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. 

SMA Negeri 3 Demak memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan 

hijau. Sekolah ini merupakan sekolah yang banyak diminati oleh peserta 

didik dengan didukung kenyamanan dalam belajar, suasana yang tenang, 

bersih dan kondusif. 

a. Visi 

Visi SMA Negeri 3 Kabupaten Demak adalah “Terwujudnya 

sekolah yang berkompetensi tinggi, berbudaya dan religius”. 

b. Misi 

Misi SMA Negeri 3 Kabupaten Demak adalah : 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif, sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 

2. Menciptakan suasana kondusif bagi seluruh warga sekolah. 

3. Menumbuhkan sikap berbudi pekerti luhur bagi seluruh warga 

sekolah. 

4. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme bagi seluruh warga 

sekolah. 

5. Mengembangkan budaya agamis bagi seluruh warga sekolah. 

c. Tujuan 

Tujuan SMA Negeri 3  Kabupaten Demak adalah: 

1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa. 
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2. Membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti 

luhur. 

3. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis, 

kreatif dan inovatif. 

4. Membekali peserta didik agar memiliki kemampuan mengapresiasikan 

seni dan budaya. 

5. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai bekal menghadapi kehidupan masa depan. 

6. Membekali peserta didik agar memiliki wawasan kewirausahaan untuk 

pengembangan diri di masa depan. 

7. Mengembangkan etos kerja dan profesionalisme pendidik dan  tenaga 

kependidikan dalam pelayanan pendidikan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi menjadi 

dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 10 Februari – 28 Maret 2015 bertempat di SMA Negeri 3 Demak 

pada siswa kelas XI MIA. Berikut adalah paparan dari pelaksanaan penelitian: 

a. Pembelajaran pada kelas Eksperimen 

Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas XI 

MIA 3. Sebagai tolak ukur nilai awal sebelum dikenakan perlakuan, maka 

guru mengadakan pretest awal terlebih dahulu. Pretest ini dilakukan pada saat 

pertemuan pertama yaitu dengan materi peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Setelah diadakan pretest, diperoleh untuk kelas 
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eksperimen yakni nilai tertinggi 83 dan nilai terendah 40 dengan rata-rata 

63,93. 

Pada pertemuan kedua, menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons yaitu dengan materi pelajaran peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Guru mengawali kegiatan dengan memberi salam 

pembuka dan do’a, dilanjutkan memeriksa daftar hadir siswa. Kemudian guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru membentuk kelompok menjadi 6 

dengan topik atau materi yang berbeda-beda namun saling berkaitan antar 

kelompok. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan mencari referensi 

baik itu dari buku ataupun internet untuk mengerjakan topik yang telah 

didapatkan dalam bentuk laporan. Guru menyarankan pada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya dengan alat bantu visual, media 

pengajaran ataupun melibatkan teman dalam proses pembelajaran dengan 

permainan dan kuis diakhir diskusi. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

mengenai hasil diskusi. Guru bertanya pada siswa bila masih ada yang kurang 

dimengerti. Guru menyampaikan salam penutup. 

 Pada pertemuan ketiga, melanjutkan presentasi kelompok dengan 

menerapkan strategi pembelajaran aktif peer lessons. Guru mengawali 

kegiatan dengan memberi salam pembuka dan do’a, dilanjutkan memeriksa 

daftar hadir siswa. Kemudian Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

cakupan materi yang akan disampaikan. Guru mempersilahkan siswa untuk 

melanjutkan presentasi hasil diskusi tentang materi yang telah dibagikan. Guru 

bersama siswa melakukan evaluasi terhadap hasil diskusi setiap kelompok dan 



76 
 

 

 
 

menanyakan pada siswa bila ada yang belum dimengerti. Guru mengadakan 

post test atau evaluasi akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

mengetahui kemampuan siswa memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh 

guru. Dari hasil post test diperoleh nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 67 

dengan rata-rata 82,00. Alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal 

adalah 45 menit. Penyampaian salam penutup.  

b. Pembelajaran pada kelas Kontrol   

Pada penelitian ini yang menjadi kelas kontrol adalah kelas XI MIA 

2. Kelas kontrol tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons. 

Seperti yang dilakukan pada kelas eksperimen, sebagai tolak ukur nilai awal 

sebelum dikenakan perlakuan, maka guru mengadakan pretest terlebih dahulu. 

Pretest ini dilakukan pada saat pertemuan pertama yaitu dengan materi 

peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah diadakan pretest, 

diperoleh untuk kelas kontrol yakni nilai tertinggi 77 dan nilai terendah 40 

dengan rata-rata 62,20. 

Pada pertemuan kedua, menggunakan metode pembelajaran biasa 

(ceramah dan diskusi). Guru mengawali kegiatan dengan memberi salam 

pembuka dan do’a, dilanjutkan memeriksa daftar hadir siswa. Kemudian Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan disampaikan. 

Guru mengarahkan siswa membuka dan menyimak buku pendukung kegiatan 

pembelajaran. Guru memberi pertanyaan seputar materi yang akan dipelajari. 

Guru menyampaikan materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Guru membentuk kelompok. Masing-masing dari kelompok diberi 
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satu topik, kemudian didiskusikan. Siswa diminta secara bergiliran/diacak 

menyampaikan hasil diskusinya didepan kelas. Siswa yang lain diberi 

kesempatan untuk menanggapi. Guru bertanya kepada siswa bila ada yang 

belum dimengerti. Guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan. 

Penyampaian salam penutup. 

Pada pertemuan ketiga, tidak jauh berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya. Guru melanjutkan diskusi apabila belum selesai dan bersama-

sama dengan siswa menyimpulkan materi yang didapat selama pembelajaran 

berlangsung. Guru mengadakan post test akhir seperti yang dilakukan pada 

kelas eksperimen. Dari hasil post test diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai 

terendah 60 dengan rata-rata 71,92. Alokasi waktu yang diberikan adalah 45 

menit. 

3. Hasil Analisis Data 

a. Analisis Tahap Awal (Pre Test) 

Analisis tahap awal adalah analisis nilai pretest pada materi peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diambil pada awal pertemuan. Analisis ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa rata-rata nilai pretest antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan kedua kelas 

berawal dari keadaan yang sama. Gambaran umum hasil nilai kognitif pre test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Gambaran Umum Hasil Nilai Kognitif Pre Test  

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Siswa 41 40 

Nilai Rata-Rata 63,93 62,20 

Nilai Tertinggi 83 77 

Nilai Terendah 40 40 

Rentang 43 37 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan nilai rata-rata kelas eksperimen 

= 63,93, nilai tertinggi = 83, dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 

40. Sedangkan untuk kelas Kontrol diperoleh keterangan nilai rata-rata = 

62,20, nilai tertinggi = 77, sedangkan nilai terendahnya adalah 40. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas distribusi data nilai 

pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan 

software SPSS versi 16. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Pre Test Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen Kontrol 

N 41 40 

Normal Parameters
a
 Mean 63.93 62.20 

Std. Deviation 11.055 9.376 

Most Extreme Differences Absolute .111 .209 

Positive .084 .100 

Negative -.111 -.209 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 1.322 

Asymp. Sig. (2-tailed) .691 .061 

a. Test distribution is Normal. 

  
 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rata-rata awal 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 63,93 dan 

62,20. Hal tersebut menunjukkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

ada perbedaan nilai sebesar 1,73. Untuk kenormalan data diketahui untuk 

kelas eksperimen Sig. (2-tailed) sebesar 0,691 dan kelas kontrol sebesar 0,061 

dengan taraf signifikansi 0.05. Karena nilai kedua Sig. (2-tailed) data tersebut 

lebih besar dari taraf signifikansi sesuai dengan ketentuan maka    diterima. 

Dengan kata lain data hasil belajar dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Oleh karena data berdistribusi normal maka uji selanjutnya mengunakan 

statistik parametrik. 
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2. Uji Homogenitas 

Perhitungan uji homogenitas distribusi data nilai pre test siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan software SPSS versi 16. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas Distribusi Data Nilai Pre Test Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.846 1 79 .178 

 

      Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Sig = 0,178. Karena 

signifikansi lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa     diterima yang 

berarti bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 

3. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji Dua Pihak) 

Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data pre test siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan software SPSS versi 16. 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances assumed 1.846 .178 .757 79 .451 1.727 2.280 -2.812 6.266 

Equal variances not assumed   .759 77.511 .450 1.727 2.276 -2.804 6.258 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan dua rata-rata dengan 

menggunakan program SPSS versi 16 hasil Sig (2-tailed) equal variances 

assumed sebesar 0,451 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya 

tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif 

sama. 

b. Analisis Tahap Akhir (Post Test) 

Setelah proses pembelajaran selesai baik untuk kelas kontrol yang 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi maupun kelas 

eksperimen dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons 

dilanjutkan dengan analisis data akhir. Analisis tahap akhir bertujuan untuk 

menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. Perhitungan yang digunakan 

dalam analisis tahap akhir ini pada dasarnya sama dengan perhitungan tahap 

awal. Namun data yang digunakan dalam analisis tahap akhir adalah data post 

test baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Gambaran umum 
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hasil kognitif post test kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Gambaran Umum Hasil Aspek Kognitif Post Test 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Siswa 41 40 

Nilai Rata-Rata 82,00 71,92 

Nilai Tertinggi 93 90 

Nilai Terendah 67 60 

Rentang 26 30 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Dari tabel di atas diperoleh keterangan nilai rata-rata kelas eksperimen 

= 82,00, nilai tertinggi = 93, dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 

67. Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh keterangan nilai rata–rata = 

71,92, nilai tertinggi = 90 sedangkan nilai terendahnya adalah 60. 

1. Uji Normalitas  

Perhitungan uji normalitas distribusi data nilai post test siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan software SPSS versi 16. 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Post Test Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen Kontrol 

N 41 40 

Normal Parameters
a
 Mean 82.00 71.92 

Std. Deviation 7.701 7.644 

Most Extreme Differences Absolute .137 .144 

Positive .098 .144 

Negative -.137 -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .877 .911 

Asymp. Sig. (2-tailed) .425 .377 

a. Test distribution is Normal. 

  
 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rata-rata akhir 

untuk kelas ekspeimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 82,00 dan 

71,92 hal tersebut menunjukkan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol ada perbedaan nilai sebesar 10,08. Untuk kenormalan data 

diketahui untuk kelas eksperimen Sig. (2-tailed) sebesar 0,425 dan kelas 

kontrol sebesar 0,377 dengan taraf signifikansi 0.05. Karena nilai kedua 

Sig. (2-tailed) data tersebut lebih besar dari taraf signifikansi sesuai 

dengan ketentuan maka    diterima. Dengan kata lain data hasil belajar 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Perhitungan uji homogenitas distribusi data nilai post test siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan software SPSS 

versi 16. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Homogenitas Distribusi Data Nilai Post Test Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.147 1 79 .703 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Sig = 0,703. Karena 

signifikansi lebih dari 0.05 dapat disimpulkan bahwa    diterima yang 

berarti bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama.  

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis menggunakan uji dua pihak. 

Uji dua pihak ini menggunakan uji t dengan berangkat dari data yang 

berdistribusi normal.  

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan ada perbedaan hasil belajar sejarah antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Uji hipotesis yang digunakan adalah: 

  Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen    sama dengan nilai rata-rata kelompok kontrol.  
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Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok kontrol 

Hasil perhitungan uji dua pihak data post test disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data Post Test 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances assumed .147 .703 5.908 79 .000 10.075 1.705 6.681 13.469 

Equal variances not assumed   5.909 78.975 .000 10.075 1.705 6.681 13.469 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015 

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan program 

SPSS versi 16 diperoleh t hitung = 5,90 dengan taraf signifikansi 5 % dan dk 

= 79, diperoleh t tabel = 1,99. Karena t hitung > t tabel, maka Ha diterima. 

Demikian halnya dengan menggunakan kriteria pengujian dua pihak bahwa 

jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka Ha diterima. Dalam hal ini, nilai Sig. (2-

tailed) = 0,000 < 0,05 maka Ha lah yang diterima dengan bunyi ”Nilai rata-

rata hasil belajar kelompok eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok 

kontrol”.  
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B. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas strategi 

pembelajaran aktif peer lessons dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Kondisi awal siswa yang dijadikan sampel penelitian berawal dari keadaan 

yang sama yaitu diajar oleh guru yang sama, durasi waktu pelajaran yang 

sama dan mendapatkan materi pelajaran yang sama. Terdapat dua kelas di 

SMA Negeri 3 Demak yang di kelompokan menjadi XI MIA 3 sebagai kelas 

eksperimen dan XI MIA 2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen akan 

mendapatkan perlakuan dengan diberikan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons sedangkan kelas 

kontrol tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons, 

sedangkan kelas XI MIA 1 sebagai kelas uji coba. 

Sejarah ialah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa atau 

kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan 

sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap. Berdasarkan pengertian 

di atas, sejarah akan mengandung arti dan punya nilai ilmiah apabila 

peristiwa masa lampau atau faktanya diberi cerita dan ceritanya disusun 

dengan menggunakan persyaratan ilmiah (Tamburaka, 1999: 2). 

Peer lessons adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer 

teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk 

mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas (Silberman, 2009: 173). 

Peer lessons adalah strategi pembelajaran berorientasi aktifitas siswa dimana 

mampu mewujudkan keaktifan siswa untuk melakukan kerjasama antar 



87 
 

 

 
 

kelompok dan kemudian mengajarkan kepada kelompok lain. Penggunaan 

peer lessons mampu memberikan banyak kelebihan yaitu membentuk siswa 

untuk belajar dalam suatu kelompok, mengajak siswa untuk aktif, belajar 

mengeluarkan pendapat, mengajarkan ilmu kepada orang lain, serta dapat 

melatih komunikasi dengan baik. 

Sejarah merupakan mata pelajaran yang memiliki cakupan materi 

yang luas. Dalam pembelajaran sejarah sangatlah sulit bagi siswa untuk 

memahami semua materi yang diajarkan, oleh karena itu diperlukan sebuah 

strategi untuk menyiasatinya. Penggunaan peer lesson akan mempermudah 

siswa dalam memahami materi. Strategi peer lessons yang menonjolkan kerja 

kelompok akan membantu dalam pemahaman siswa. Penjelasan materi 

melalui kelompok lain juga membuat pembelajaran menjadi lebih cair, hal ini 

dikarenakan belajar dengan sesama teman akan lebih mengena. 

Penerapan strategi pembelajaran aktif peer lessons pada siswa kelas 

XI MIA SMA Negeri 3 Demak diharapkan selain menambah keaktifan siswa 

juga mampu meningkatkan hasil belajar sejarah siswa yang masih rendah. 

Menurut Slameto (2003: 54-72) ada dua faktor utama yang membedakan 

hasil belajar siswa, yaitu : 

3. Faktor dari dalam siswa : faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat 

tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan. 
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4. Faktor dari luar siswa : faktor keluarga (cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), faktor 

sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, tugas rumah, 

metode belajar), faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

Faktor luar siswa yang salah satunya mencakup faktor sekolah yaitu 

metode mengajar menjadikan dasar bagi peneliti untuk menerapkan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons dalam pembelajaran. Sebelum diberikan 

perlakuan, kelas kontrol dan kelas eksperimen akan diberikan pretest. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil kemampuan awal rata-

rata siswa untuk kelas eksperimen adalah sebesar 63,93 dan kelas kontrol 

sebesar 62,20. Hal ini menunjukan bahwa kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan awal yang tidak jauh berbeda.  

Setelah pemberian pretest pada kedua kelas tersebut selanjutnya 

diberikan perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons untuk kelas eksperimen dan pembelajaran biasa (ceramah dan diskusi) 

untuk kelas kontrol. Setelah tiga kali proses pembelajaran maka diberikan 

post test untuk mengetahui hasil akhir dari hasil belajar siswa. Hasil dari nilai 

post test inilah yang nantinya akan digunakan untuk dapat mengetahui ada 
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atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Berdasarkan hasil analisis akhir rata-rata dari kedua kelas tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

   Tabel 4.9. Data Hasil Akhir (Post test) Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Banyaknya siswa 41 40 

2 Nilai tertinggi 93 90 

3 Nilai terendah 67 60 

4 Rentang 26 30 

5 Rata-rata 82,00 71,92 

 

 Setelah nilai post test kedua kelompok dianalisis, diperoleh rata-rata 

hasil belajar sejarah dengan materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia pada kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 

Nilai rata-rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 82,00 dan kelas 

kontrol sebesar 71,92. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata 

sebesar 10,08 antara kedua kelas tersebut dimana kelas eksperimen nilainya 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran aktif peer lessons efektif dalam pembelajaran sejarah 

dengan materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia.  
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Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10. Rata-rata Hasil Pretest dan Postest dari Kedua Kelas 

No Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Banyaknya siswa 41 40 

2 Rata-rata Pretest 63,93 62,20 

3 Rata-rata Postest 82,00 71,92 

4 Selisih Perubahan 18,07 9,72 

5 Efektivitas 8,35 

 

  Diketahui nilai sebelum menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons sebesar 63,93 dan sesudah perlakuan sebesar 82,00. Jadi ada 

peningkatan hasil belajar sebelum menggunakan strategi pembelajaran aktif 

peer lessons dengan sesudah menggunakan strategi pembelajaran aktif peer 

lessons sebesar 18,07 dibandingkan dengan yang tidak menggunakan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons yang hanya mengalami peningkatan sebesar 

9,72 dalam proses pembelajaran pada siswa kelas XI MIA SMA Negeri 3 

Demak. 

Siswa pada kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons ternyata mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik daripada siswa pada kelas kontrol yang tidak 

mendapat pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif peer lessons. 
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Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons 

memberikan manfaat yang lebih baik karena selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa dapat memusatkan perhatian terhadap pelajaran sejarah 

melalui penjelasan dari teman sekelasnya. Siswa juga mampu menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran karena merasa terdorong dan tertarik melihat 

pembelajaran yang diberikan temannya. Selain itu, peer lessons membuat 

otak bekerja secara aktif, hasil belajar yang maksimal, tidak mudah 

melupakan materi pelajaran, serta terbentuknya proses pembelajaran yang 

menyenangkan di kelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan strategi pembelajaran aktif peer lessons pada pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 3 Demak berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan perangkat pembelajaran yang dirancang oleh peneliti. Mengenai 

hasil belajar siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 3 Demak sebagai kelas 

eksperimen dalam pembelajaran yang menggunakan strategi 

pembelajaran aktif peer lessons diperoleh hasil post test dengan rata-rata 

sebesar 82,00.  

2. Hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 3 Demak 

sebagai kelas kontrol dalam pembelajaran yang tidak menggunakan 

strategi pembelajaran aktif peer lessons diperoleh hasil post test dengan 

rata-rata sebesar 71,92. 

3. Pembelajaran sejarah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 3 Demak 

dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons lebih 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran sejarah yang tidak diberikan 

strategi pembelajaran aktif peer lessons. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji hipotesis. Berdasarkan Hasil uji hipotesis diperoleh t hitung = 5,90 

dengan taraf signifikansi 5 % dan dk = 79, diperoleh t tabel = 1,99. 
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Karena t hitung > t tabel, maka Ha diterima. Demikian halnya dengan 

menggunakan kriteria pengujian dua pihak bahwa jika nilai Sig. (2-

tailed) < 0,05 maka Ha diterima. Dalam hal ini, nilai Sig. (2-tailed) = 

0,000 < 0,05 maka Ha diterima yang artinya adanya perbedaan hasil 

belajar antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, maka penulias mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Guru harus mampu mengkondisikan siswa di dalam proses pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons agar mencapai 

hasil yang optimal. 

2. Diharapkan guru dapat mengembangkan proses pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran aktif peer lessons menjadi lebih 

bervariatif agar proses pembelajaran lebih menarik. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Abdul Ghofur L 

2 Adytia Suryanugraha L 

3 Afwan Farid Irfani L 

4 Ahmad Cahya Dwi Putra L 

5 Brilian Dwi P L 

6 Cindy Ayu Anggraini P 

7 Desy Yuliyana P 

8 Dika Eriawan L 

9 Faris Muhammad Ihsan L 

10 Faza Nurul Aini P 

11 Fera Dwiyanti P 

12 Galih Aji Kusuma L 

13 Nada Sayidah P 

14 Nadila Dwi Handaru P 

15 Nur Chabibah P 

16 Oktavia Putri R P 
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17 Pelangi Puspita Lestari P 

18 Saeful Hadi L 

19 Shela Nursinta M P 

20 Tita Damayanti P 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

MATA PELAJARAN  : SEJARAH 

KELAS / PROGRAM  / SMT : XI /MIA/ 2 

BENTUK SOAL / TES  : PILIHAN GANDA 

NO 
KOMPETENSI  

DASAR 

SUB MATERI 

INDIKATOR SOAL 

ASPEK 

C1 - C6 

MDH SDG SKR 

NO 

SOAL 

1 1.1 Menganalisis 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia. 

 

a. Jepang kalah perang dengan 

Sekutu 

b. Perbedaan pendapat dan 

penculikan 

c. Perumusan teks proklamasi 

d. Pembacaan teks proklamasi 

e. Pengesahan UUD 1945 dan 

pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden 

f. Pembentukan departemen 

- Siswa dapat menjelaskan 

maksud dari janji kemerdekaan 

yang diberikan oleh Jepang 

kepada Indonesia. 

 

-Siswa dapat mengetahui tokoh 

Jepang yang memberi janji 

kemerdekaan pada Indonesia. 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

v 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

3 
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1.3 Menganalisis peran 

Bung Karno dan Bung 

Hatta sebagai 

proklamator serta 

tokoh-tokoh proklamasi 

lainnya. 

 

1.4 Menalar peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia dan 

menyajikannya dalam 

bentuk cerita sejarah. 

1.5 Menalar peristiwa 

pembentukan 

dan Pemerintahan daerah 

g. Pembentukan Kabinet 

h. Pembentukan berbagai 

Partai Politik 

i. Komite Van Aksi dan 

lahirnya badan-badan 

perjuangan 

j. Lahirnya Tentara Nasional 

Indonesia 

 

- Siswa dapat memahami 

penyebab kekalahan dan 

kronologi peristiwa pengeboman 

Hiroshima-Nagasaki 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

pertentangan antara golongan 

muda dan tua 

 

- Siswa dapat menganalisis alasan 

pemilihan Rengasdengklok oleh 

pemuda 

 

-Siswa dapat menjelaskan tujuan 

adanya peristiwa 

Rengasdengklok dan tokoh 

 

 

 

C1 dan C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

4-7 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

10 
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pemerintahan pertama 

Republik Indonesia dan 

maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan 

Indonesia masa kini dan 

menyajikannya dalam 

bentuk cerita sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemuda yang terlibat 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

golongan tua tidak percaya lagi 

terhadap janji kemerdekaan 

Jepang 

- Siswa dapat memahami 

kronologi perumusan teks 

proklamasi dan tokoh-tokoh yang 

berperan di dalamnya 

 

- Siswa dapat menjelaskan isi 

pidato pembukaan kemerdekaan 

dan tokoh yang ada pada saat 

proklamasi kemerdekaan 

 

- Siswa dapat menganalisis alasan 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

C1 dan C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14-21 
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pemilihan tempat untuk 

proklamasi dan makna proklamasi 

bagi Indonesia 

 

-Siswa dapat menggambarkan 

secara kronologis peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan 

 

 

- Siswa dapat memahami proses 

terbentuknya NKRI dan 

pembentukan konstitusi pada 

awal kemerdekaan 

 

- Siswa dapat menganalisis 

kondisi Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan di bidang 

 

 

 

 

   C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 

 

 

 

 

24-25 
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ekonomi 

 

-Siswa dapat menjelaskan kondisi 

Indonesia pada masa awal 

kemerdekaan di bidang politik 

 

-Siswa dapat menjelaskan badan-

badan yang mendukung 

konstitusi Indonesia 

 

- Siswa dapat mengetahui 

organisasi militer yang dibentuk 

Indonesia setelah kemerdekaan 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

Badan Keamanan Rakyat tidak 

 

   C4 

 

 

 

 

C1 - C4 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

   

      v 

 

 

 

 

      v 

 

 

26 

 

 

 

 

27-34 

 

 

 

 

35-36 
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dibentuk dalam organisasi 

kemiliteran 

 

-Siswa dapat memahami tentang 

organisasi militer Tentara 

Keamanan Rakyat dan tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya 

 

 

 

     C2 

 

 

 

C1 dan C2 

 

 

 

     C1 

 

 

 

       

 

 

 

 

      v 

 

 

 

v 

 

 

 

 

     v 

 

 

 

      v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-38 

 

 

 

39-41 

 

 

 

42 
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C4 

 

 

 

 

      C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

      v 

 

 

      v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

     44-45 
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Lampiran 3 

SOAL UJI COBA 

 

Satuan sekolah   : SMA Negeri 3 Demak 

Mapel   : Sejarah Indonesia 

Kelas   : XI MIA  

Semester   : II 

Alokasi waktu  : 50 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

1. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan maksud 

supaya .... 

a. Negara Jepang memberikan penghormatan pada Sekutu  

b. Bangsa Indonesia agar membantu Jepang melawan Sekutu 

c. Bangsa Indonesia memberikan dukungan pada Sekutu 

d. Negara Jepang bersatu dengan Sekutu dan Indonesia 

e. Jepang ingin mendukung Sekutu 

2. Keseriusan Jepang dalam menjanjikan kemerdekaan Indonesia adalah 

dengan dibentuknya... 

a. PPKI 

b. BPUPKI 

c. PPPKI 

d. POETERA 

e. Jawa Hokokai  
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3. Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia melalui pernyataan 

dari... 

a. Kunaiki Kusio   

b. Kaisar Herohito  

c. Jenderal Terauchi  

d. Laksamana Maeda 

e.  Jenderal Nishimura 

4. Alasan Sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki untuk dihancurkan 

dengan bom atom adalah... 

a. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pangkalan militer terkuat di Jepang 

b. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat pemerintahan 

c. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat peradaban di Jepang 

d. Hiroshima dan Nagasaki berpenduduk banyak 

e. Hiroshima sebagai kota industri dan pelabuhan terpenting, dan 

Nagasaki sebagai pusat perdagangan 

5. Keinginan Amerika menghancurkan kekuatan Jepang terlihat dalam 

pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal... 

a. 3 dan 5 Agustus 1945  

b. 3 dan 5 Agustus 1949  

c. 6 dan 9 Agustus 1945  

d. 9 dan 6 Agustus 1945  

e. 6 dan 9 Agustus 1949 

6. Pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii yang diserang Jepang pada 

bulan Desember 1941 dan memicu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 

yakni... 

a. Diego Garcia 

b. Pine Gap 

c. Dalat 

d. Pearl Harbour 

e. Saigon 
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7. Tokoh pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio 

dan dikenal anti terhadap Jepang adalah... 

a. Ir. Soekarno 

b. Sutan Sjahrir 

c. Ahmad Subardjo 

d. Wikana 

e. dr. Buntaran 

8. Sikap Ir. Soekarno dalam menanggapi kehendak pemuda untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Menolak permintaan pemuda karena dianggap tergesa-gesa 

b. Menyetujui dan agar pemuda mempersiapkan proklamasi 

c. Ingin mencari tahu kebenaran informasi dari PPKI  

d. Menganjurkan agar para pemuda menghadapi sekutu 

e. Menolak keinginan pemuda karena kemerdekaan Indonesia akan 

diberikan Jepang 

9. Tokoh pemuda yang mendesak Sukarno untuk segera memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Ahmad Subardjo, Sjahrir, Wikana 

b. Sjahrir, dr. Buntaran, Sukarni 

c. Wikana, Ahmad Subardjo, Chaerul Saleh 

d. Wikana, Sukarni, Darwis 

e. Sukarni, Darwis, dr. Buntaran  

10. Perhatikan pernyataaan-pernyataan berikut ini! 

1. Tempatnya terpencil  

2. Berada di jalur Jakarta – Cirebon 

3. Ada perlindungan dari PETA 

4. Daerah yang paling dekat dengan Jakarta 

5. Adanya fasilitas memadai  

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan alasan paling tepat 

pemuda memilih Rengasdengklok untuk mengamankan Soekarno dan 

Hatta... 
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a. 1 dan 2  

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 2 dan 3 

e. 2 dan 4  

11. Tujuan kelompok muda mengamankan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok adalah... 

a. Untuk menyusun proklamasi 

b. Untuk menjauhkannya dari pengaruh Jepang  

c. Untuk menyatukan cita-cita politik kelompok tua dan muda 

d. Untuk menyelamatkan dari kemungkinan serangan Jepang 

e. Untuk membersihkan mereka dari ajaran komunis 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar tersebut adalah tokoh golongan muda yang lahir di Blitar pada 

tanggal 14 Juli 1916 dan dikenal dengan nama.. 

a. Ahmad Subardjo 

b. Sutan Sjahrir 

c. Sukarni Kartodiwiryo 

d. dr. Buntaran 

e. Wikana 
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13. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1. Nishimura menolak permintaan jaminan keamanan Soekarno-Hatta 

2. Jepang tidak mau melakukan kebijakan mengubah status quo 

3. Jepang menginginkan adanya perubahan status quo 

4. Jepang tidak menginginkan Indonesia merdeka 

5. Jepang lebih berpihak pada golongan muda 

Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan merupakan alasan golongan 

tua tidak percaya lagi atas keseriusan Jepang untuk memberikan 

kemerdekaan... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 5 

e. 3 dan 5 

14. Istilah Jepang untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

disebut... 

a. Volkstraad 

b. Dokuritsu Junbi Inkai 

c. Konkoku Gakuin 

d. Chuo Dokuritsu Junbi Inkai 

e. Keimun Bunka Shidoso 

15. Tokoh-tokoh di bawah ini yang terlibat dalam perumusan naskah 

proklamasi, kecuali .... 

a. Ir Soekarno  

b. Muhammad Yamin 

c. Dr. Moh. Hatta  

d. Mr. Ahmad Soebardjo 

e. Sayuti Melik 

16. Perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Ir. Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin 

b. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat  
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c. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan Radjiman Wediodiningrat  

d. Radjiman Wediodiningrat, Soepomo, dan Sutan Sjahrir 

e.  Achmad Soebardjo, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta 

17. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Fatmawati 

b. Sukarni 

c. Sayuti Melik 

d. B.M Diah 

e. Adam Malik 

18. Alasan pemuda menolak ikut serta dalam penandatanganan teks 

proklamasi adalah... 

a. Merasa yang berhak adalah golongan tua 

b. Tidak ikut serta dalam perumusan teks proklamasi 

c. Tidak ingin terbebani 

d. Sebagian yang hadir dalam perumusan merupakan kolaborator Jepang 

e. Tidak setuju dengan naskah proklamasi kemerdekaan 

19. Tokoh yang menjahit bendera merah putih dan sekaligus istri dari 

Soekarno adalah... 

a. Inggrid 

b. Cut Nyak Dien 

c. Fatmawati 

d. Sayuti Melik 

e. Latief Hendraningrat 

20. Perhatikan data berikut ini! 

1. Ir. Soekarno 

2. Moh. Hatta 

3. B.M Diah 

4. Sukarni 

5. Dr. Buntaran 

6. Iwa Kusumasumantri 

7. Sayuti Melik 
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8. Chaerul Saleh 

Data di atas merupakan nama-nama tokoh yang berperan penting dalam 

proklamasi kemerdekaan Indonesia baik itu golongan muda maupun 

golongan tua. Manakah yang merupakan tokoh golongan muda... 

a. 1, 2, 3 dan 5 

b. 2, 3, 4 dan 6 

c. 3, 4, 5 dan 7 

d. 3, 4, 7 dan 8 

e. 4, 5, 7 dan 8 

21. Tempat yang dijadikan sebagai perumusan naskah proklamasi adalah... 

a. Rengasdengklok 

b. Rumah Laksamana Maeda 

c. Jl. Pegangsaan Timur 

d. Rumah Moh. Hatta 

e. Rumah Jenderal Nishimura 

22. Apa isi pidato pembukaan sebelum Soekarno membacakan teks 

proklamasi? 

a. Semua orang yang hadir harus segera membubarkan diri 

b. Agar bangsa Indonesia percaya diri untuk membentuk negara baru 

yang merdeka dengan usaha sendiri 

c. Segera menyusun kekuatan militer untuk mengusir penjajah 

d. Agar semua pasukan Jepang ditangkap 

e. Agar rakyat Indonesia bersuka cita untuk menyambut Proklamasi 

Kemerdekaan ini 

23. Tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 

1945 adalah... 

a. Ahmad Subardjo dan Sutan Sjahrir 

b. S. Suhud dan Wikana 

c. Ahmad Subardjo dan Wikana 

d. S. Suhud dan Latief Hendraningrat 

e. Latief Hendraningrat dan Soepomo 
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24. Alasan penolakan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan di 

Lapangan Ikada adalah... 

a. Dapat memancing bentrokan antara rakyat dan Jepang karena terbuka 

b. Tempatnya terlalu tertutup 

c. Merupakan daerah kekuasaan Jepang 

d. Lebih merasa aman di Rumah Soekarno 

e. Dapat terjadi bentrokan antara Jepang dan Sekutu 

25. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai arti penting bagi Bangsa 

Indonesia yaitu Indonesia ... 

a. Belum bebas dari penjajah asing 

b. Tidak mampu mengatur negara sendiri 

c. Merdeka karena pemberian Sekutu untuk Bangsa Indonesia 

d. Merdeka atas usaha sendiri untuk bebas dari penjajah asing 

e. Menjadi negara boneka Belanda 

26. Perhatikan data berikut ini! 

1. Pembentukan BPUPKI 

2. Perumusan teks proklamasi 

3. Kekalahan Jepang 

4. Pembentukan PPKI 

5. Peristiwa Rengasdengklok 

6. Pengesahan UUD 1945 

Dari data di atas, manakah urutan kronologis peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi yang tepat... 

a. 1-2-4-5-3-6 

b. 2-3-5-6-1-4  

c. 2-4-5-1-6-3 

d. 3-4-1-5-2-6  

e. 1-4-3-5-2-6 

27. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting, 

yaitu... 

a. Pengesahan UUD 1945 
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b. Penetapan anggota PPKI 

c. Pembubaran BPUPKI 

d. Persetujuan anti penjajah 

e. Penggantian anggota PPKI 

28. Perhatikan data berikut ini! 

1. Sumatera 

2. Irian Jaya 

3. Banten 

4. Sunda Kecil 

5. Jawa Tengah 

6. Bali 

Dari data di atas, manakah yang bukan termasuk dalam pembagian 

wilayah RI dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 2 dan 4 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 3 dan 6 

e. 3, 4 dan 5 

29. Perhatikan nama-nama tokoh di bawah ini! 

1. Ahmad Soebardjo 

2. A. A. Maramis 

3. Supriyadi 

4. Buntaran Martoatmojo 

5. Amir Syarifuddin 

6. Iwa Kusumasumantri 

Dari nama-nama tokoh di atas, manakah yang menjadi Menteri keuangan 

dan Menteri penerangan yang dibentuk Presiden Sukarno pada tanggal 2 

september 1945... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 
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d. 2 dan 5 

e. 3 dan 5 

30. Panitia Sembilan merumuskan maksud dan tujuan pembentukan Indonesia 

dalam bentuk... 

a. Piagam Jakarta 

b. Piagam Pancasila 

c. Naskah Proklamasi 

d. Preambule UUD 1945 

e. Pembukaan UUD 1945 

31. Isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut, kecuali... 

a. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

b. Mufakat dan demokrasi 

c. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi 

pemeluknya 

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

e. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

32. Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 45, selain mengesahkan UUD 1945 

juga berisi tentang... 

a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden 

b. Pembentukan pemerintahan daerah 

c. Pembentukan badan negara 

d. Pembentukan kabinet 

e. Pembentukan berbagai partai politik 

33. Ketua KNIP yang dipilih pada sidang PPKI ketiga adalah... 

a. Ir. Soekarno 

b. Mr. Kasman Singodimejo 

c. Moh. Hatta 

d. Mr. Sartono Kartodirjo 

e. Sutan Sjahrir 
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34. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Panitia Sembilan? 

a. Peserta sidang BPUPKI tidak mencapai kesepakatan mengenai dasar 

negara 

b. Peserta sidang BPUPKI tidak ada yang berkompeten untuk menyusun 

dasar negara 

c. Agar konsentrasi BPUPKI untuk menyusun UUD 1945 dapat terwujud 

d. Kondisi saat itu tidak memungkinkan BPUPKI untuk menyusun dasar 

negara 

e. Hanya sembilan orang tersebut yang diizinkan Jepang untuk menyusun 

dasar negara 

35. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan mengalami 

kekacauan sebab... 

a. Sering terjadi konflik horizontal di Indonesia 

b. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia   

c. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian  

d. Peredaran mata uang Jepang tidak terkendali 

e. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian 

Indonesia 

36. Upaya Indonesia melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan 

dilakukan dengan cara... 

a. Menaikkan pajak dan bea cukai 

b. Menaikkan produksi pertanian dan perkebunan   

c. Mengisi kas pemerintahan yang kosong  

d. Mengedarkan mata uang besar-besaran 

e. Mengeluarkan mata uang kertas Oeang Republik Indonesia (ORI) 

37. Hal yang diusahakan oleh Indonesia pertama kali dalam sidang PPKI, 

setelah kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Memiliki pemerintah yang berdaulat dan konstitusi 

b. Adanya rakyat yang banyak 

c. Memiliki angkatan perang yang modern 

d. Mempunyai gedung-gedung pemerintahan yang lengkap 
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e. Membuat kebijakan otonomi daerah  

38. Tokoh penguasa kerajaan yang pertama kali mengakui kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam VIII 

b. Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX 

c. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam IX 

d. Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Paku Alam VII 

e. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII 

39. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Komite Nasional 

Indonesia Pusat (KNIP), Kecuali... 

a. Mr. Kasman Singodimejo 

b. Sutarjo Kartohadikusumo 

c. Mr. Latuharhary 

d. Ahmad Subardjo 

e. Adam Malik 

40. Berikut ini manakah yang bukan merupakan partai politik yang dibentuk 

pada sidang PPKI tgl 22 Agustus 1945... 

a. Masyumi 

b. PKI 

c. Partai Rakyat Jelata 

d. Parkindo 

e. Sarekat Islam 

41.  Gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang 

dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang disebut... 

a. Komite Nasional Indonesia Pusat 

b. Komite Van Aksi 

c. Tentara Keamanan Rakyat 

d. Badan Keamanan Rakyat 

e. PPKI 
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42. Badan atau Lembaga yang Berfungsi Sebagai penjaga keamanan umum 

pada tiap-tiap daerah adalah… 

a. KNI 

b. BKR 

c. PNI 

d. KTN 

e. BFO 

43. Badan Keamanan Rakyat (BKR) sengaja dibentuk bukan dalam format 

organisasi militer, karena... 

a. Indonesia belum memiliki perwira tinggi yang diandalkan 

b. Sikap kehati-hatian Indonesia dalam status quo yang diberikan Sekutu 

pada Jepang 

c. Indonesia belum siap berperang 

d. Adanya larangan Jepang untuk membentuk lembaga resmi kemiliteran 

e. Pemimpin Indonesia belum memahami kemiliteran 

44. Tokoh Inggris yang memaksa Jepang untuk mempertahankan status quo 

Indonesia adalah... 

a. Sir Philip Cristison 

b. Lord Louis Mounbatten 

c. Jenderal A.W Mallaby 

d. Thomas Stamford Raffles 

e. Jenderal Nishimura 

45. Tokoh yang menggantikan Supriyadi sebagai pimpinan tertinggi TKR 

pada pemilihan tanggal 12 November 1945 adalah... 

a. Kolonel Sudirman 

b. Letkol Suharto 

c. Mr. Sartono 

d. Sutan Sjahrir 

e. Jenderal Terauchi 
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Lampiran 4 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. B  11. B  21. B  31. B  41. B 

2. B  12. C  22. B  32. A  42. B 

3. A  13. E  23. D  33. B  43. B 

4. E  14. B  24. A  34. A  44. B 

5. C  15. B  25. D  35. D  45. A 

6. D  16. E  26. E  36. E 

7. B  17. C  27. A  37. A 

8. A  18. D  28. D  38. E 

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

10.B  20. D  30. A  40. E 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI SOAL PRE TEST 

 

MATA PELAJARAN  : SEJARAH 

KELAS / PROGRAM  / SMT : XI / IPA / 2 

BENTUK SOAL / TES  : PILIHAN GANDA 

NO 
KOMPETENSI  

DASAR 

SUB MATERI 

INDIKATOR SOAL 

ASPEK 

C1 - C6 

MDH SDG SKR 

NO 

SOAL 

1 1.1 Menganalisis 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia. 

 

a. Jepang kalah perang dengan 

Sekutu 

b. Perbedaan pendapat dan 

penculikan 

c. Perumusan teks proklamasi 

d. Pembacaan teks proklamasi 

e. Pengesahan UUD 1945 dan 

pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden 

f. Pembentukan departemen 

- Siswa dapat menjelaskan 

maksud dari janji kemerdekaan 

yang diberikan oleh Jepang 

kepada Indonesia. 

 

- Siswa dapat memahami 

penyebab kekalahan dan 

kronologi peristiwa pengeboman 

Hiroshima-Nagasaki 

C2 

 

 

 

 

C1 dan 

C2 

 

 

 

 

 

    v 

v 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2-4 
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1.3 Menganalisis peran 

Bung Karno dan Bung 

Hatta sebagai 

proklamator serta 

tokoh-tokoh proklamasi 

lainnya. 

 

1.4 Menalar peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia dan 

menyajikannya dalam 

bentuk cerita sejarah. 

dan Pemerintahan daerah 

g. Pembentukan Kabinet 

h. Pembentukan berbagai Partai 

Politik 

i. Komite Van Aksi dan 

lahirnya badan-badan 

perjuangan 

j. Lahirnya Tentara Nasional 

Indonesia 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

pertentangan antara golongan 

muda dan tua 

 

- Siswa dapat menganalisis alasan 

pemilihan Rengasdengklok oleh 

pemuda 

 

-Siswa dapat menjelaskan tujuan 

adanya peristiwa 

Rengasdengklok dan tokoh 

pemuda yang terlibat 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

golongan tua tidak percaya lagi 

terhadap janji kemerdekaan 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

7 

 

 

 

8-9 
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1.5 Menalar peristiwa 

pembentukan 

pemerintahan pertama 

Republik Indonesia dan 

maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan 

Indonesia masa kini dan 

menyajikannya dalam 

bentuk cerita sejarah. 

 

 

 

 

 

 

Jepang 

 

- Siswa dapat memahami 

kronologi perumusan teks 

proklamasi dan tokoh-tokoh yang 

berperan di dalamnya 

 

- Siswa dapat menjelaskan isi 

pidato pembukaan kemerdekaan 

dan tokoh yang ada pada saat 

proklamasi kemerdekaan 

 

- Siswa dapat menganalisis alasan 

pemilihan tempat untuk 

proklamasi dan makna proklamasi 

bagi Indonesia 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

C1 dan 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11-16 
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-Siswa dapat menggambarkan 

secara kronologis peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan 

 

- Siswa dapat memahami proses 

terbentuknya NKRI dan 

pembentukan konstitusi pada 

awal kemerdekaan 

 

- Siswa dapat menganalisis 

kondisi Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan di bidang 

ekonomi 

 

-Siswa dapat menjelaskan kondisi 

Indonesia pada masa awal 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     v 

 

 

 

 

     v 

 

  

17-18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 
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kemerdekaan di bidang politik 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

Badan Keamanan Rakyat tidak 

dibentuk dalam organisasi 

kemiliteran 

 

-Siswa dapat memahami tentang 

organisasi militer Tentara 

Keamanan Rakyat dan tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya 

C1 - C4 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

     v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  v 

 

 

v 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

21-24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26-27 
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      C4 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

     v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29-30 
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Lampiran 6 

 

SOAL PRE TEST 

 

Satuan sekolah   : SMA Negeri 3 Demak 

Mapel   : Sejarah Indonesia 

Kelas   : XI MIA  

Semester   : II 

Alokasi waktu  : 40 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

1. Keseriusan Jepang dalam menjanjikan kemerdekaan Indonesia adalah 

dengan dibentuknya... 

a. PPKI 

b. BPUPKI 

c. PPPKI 

d. POETERA 

e. Jawa Hokokai  

2. Alasan Sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki untuk dihancurkan 

dengan bom atom adalah... 

a. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pangkalan militer terkuat di Jepang 

b. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat pemerintahan 

c. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat peradaban di Jepang 

d. Hiroshima dan Nagasaki berpenduduk banyak 

e. Hiroshima sebagai kota industri dan pelabuhan terpenting, dan 

Nagasaki sebagai pusat perdagangan 
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3. Keinginan Amerika menghancurkan kekuatan Jepang terlihat dalam 

pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal... 

a. 3 dan 5 Agustus 1945  

b. 3 dan 5 Agustus 1949  

c. 6 dan 9 Agustus 1945  

d. 9 dan 6 Agustus 1945  

e. 6 dan 9 Agustus 1949 

4. Pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii yang diserang Jepang pada 

bulan Desember 1941 dan memicu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 

yakni... 

a. Diego Garcia 

b. Pine Gap 

c. Dalat 

d. Pearl Harbour 

e. Saigon 

5. Sikap Ir. Soekarno dalam menanggapi kehendak pemuda untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Menolak permintaan pemuda karena dianggap tergesa-gesa 

b. Menyetujui dan agar pemuda mempersiapkan proklamasi 

c. Ingin mencari tahu kebenaran informasi dari PPKI  

d. Menganjurkan agar para pemuda menghadapi sekutu 

e. Menolak keinginan pemuda karena kemerdekaan Indonesia akan 

diberikan Jepang 

6. Tokoh pemuda yang mendesak Sukarno untuk segera memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Ahmad Subardjo, Sjahrir, Wikana 

b. Sjahrir, dr. Buntaran, Sukarni 

c. Wikana, Ahmad Subardjo, Chaerul Saleh 

d. Wikana, Sukarni, Darwis 

e. Sukarni, Darwis, dr. Buntaran  
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7. Perhatikan pernyataaan-pernyataan berikut ini! 

1. Tempatnya terpencil  

2. Berada di jalur Jakarta – Cirebon 

3. Ada perlindungan dari PETA 

4. Daerah yang paling dekat dengan Jakarta 

5. Adanya fasilitas memadai  

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan alasan paling tepat 

pemuda memilih Rengasdengklok untuk mengamankan Soekarno dan 

Hatta... 

a. 1 dan 2  

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 2 dan 3 

e. 2 dan 4  

8. Tujuan kelompok muda mengamankan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok adalah... 

a. Untuk menyusun proklamasi 

b. Untuk menjauhkannya dari pengaruh Jepang  

c. Untuk menyatukan cita-cita politik kelompok tua dan muda 

d. Untuk menyelamatkan dari kemungkinan serangan Jepang 

e. Untuk membersihkan mereka dari ajaran komunis 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Gambar tersebut adalah tokoh golongan muda yang lahir di Blitar pada 

tanggal 14 Juli 1916 dan dikenal dengan nama.. 

a. Ahmad Subardjo 

b. Sutan Sjahrir 

c. Sukarni Kartodiwiryo 

d. dr. Buntaran 

e. Wikana 

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1. Nishimura menolak permintaan jaminan keamanan Soekarno-Hatta 

2. Jepang tidak mau melakukan kebijakan mengubah status quo 

3. Jepang menginginkan adanya perubahan status quo 

4. Jepang tidak menginginkan Indonesia merdeka 

5. Jepang lebih berpihak pada golongan muda 

Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan merupakan alasan golongan 

tua tidak percaya lagi atas keseriusan Jepang untuk memberikan 

kemerdekaan... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 5 

e. 3 dan 5 

11. Tokoh-tokoh di bawah ini yang terlibat dalam perumusan naskah 

proklamasi, kecuali .... 

a. Ir Soekarno  

b. Muhammad Yamin 

c. Dr. Moh. Hatta  

d. Mr. Ahmad Soebardjo 

e. Sayuti Melik 

12. Perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Ir. Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin 

b. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat  
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c. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan Radjiman Wediodiningrat  

d. Radjiman Wediodiningrat, Soepomo, dan Sutan Sjahrir 

e.  Achmad Soebardjo, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta 

13. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Fatmawati 

b. Sukarni 

c. Sayuti Melik 

d. B.M Diah 

e. Adam Malik 

14. Alasan pemuda menolak ikut serta dalam penandatanganan teks 

proklamasi adalah... 

a. Merasa yang berhak adalah golongan tua 

b. Tidak ikut serta dalam perumusan teks proklamasi 

c. Tidak ingin terbebani 

d. Sebagian yang hadir dalam perumusan merupakan kolaborator Jepang 

e. Tidak setuju dengan naskah proklamasi kemerdekaan 

15. Perhatikan data berikut ini! 

1. Ir. Soekarno 

2. Moh. Hatta 

3. B.M Diah 

4. Sukarni 

5. Dr. Buntaran 

6. Iwa Kusumasumantri 

7. Sayuti Melik 

8. Chaerul Saleh 

Data di atas merupakan nama-nama tokoh yang berperan penting dalam 

proklamasi kemerdekaan Indonesia baik itu golongan muda maupun 

golongan tua. Manakah yang merupakan tokoh golongan muda... 

a. 1, 2, 3 dan 5 

b. 2, 3, 4 dan 6 

c. 3, 4, 5 dan 7 
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d. 3, 4, 7 dan 8 

e. 4, 5, 7 dan 8 

16. Tempat yang dijadikan sebagai perumusan naskah proklamasi adalah... 

a. Rengasdengklok 

b. Rumah Laksamana Maeda 

c. Jl. Pegangsaan Timur 

d. Rumah Moh. Hatta 

e. Rumah Jenderal Nishimura 

17. Apa isi pidato pembukaan sebelum Soekarno membacakan teks 

proklamasi? 

a. Semua orang yang hadir harus segera membubarkan diri 

b. Agar bangsa Indonesia percaya diri untuk membentuk negara baru 

yang merdeka dengan usaha sendiri 

c. Segera menyusun kekuatan militer untuk mengusir penjajah 

d. Agar semua pasukan Jepang ditangkap 

e. Agar rakyat Indonesia bersuka cita untuk menyambut Proklamasi 

Kemerdekaan ini 

18. Tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 

1945 adalah... 

a. Ahmad Subardjo dan Sutan Sjahrir 

b. S. Suhud dan Wikana 

c. Ahmad Subardjo dan Wikana 

d. S. Suhud dan Latief Hendraningrat 

e. Latief Hendraningrat dan Soepomo 

19. Alasan penolakan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan di 

Lapangan Ikada adalah... 

a. Dapat memancing bentrokan antara rakyat dan Jepang karena terbuka 

b. Tempatnya terlalu tertutup 

c. Merupakan daerah kekuasaan Jepang 

d. Lebih merasa aman di Rumah Soekarno 

e. Dapat terjadi bentrokan antara Jepang dan Sekutu 
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20. Perhatikan data berikut ini! 

1. Pembentukan BPUPKI 

2. Perumusan teks proklamasi 

3. Kekalahan Jepang 

4. Pembentukan PPKI 

5. Peristiwa Rengasdengklok 

6. Pengesahan UUD 1945 

Dari data di atas, manakah urutan kronologis peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi yang tepat... 

a. 1-2-4-5-3-6 

b. 2-3-5-6-1-4  

c. 2-4-5-1-6-3 

d. 3-4-1-5-2-6  

e. 1-4-3-5-2-6 

21. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting, 

yaitu... 

a. Pengesahan UUD 1945 

b. Penetapan anggota PPKI 

c. Pembubaran BPUPKI 

d. Persetujuan anti penjajah 

e. Penggantian anggota PPKI 

22. Perhatikan data berikut ini! 

1. Sumatera 

2. Irian Jaya 

3. Banten 

4. Sunda Kecil 

5. Jawa Tengah 

6. Bali 

Dari data di atas, manakah yang bukan termasuk dalam pembagian 

wilayah RI dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus... 

a. 1, 2 dan 3 
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b. 1, 2 dan 4 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 3 dan 6 

e. 3, 4 dan 5 

23. Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 45, selain mengesahkan UUD 1945 

juga berisi tentang... 

a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden 

b. Pembentukan pemerintahan daerah 

c. Pembentukan badan negara 

d. Pembentukan kabinet 

e. Pembentukan berbagai partai politik 

24. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Panitia Sembilan? 

a. Peserta sidang BPUPKI tidak mencapai kesepakatan mengenai dasar 

negara 

b. Peserta sidang BPUPKI tidak ada yang berkompeten untuk menyusun 

dasar negara 

c. Agar konsentrasi BPUPKI untuk menyusun UUD 1945 dapat terwujud 

d. Kondisi saat itu tidak memungkinkan BPUPKI untuk menyusun dasar 

negara 

e. Hanya sembilan orang tersebut yang diizinkan Jepang untuk menyusun 

dasar negara 

25. Upaya Indonesia melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan 

dilakukan dengan cara... 

a. Menaikkan pajak dan bea cukai 

b. Menaikkan produksi pertanian dan perkebunan   

c. Mengisi kas pemerintahan yang kosong  

d. Mengedarkan mata uang besar-besaran 

e. Mengeluarkan mata uang kertas Oeang Republik Indonesia (ORI) 

26. Hal yang diusahakan oleh Indonesia pertama kali dalam sidang PPKI, 

setelah kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Memiliki pemerintah yang berdaulat dan konstitusi 
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b. Adanya rakyat yang banyak 

c. Memiliki angkatan perang yang modern 

d. Mempunyai gedung-gedung pemerintahan yang lengkap 

e. Membuat kebijakan otonomi daerah  

27. Tokoh penguasa kerajaan yang pertama kali mengakui kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam VIII 

b. Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX 

c. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam IX 

d. Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Paku Alam VII 

e. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII 

28. Badan Keamanan Rakyat (BKR) sengaja dibentuk bukan dalam format 

organisasi militer, karena... 

a. Indonesia belum memiliki perwira tinggi yang diandalkan 

b. Sikap kehati-hatian Indonesia dalam status quo yang diberikan Sekutu 

pada Jepang 

c. Indonesia belum siap berperang 

d. Adanya larangan Jepang untuk membentuk lembaga resmi kemiliteran 

e. Pemimpin Indonesia belum memahami kemiliteran 

29. Tokoh Inggris yang memaksa Jepang untuk mempertahankan status quo 

Indonesia adalah... 

a. Sir Philip Cristison 

b. Lord Louis Mounbatten 

c. Jenderal A.W Mallaby 

d. Thomas Stamford Raffles 

e. Jenderal Nishimura 

30. Tokoh yang menggantikan Supriyadi sebagai pimpinan tertinggi TKR 

pada pemilihan tanggal 12 November 1945 adalah... 

a. Kolonel Sudirman 

b. Letkol Suharto 

c. Mr. Sartono 
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d. Sutan Sjahrir 

e. Jenderal Terauchi 
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Lampiran 7 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST 

 

1. B  11. B  21. A  

2. E  12. E  22. D     

3. C  13. C  23. A     

4. D  14. D  24. A     

5. A  15. D  25. E   

6. D  16. B  26. A   

7. B  17. B  27. E 

8. B  18. D  28. B   

9. C  19. A  29. B   

10.E  20. E  30. A   
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Lampiran 8 

 

KISI-KISI SOAL POST TEST 

 

MATA PELAJARAN  : SEJARAH 

KELAS / PROGRAM  / SMT : XI / IPA / 2 

BENTUK SOAL / TES  : PILIHAN GANDA 

NO 
KOMPETENSI  

DASAR 

SUB MATERI 

INDIKATOR SOAL 

ASPEK 

C1 - C6 

MDH SDG SKR 

NO 

SOAL 

1 1.1 Menganalisis 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia. 

 

a. Jepang kalah perang dengan 

Sekutu 

b. Perbedaan pendapat dan 

penculikan 

c. Perumusan teks proklamasi 

d. Pembacaan teks proklamasi 

e. Pengesahan UUD 1945 dan 

pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden 

f. Pembentukan departemen 

-Siswa dapat menjelaskan tujuan 

adanya peristiwa 

Rengasdengklok dan tokoh 

pemuda yang terlibat 

 

- Siswa dapat memahami 

penyebab kekalahan dan 

kronologi peristiwa pengeboman 

Hiroshima-Nagasaki 

C2 

 

 

 

 

C1 dan 

C2 

 

 

 

 

 

v 

v 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2-4 
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1.3 Menganalisis peran 

Bung Karno dan Bung 

Hatta sebagai 

proklamator serta 

tokoh-tokoh 

proklamasi lainnya. 

 

1.4 Menalar peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan pendidikan 

bangsa Indonesia dan 

menyajikannya dalam 

bentuk cerita sejarah. 

 

dan Pemerintahan daerah 

g. Pembentukan Kabinet 

h. Pembentukan berbagai 

Partai Politik 

i. Komite Van Aksi dan 

lahirnya badan-badan 

perjuangan 

j. Lahirnya Tentara Nasional 

Indonesia 

 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

pertentangan antara golongan 

muda dan tua 

 

- Siswa dapat menganalisis 

alasan pemilihan 

Rengasdengklok oleh pemuda 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

maksud dari janji kemerdekaan 

yang diberikan oleh Jepang 

kepada Indonesia. 

 

- Siswa dapat menganalisis 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

7 
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1.5 Menalar peristiwa 

pembentukan 

pemerintahan pertama 

Republik Indonesia 

dan maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan 

Indonesia masa kini 

dan menyajikannya 

dalam bentuk cerita 

sejarah. 

 

 

 

 

 

 

alasan pemilihan tempat untuk 

proklamasi dan makna 

proklamasi bagi Indonesia 

 

- Siswa dapat memahami 

kronologi perumusan teks 

proklamasi dan tokoh-tokoh 

yang berperan di dalamnya 

 

- Siswa dapat menjelaskan isi 

pidato pembukaan kemerdekaan 

dan tokoh yang ada pada saat 

proklamasi kemerdekaan 

 

- Siswa dapat menganalisis 

kondisi Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan di bidang 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

C1 dan 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11-16 
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ekonomi 

 

-Siswa dapat menggambarkan 

secara kronologis peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan 

 

- Siswa dapat memahami proses 

terbentuknya NKRI dan 

pembentukan konstitusi pada 

awal kemerdekaan 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

golongan tua tidak percaya lagi 

terhadap janji kemerdekaan 

Jepang 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

v 

 

 

17-18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 
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-Siswa dapat memahami tentang 

organisasi militer Tentara 

Keamanan Rakyat dan tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya 

 

-Siswa dapat menganalisis alasan 

Badan Keamanan Rakyat tidak 

dibentuk dalam organisasi 

kemiliteran 

-Siswa dapat menjelaskan 

kondisi Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan di bidang 

politik 

 

C1 - C4 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

21-24 

 

 

 

 

25 
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C4 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

     v 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

29-30 
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Lampiran 9 

 

SOAL POST TEST 

 

Satuan sekolah   : SMA Negeri 3 Demak 

Mapel   : Sejarah Indonesia 

Kelas   : XI MIA  

Semester   : II 

Alokasi waktu  : 40 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

1. Keseriusan Jepang dalam menjanjikan kemerdekaan Indonesia adalah 

dengan dibentuknya... 

a. PPKI 

b. BPUPKI 

c. PPPKI 

d. POETERA 

e. Jawa Hokokai  

2. Pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii yang diserang Jepang pada 

bulan Desember 1941 dan memicu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 

yakni... 

a. Diego Garcia 

b. Pine Gap 

c. Dalat 

d. Pearl Harbour 

e. Saigon 
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3. Alasan Sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki untuk dihancurkan 

dengan bom atom adalah... 

a. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pangkalan militer terkuat di Jepang 

b. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat pemerintahan 

c. Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat peradaban di Jepang 

d. Hiroshima dan Nagasaki berpenduduk banyak 

e. Hiroshima sebagai kota industri dan pelabuhan terpenting, dan 

Nagasaki sebagai pusat perdagangan 

4. Keinginan Amerika menghancurkan kekuatan Jepang terlihat dalam 

pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal... 

a. 3 dan 5 Agustus 1945  

b. 3 dan 5 Agustus 1949  

c. 6 dan 9 Agustus 1945  

d. 9 dan 6 Agustus 1945  

e. 6 dan 9 Agustus 1949 

5. Perhatikan pernyataaan-pernyataan berikut ini! 

1. Tempatnya terpencil  

2. Berada di jalur Jakarta – Cirebon 

3. Ada perlindungan dari PETA 

4. Daerah yang paling dekat dengan Jakarta 

5. Adanya fasilitas memadai  

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan alasan paling tepat 

pemuda memilih Rengasdengklok untuk mengamankan Soekarno dan 

Hatta... 

a. 1 dan 2  

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 2 dan 3 

e. 2 dan 4  
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6. Tokoh Inggris yang memaksa Jepang untuk mempertahankan status quo 

Indonesia adalah... 

a. Sir Philip Cristison 

b. Lord Louis Mounbatten 

c. Jenderal A.W Mallaby 

d. Thomas Stamford Raffles 

e. Jenderal Nishimura 

7. Sikap Ir. Soekarno dalam menanggapi kehendak pemuda untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Menolak permintaan pemuda karena dianggap tergesa-gesa 

b. Menyetujui dan agar pemuda mempersiapkan proklamasi 

c. Ingin mencari tahu kebenaran informasi dari PPKI  

d. Menganjurkan agar para pemuda menghadapi sekutu 

e. Menolak keinginan pemuda karena kemerdekaan Indonesia akan 

diberikan Jepang 

8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar tersebut adalah tokoh golongan muda yang lahir di Blitar pada 

tanggal 14 Juli 1916 dan dikenal dengan nama.. 

a. Ahmad Subardjo 

b. Sutan Sjahrir 

c. Sukarni Kartodiwiryo 

d. dr. Buntaran 
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e. Wikana 

9. Tokoh pemuda yang mendesak Sukarno untuk segera memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia yakni... 

a. Ahmad Subardjo, Sjahrir, Wikana 

b. Sjahrir, dr. Buntaran, Sukarni 

c. Wikana, Ahmad Subardjo, Chaerul Saleh 

d. Wikana, Sukarni, Darwis 

e. Sukarni, Darwis, dr. Buntaran  

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1. Nishimura menolak permintaan jaminan keamanan Soekarno-Hatta 

2. Jepang tidak mau melakukan kebijakan mengubah status quo 

3. Jepang menginginkan adanya perubahan status quo 

4. Jepang tidak menginginkan Indonesia merdeka 

5. Jepang lebih berpihak pada golongan muda 

Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan merupakan alasan golongan 

tua tidak percaya lagi atas keseriusan Jepang untuk memberikan 

kemerdekaan... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 5 

e. 3 dan 5 

11. Tujuan kelompok muda mengamankan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok adalah... 

a. Untuk menyusun proklamasi 

b. Untuk menjauhkannya dari pengaruh Jepang  

c. Untuk menyatukan cita-cita politik kelompok tua dan muda 

d. Untuk menyelamatkan dari kemungkinan serangan Jepang 

e. Untuk membersihkan mereka dari ajaran komunis 
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12. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Fatmawati 

b. Sukarni 

c. Sayuti Melik 

d. B.M Diah 

e. Adam Malik 

13. Alasan pemuda menolak ikut serta dalam penandatanganan teks 

proklamasi adalah... 

a. Merasa yang berhak adalah golongan tua 

b. Tidak ikut serta dalam perumusan teks proklamasi 

c. Tidak ingin terbebani 

d. Sebagian yang hadir dalam perumusan merupakan kolaborator Jepang 

e. Tidak setuju dengan naskah proklamasi kemerdekaan 

14. Tokoh-tokoh di bawah ini yang terlibat dalam perumusan naskah 

proklamasi, kecuali .... 

a. Ir Soekarno  

b. Muhammad Yamin 

c. Dr. Moh. Hatta  

d. Mr. Ahmad Soebardjo 

e. Sayuti Melik 

15. Perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Ir. Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin 

b. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat  

c. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan Radjiman Wediodiningrat  

d. Radjiman Wediodiningrat, Soepomo, dan Sutan Sjahrir 

e.  Achmad Soebardjo, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta 

16. Apa isi pidato pembukaan sebelum Soekarno membacakan teks 

proklamasi? 

a. Semua orang yang hadir harus segera membubarkan diri 

b. Agar bangsa Indonesia percaya diri untuk membentuk negara baru 

yang merdeka dengan usaha sendiri 
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c. Segera menyusun kekuatan militer untuk mengusir penjajah 

d. Agar semua pasukan Jepang ditangkap 

e. Agar rakyat Indonesia bersuka cita untuk menyambut Proklamasi 

Kemerdekaan ini 

17. Tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 

1945 adalah... 

a. Ahmad Subardjo dan Sutan Sjahrir 

b. S. Suhud dan Wikana 

c. Ahmad Subardjo dan Wikana 

d. S. Suhud dan Latief Hendraningrat 

e. Latief Hendraningrat dan Soepomo 

18. Perhatikan data berikut ini! 

1. Ir. Soekarno 

2. Moh. Hatta 

3. B.M Diah 

4. Sukarni 

5. Dr. Buntaran 

6. Iwa Kusumasumantri 

7. Sayuti Melik 

8. Chaerul Saleh 

Data di atas merupakan nama-nama tokoh yang berperan penting dalam 

proklamasi kemerdekaan Indonesia baik itu golongan muda maupun 

golongan tua. Manakah yang merupakan tokoh golongan muda... 

a. 1, 2, 3 dan 5 

b. 2, 3, 4 dan 6 

c. 3, 4, 5 dan 7 

d. 3, 4, 7 dan 8 

e. 4, 5, 7 dan 8 

19. Tempat yang dijadikan sebagai perumusan naskah proklamasi adalah... 

a. Rengasdengklok 

b. Rumah Laksamana Maeda 
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c. Jl. Pegangsaan Timur 

d. Rumah Moh. Hatta 

e. Rumah Jenderal Nishimura 

20. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting, 

yaitu... 

a. Pengesahan UUD 1945 

b. Penetapan anggota PPKI 

c. Pembubaran BPUPKI 

d. Persetujuan anti penjajah 

e. Penggantian anggota PPKI 

21. Perhatikan data berikut ini! 

1. Sumatera 

2. Irian Jaya 

3. Banten 

4. Sunda Kecil 

5. Jawa Tengah 

6. Bali 

Dari data di atas, manakah yang bukan termasuk dalam pembagian 

wilayah RI dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 2 dan 4 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 3 dan 6 

e. 3, 4 dan 5 

22. Alasan penolakan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan di 

Lapangan Ikada adalah... 

a. Dapat memancing bentrokan antara rakyat dan Jepang karena terbuka 

b. Tempatnya terlalu tertutup 

c. Merupakan daerah kekuasaan Jepang 

d. Lebih merasa aman di Rumah Soekarno 

e. Dapat terjadi bentrokan antara Jepang dan Sekutu 
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23. Perhatikan data berikut ini! 

1. Pembentukan BPUPKI 

2. Perumusan teks proklamasi 

3. Kekalahan Jepang 

4. Pembentukan PPKI 

5. Peristiwa Rengasdengklok 

6. Pengesahan UUD 1945 

Dari data di atas, manakah urutan kronologis peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi yang tepat... 

a. 1-2-4-5-3-6 

b. 2-3-5-6-1-4  

c. 2-4-5-1-6-3 

d. 3-4-1-5-2-6  

e. 1-4-3-5-2-6 

24. Upaya Indonesia melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan 

dilakukan dengan cara... 

a. Menaikkan pajak dan bea cukai 

b. Menaikkan produksi pertanian dan perkebunan   

c. Mengisi kas pemerintahan yang kosong  

d. Mengedarkan mata uang besar-besaran 

e. Mengeluarkan mata uang kertas Oeang Republik Indonesia (ORI) 

25. Hal yang diusahakan oleh Indonesia pertama kali dalam sidang PPKI, 

setelah kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. Memiliki pemerintah yang berdaulat dan konstitusi 

b. Adanya rakyat yang banyak 

c. Memiliki angkatan perang yang modern 

d. Mempunyai gedung-gedung pemerintahan yang lengkap 

e. Membuat kebijakan otonomi daerah  

26. Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 45, selain mengesahkan UUD 1945 

juga berisi tentang... 

a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden 
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b. Pembentukan pemerintahan daerah 

c. Pembentukan badan negara 

d. Pembentukan kabinet 

e. Pembentukan berbagai partai politik 

27. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Panitia Sembilan? 

a. Peserta sidang BPUPKI tidak mencapai kesepakatan mengenai dasar 

negara 

b. Peserta sidang BPUPKI tidak ada yang berkompeten untuk menyusun 

dasar negara 

c. Agar konsentrasi BPUPKI untuk menyusun UUD 1945 dapat terwujud 

d. Kondisi saat itu tidak memungkinkan BPUPKI untuk menyusun dasar 

negara 

e. Hanya sembilan orang tersebut yang diizinkan Jepang untuk menyusun 

dasar negara 

28. Badan Keamanan Rakyat (BKR) sengaja dibentuk bukan dalam format 

organisasi militer, karena... 

a. Indonesia belum memiliki perwira tinggi yang diandalkan 

b. Sikap kehati-hatian Indonesia dalam status quo yang diberikan Sekutu 

pada Jepang 

c. Indonesia belum siap berperang 

d. Adanya larangan Jepang untuk membentuk lembaga resmi kemiliteran 

e. Pemimpin Indonesia belum memahami kemiliteran 

29. Tokoh yang menggantikan Supriyadi sebagai pimpinan tertinggi TKR 

pada pemilihan tanggal 12 November 1945 adalah... 

a. Kolonel Sudirman 

b. Letkol Suharto 

c. Mr. Sartono 

d. Sutan Sjahrir 

e. Jenderal Terauchi 
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30. Tokoh penguasa kerajaan yang pertama kali mengakui kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam VIII 

b. Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX 

c. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Paku Alam IX 

d. Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Paku Alam VII 

e. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII 
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Lampiran 10 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 

 

1. B  11. B  21. D  

2. D  12. C  22. A     

3. E  13. D  23. E     

4. C  14. B  24. E     

5. B  15. E  25. A   

6. B  16. B  26. A   

7. A  17. D  27. A 

8. C  18. D  28. B   

9. D  19. B  29. A   

10.E  20. A  30. E 
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Lampiran 11 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Agung Ichlasul A L 

2 Agus Latif L 

3 Agustin Nur C P 

4 Ahmad Sururi L 

5 Ahmat Nashrul K L 

6 Ainun Nafisah P 

7 Alfiana Azizah P 

8 Alif Rahman L 

9 Aris Triyono L 

10 Bambang Setiaji L 

11 Bayu Sasta H L 

12 Cut Mayana Putri P 

13 Dian Arisyanti P 

14 Dian Muafatul Laili P 

15 Dwi Alfi Rahmawati P 

16 Dwi Prakoso S L 
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17 Endang Susilowati P 

18 Fina Naelul Muna P 

19 Galuh Saputra L 

20 Haqi Nurdiansyah Adi P L 

21 Ika Lailatin R P 

22 Indah Kusuma W P 

23 Jauharotul Farida M P 

24 Lelatul Fitriyani P 

25 Muhammad Ubaidullah L 

26 Muhammad Arif Hidayat L 

27 Nur Ismi Dzatin A P 

28 Nurul Kholifatun P 

29 Octavia Rahmawati P 

30 Qori’atus Sa’adah P 

31 Retno Utami P 

32 Rihza Ahmad L 

33 Rizqi Putri I P 

34 Sistri R P 

35 Sulistiyanto Adi Nugroho L 

36 Sumo Aji A L 
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37 Umi Nafiah P 

38 Wahyu Hera D.N L 

39 Widiani Ari Astuti W P 

40 Yan Ridloa L 

41 Yuli Yuda Ningsih P 
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Lampiran 12 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Agus Faisal L 

2 Ahmad Badrul Ulum L 

3 Ammar Shidqi M L 

4 Anis Solikatun P 

5 Arsena Mulya Dhinata L 

6 Bella Vian W P 

7 Desi Andayani P 

8 Desty Yuliyanti P 

9 Devi Arismiyati P 

10 Devy Nuritasanti P 

11 Dinda Dewi Fortuna P 

12 Dovira Neta R.H P 

13 Dyah Maya Syafitri P 

14 Eka Y P 

15 Endang Setyowati P 

16 Farah Jihan P 
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17 Fatimatus Sakdiyah P 

18 Hesti Rahayu P 

19 Ika Agus Setiawan L 

20 Iydanah Zulfa P 

21 Irfan Adhyasta L 

22 Juliantika Diah P P 

23 Mardalena Ayu Devi P 

24 M.Rizal Amrulhaan L 

25 M.Aulia Arifin L 

26 Nafi L 

27 Niken Dwi Rahayu P 

28 Novi Kumala sari Dewi P 

29 Nur Hayati P 

30 Prama Haditya Bayu P L 

31 Putri Dwi Utami P 

32 Rediana Purnomo L 

33 Sahrul Anwari L 

34 Saiful Amin L 

35 Sifa Nur Hanifah P 

36 Sigita Ayu Safira P 
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37 Sintia Nur Afni P 

38 Siti Alfiyah P 

39 Tafana Ayunda Dewi P 

40 Yunita Firdaus P 
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Lampiran 13

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA BEDA DAN TINGKAT KESUKARAN

Jumlah Siswa: 20

Jumlah Soal: 45

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

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 12 144

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 41 1681

3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 64

4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 32 1024

5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 35 1225

6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 26 676

7 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 33 1089

8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 34 1156

10 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 21 441

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 34 1156

12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 30 900

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 39 1521

14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 31 961

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 29 841

16 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 36 1296

17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 33 1089

18 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 31 961

19 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 31 961

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 33 1089

B 18 11 17 12 17 16 16 15 14 17 10 14 14 10 17 11 15 15 12 12 17 14 11 14 15 17 16 15 9 8 8 13 8 9 12 17 14 13 14 7 8 5 17 17 12 593 18851

S 2 9 3 8 3 4 4 5 6 3 10 6 6 10 3 9 5 5 8 8 3 6 9 6 5 3 4 5 11 12 12 7 12 11 8 3 6 7 6 13 12 15 3 3 8

Uji Validitas

rxy (hitung) 0,34111244 0,45241059 -0,22944924 0,46391045 0,66724894 0,65292688 -0,21031779 0,62707095 0,77953178 0,61450199 0,53364216 0,61513141 0,79323181 0,42063558 0,61450199 0,51550831 0,48208345 0,65606845 0,41264963 0,5792473 0,57933736 0,79323181 0,51550831 0,58773134 0,09061719 0,61450199 0,55875473 0,71406345 0,24166424 -0,3613888 -0,02819345 0,65220506 0,39470834 0,50667463 -0,13840422 0,68483126 0,73843169 0,57322968 -0,2342705 -0,40211634 -0,42546483 0,155861566 0,66724894 0,66724894 0,51517128

rtabel 0,444

Simpulan Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid

Kategori Rendah Tinggi Tdk Valid Tinggi Tinggi Tinggi Tdk Valid Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Tdk Valid Tdk Valid Tinggi Rendah Tinggi Tdk Valid Tinggi Tinggi Tinggi Tdk Valid Tdk Valid Tdk Valid Sangat Rendah Tinggi Tinggi Tinggi

Jumlah Valid 30

Jumlah Tidak Valid 15

Uji Reliabilitas

Varian Item 0,09473684 0,26052632 0,13421053 0,25263158 0,13421053 0,16842105 0,16842105 0,19736842 0,22105263 0,13421053 0,26315789 0,22105263 0,22105263 0,26315789 0,13421053 0,26052632 0,19736842 0,19736842 0,25263158 0,25263158 0,13421053 0,22105263 0,26052632 0,22105263 0,197368421 0,13421053 0,16842105 0,19736842 0,26052632 0,25263158 0,25263158 0,23947368 0,25263158 0,26052632 0,25263158 0,13421053 0,22105263 0,23947368 0,22105263 0,23947368 0,25263158 0,197368421 0,13421053 0,13421053 0,25263158

Jumlah Varian Item 9,36052632

Varian Total 63,4275

Reliabilitas (r11) 0,731

Kategori Tinggi

Tingkat Kesukaran 0,9 0,55 0,85 0,6 0,85 0,8 0,85 0,75 0,7 0,85 0,5 0,7 0,7 0,5 0,85 0,55 0,75 0,75 0,6 0,6 0,85 0,7 0,55 0,7 0,7 0,85 0,8 0,75 0,45 0,4 0,4 0,65 0,4 0,45 0,6 0,85 0,7 0,65 0,7 0,35 0,4 0,25 0,85 0,85 0,55

Kategori Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Mudah Mudah Sedang

∑ Batas Atas 8 1 9 4 8 7 9 7 5 8 5 5 5 4 7 4 7 6 5 4 8 5 5 6 7 8 7 6 5 5 6 5 4 4 7 8 5 4 8 5 6 4 8 8 4

∑ Batas Bawah 10 10 8 8 9 9 7 8 9 9 5 9 9 6 10 7 8 9 7 8 9 9 6 8 8 9 9 9 4 3 2 8 4 5 5 9 9 9 6 2 2 1 9 9 8

Butir Soal
Skor Total (Y) Y2Nomor Urut



 

 

Lampiran 14 

 

DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST) ANTARA KELAS EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

 

Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 60 1 K-01 70 

2 E-02 73 2 K-02 77 

3 E-03 73 3 K-03 63 

4 E-04 53 4 K-04 67 

5 E-05 40 5 K-05 60 

6 E-06 73 6 K-06 67 

7 E-07 67 7 K-07 53 

8 E-08 63 8 K-08 67 

9 E-09 57 9 K-09 67 

10 E-10 63 10 K-10 43 

11 E-11 40 11 K-11 40 

12 E-12 77 12 K-12 73 

13 E-13 67 13 K-13 53 

14 E-14 77 14 K-14 63 

15 E-15 63 15 K-15 60 
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16 E-16 53 16 K-16 73 

17 E-17 73 17 K-17 63 

18 E-18 60 18 K-18 43 

19 E-19 57 19 K-19 67 

20 E-20 47 20 K-20 63 

21 E-21 63 21 K-21 60 

22 E-22 60 22 K-22 40 

23 E-23 70 23 K-23 63 

24 E-24 47 24 K-24 70 

25 E-25 83 25 K-25 63 

26 E-26 60 26 K-26 63 

27 E-27 80 27 K-27 47 

28 E-28 73 28 K-28 70 

29 E-29 67 29 K-29 53 

30 E-30 83 30 K-30 63 

31 E-31 73 31 K-31 73 

32 E-32 57 32 K-32 60 

33 E-33 73 33 K-33 67 

34 E-34 67 34 K-34 67 

35 E-35 43 35 K-35 67 
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36 E-36 60 36 K-36 53 

37 E-37 73 37 K-37 73 

38 E-38 70 38 K-38 67 

39 E-39 70 39 K-39 67 

40 E-40 53 40 K-40 70 

41 E-41 60    

Jumlah 2621 Jumlah 2488 

Mean 63,93 Mean 62,20 

N 41 N 40 

Nilai Max 83 Nilai Max 77 

Nilai Min 40 Nilai Min 40 

Rentang 43 Rentang 37 
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Lampiran 15 

 

DATA HASIL BELAJAR (POST TEST) ANTARA KELAS EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 80 1 K-01 70 

2 E-02 87 2 K-02 87 

3 E-03 93 3 K-03 90 

4 E-04 80 4 K-04 63 

5 E-05 90 5 K-05 60 

6 E-06 85 6 K-06 73 

7 E-07 73 7 K-07 73 

8 E-08 73 8 K-08 67 

9 E-09 70 9 K-09 60 

10 E-10 93 10 K-10 80 

11 E-11 83 11 K-11 80 

12 E-12 90 12 K-12 70 

13 E-13 87 13 K-13 67 

14 E-14 73 14 K-14 63 

15 E-15 80 15 K-15 83 
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16 E-16 83 16 K-16 73 

17 E-17 93 17 K-17 77 

18 E-18 83 18 K-18 77 

19 E-19 87 19 K-19 83 

20 E-20 87 20 K-20 83 

21 E-21 90 21 K-21 60 

22 E-22 73 22 K-22 70 

23 E-23 90 23 K-23 63 

24 E-24 83 24 K-24 70 

25 E-25 83 25 K-25 70 

26 E-26 70 26 K-26 67 

27 E-27 90 27 K-27 73 

28 E-28 77 28 K-28 73 

29 E-29 93 29 K-29 80 

30 E-30 90 30 K-30 63 

31 E-31 87 31 K-31 77 

32 E-32 77 32 K-32 73 

33 E-33 73 33 K-33 80 

34 E-34 87 34 K-34 70 

35 E-35 70 35 K-35 70 
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36 E-36 77 36 K-36 73 

37 E-37 80 37 K-37 63 

38 E-38 67 38 K-38 70 

39 E-39 87 39 K-39 63 

40 E-40 83 40 K-40 70 

41 E-41 67    

Jumlah 3362 Jumlah 2877 

Mean 82,00 Mean 71,92 

N 41 N 40 

Nilai Max 93 Nilai Max 90 

Nilai Min 67 Nilai Min 60 

Rentang 26 Rentang 30 
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Lampiran 16 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Peristiwa Rengasdengklok dan Perumusan Teks 

Proklamasi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 26 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
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memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

1.1.1. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.1. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.2. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 

3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

3.3.1. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang 

Pasifik 

3.3.2. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 



155 
 

 
 

 

 

 

 

3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

rengasdengklok 

3.3.3. Menjelaskan proses 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

3.3.4. Mengidentifikasi 

pembacaan teks proklamasi 

dan maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.5. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 

Tentara Nasional 

Indonesia 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menganalisis perbedaan pandangan antara para pemuda dengan 

Sukarno, Hatta dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan 

kemerdekaan. 

2. Menganalisis peristiwa Rengasdengklok. 

3. Mengevaluasi peristiwa perumusan teks proklamasi.  

4. Merumuskan nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa 

Rengasdengklok dan perumusan teks proklamasi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Perbedaan pandangan antara para pemuda dengan Sukarno, Hatta dkk, 

dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

3. Peristiwa perumusan teks proklamasi 

4. Nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa 

Rengasdengklok dan perumusan teks proklamasi 

E. Metode Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons (Active Learning) 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : power point, LCD, buku teks. 

b. Sumber Belajar 

a) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI 

SMA. Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 

SMA. Jakarta: Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

b) Web Internet 

c) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 10 menit 
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untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

 Inti Mengamati 

 Peserta didik menyimak gambar atau beberapa 

foto tentang materi Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dalam bentuk PPT.  

Menanya 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan seputar proklamasi 

kemerdekaan serta yang berkaitan tentang 

gambar atau foto yang ditayangkan. Ada 

komunikasi yang terjalin antar peserta didik 

yang saling bertanya tentang materi 

proklamasi. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik mendiskusikan materi yang 

disampaikan dengan teman sebangkunya untuk 

menjawab pertanyaan yang ada dalam kelas.  

30 menit 
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 Peserta didik membaca buku paket/buku lain 

yang relevan dan web-internet sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mencatat hasil dan kesimpulan 

penting yang didapatkan dengan berbagi antar 

teman sebangku.  

Mengomunikasikan 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

menyampaikan tanggapan terhadap materi 

yang diajarkan serta memberikan pendapat 

tentang hasil dan kesimpulan penting yang 

didapatkan dalam kelas.  

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Guru memberikan pretest untuk mengevaluasi 

awal sejauh mana peserta didik dapat 

menerima informasi tentang proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

 Peserta didik dibagi dalam 6 kelompok kecil 

dan diberi tugas untuk membuat makalah 

mengenai topik materi sebagai berikut: 

Kelompok 1 (Janji kemerdekaan dari 

pemerintah Jepang) 

Kelompok 2 (Peristiwa rengasdengklok) 

Kelompok 3 (Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia) 

Kelompok 4 (Pembentukan Negara Kesatuan 

50 menit 
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Republik Indonesia) 

Kelompok 5 (Sistem pemerintahan Republik 

Indonesia) 

Kelompok 6 (Pembentukan awal Ketentaraan 

dan Kepolisian Indonesia) 

 Peserta didik disarankan untuk menggunakan 

alat bantu visual dengan PPT, menayangkan 

video yang berkaitan, memberikan permainan 

atau kuis diakhir diskusi dan membuat drama 

singkat. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Salam penutup. 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen  

a. Lembar Pengamatan 

b. Soal Tes pilihan ganda 

 

 

Mengetahui     Demak, 15 Februari 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Pembacaan Teks Proklamasi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 27 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
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di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.2.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

1.1.2. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.3. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.4. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 

3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

 

 

 

 

3.3.6. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang 

Pasifik 

3.3.7. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok 

3.3.8. Menjelaskan proses 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
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3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

3.3.9. Mengidentifikasi 

pembacaan teks proklamasi 

dan maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.10. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 

Tentara Nasional 

Indonesia 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menjelaskan kronologi perumusan dan pembacaan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 
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2. Menganalisis perbedaan naskah otentik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

3. Menganalisis pembentukan NKRI pada awal kemerdekaan 

4. Merumuskan nilai-nilai yang dapat diambil dari tokoh-tokoh dalam 

perumusan teks proklamasi dan pembentukan NKRI. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Kronologi perumusan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh dalam perumusan 

teks proklamasi dan pembentukan NKRI. 

E. Metode Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : power point, LCD, buku teks. 

2. Sumber Belajar 

a) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI SMA. 

Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 SMA. Jakarta: 

Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

b) Web Internet 

c) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 

untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

10 menit 
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pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

 Inti Mengamati 

 Peserta didik menyimak gambar atau beberapa 

foto tentang sub materi perumusan teks 

proklamasi dan pembentukan NKRI. 

Menanya 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan seputar sub materi 

perumusan teks proklamasi dan pembentukan 

NKRI yang berkaitan tentang gambar atau foto 

yang ditayangkan. Ada komunikasi yang 

terjalin antar peserta didik yang saling bertanya 

tentang materi tersebut. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik berkumpul dengan anggota 

kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya yang terdiri atas 6 kelompok. 

 Peserta didik melakukan eksplorasi dengan 

berdiskusi kelompok. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi 

dengan alat bantu visual, penayangan video, 

65 menit 
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atau memberikan kuis diakhir presentasi sesuai 

dengan pilihannya. 

 Kelompok lain menanggapi dengan 

memberikan masukkan berupa kritik, saran 

ataupun pertanyaan.  

Mengomunikasikan 

 Perwakilan dari kelompok yang maju 

menjelaskan dan mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan lebih mendetail untuk 

menjawab tanggapan dari kelompok lain. 

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Salam penutup. 

15 menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen  

a. Lembar Pengamatan 

b. Soal Tes pilihan ganda 
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Mengetahui     Demak, 23 Februari 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 28 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
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ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.3.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

1.1.3. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.5. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.6. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 

3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

 

 

 

3.3.11. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang Pasifik 

3.3.12. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok 

3.3.13. Menjelaskan proses 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
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3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

3.3.14. Mengidentifikasi pembacaan 

teks proklamasi dan 

maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.15. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 

Tentara Nasional Indonesia 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menganalisis terbentuknya badan-badan nasional yang ada di Indonesia 

dalam sidang PPKI. 
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2. Menganalisis pembentukan ketentaraan yang menjadi cikal bakal 

Tentara Nasional Indonesia. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia awal 

kemerdekaan. 

2. Proses pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). 

E. Metode Pembelajaran  

Strategi pembelajaran aktif peer lessons 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : power point, LCD, buku teks. 

b. Sumber Belajar 

a) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI SMA. 

Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 SMA. Jakarta: 

Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

b) Web Internet 

c) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 

untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

10 

menit 
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memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

 Inti Mengamati 

 Peserta didik menyimak gambar atau beberapa 

foto tentang materi seputar peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Menanya 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan seputar materi 

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yang berkaitan tentang gambar atau foto yang 

ditayangkan. Ada komunikasi yang terjalin 

antar peserta didik yang saling bertanya 

tentang materi tersebut. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik berkumpul dengan anggota 

kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya yang terdiri atas 6 kelompok. 

 Peserta didik melakukan eksplorasi dengan 

berdiskusi kelompok. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi 

dengan alat bantu visual, penayangan video, 

atau memberikan kuis diakhir presentasi sesuai 

dengan pilihannya. 

 Kelompok lain menanggapi dengan 

memberikan masukkan berupa kritik, saran 

30 

menit 
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ataupun pertanyaan.  

Mengomunikasikan 

 Perwakilan dari kelompok yang maju 

menjelaskan dan mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan lebih mendetail untuk 

menjawab tanggapan dari kelompok lain. 

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Guru memberikan postest untuk mengevaluasi 

akhir materi yang telah didapatkan selama 

pembelajaran. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Salam penutup. 

50 

menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen 

a. Lembar Pengamatan 

b. Soal Tes pilihan ganda 

 

Mengetahui     Demak, 31 Maret 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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Lampiran 17 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Peristiwa Rengasdengklok dan Perumusan Teks 

Proklamasi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 26 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
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memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.4.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

2.1.1. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.7. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.8. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 

3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

 

3.3.16. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang Pasifik 

3.3.17. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok 

3.3.18. Menjelaskan proses 
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3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

3.3.19. Mengidentifikasi pembacaan 

teks proklamasi dan 

maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.20. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 

Tentara Nasional Indonesia 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menganalisis perbedaan pandangan antara para pemuda dengan 

Sukarno, Hatta dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan 

kemerdekaan. 

2. Menganalisis peristiwa Rengasdengklok. 

3. Mengevaluasi peristiwa perumusan teks proklamasi.  

4. Merumuskan nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa 

Rengasdengklok dan perumusan teks proklamasi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Perbedaan pandangan antara para pemuda dengan Sukarno, Hatta dkk, 

dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

3. Peristiwa perumusan teks proklamasi 

4. Nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa 

Rengasdengklok dan perumusan teks proklamasi 

E. Metode Pembelajaran  

Ceramah Interaktif, tanya jawab dan diskusi 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : power point, LCD, buku teks. 

b. Sumber Belajar 

d) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI 

SMA. Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 

SMA. Jakarta: Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

e) Web Internet 

f) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 10 menit 
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untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

 Inti Mengamati 

 Peserta didik mengamati penjelasan yang 

diberikan guru mengenai materi peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

Menanya 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan seputar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik mendiskusikan materi yang 

disampaikan dengan teman sebangkunya untuk 

menjawab pertanyaan yang ada dalam kelas.  

 Peserta didik membaca buku paket/buku lain 

yang relevan dan web-internet sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

Mengasosiasi 

35 menit 
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 Peserta didik mencatat hasil dan kesimpulan 

penting yang didapatkan dengan berbagi antar 

teman sebangku.  

Mengomunikasikan 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

menyampaikan tanggapan terhadap materi 

yang diajarkan serta memberikan pendapat 

tentang hasil dan kesimpulan penting yang 

didapatkan dalam kelas.  

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Guru memberikan pretest untuk mengevaluasi 

awal sejauh mana peserta didik dapat 

menerima informasi tentang proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Salam penutup. 

45 menit 

 

H. Penilaian 

3. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

4. Bentuk Instrumen dan Instrumen  

c. Lembar Pengamatan 

d. Soal Tes pilihan ganda 
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Mengetahui     Demak, 15 Februari 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Pembacaan Teks Proklamasi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 27 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
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di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.5.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

2.1.2. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.9. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.10. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 

3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

 

 

 

 

3.3.21. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang 

Pasifik 

3.3.22. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok 

3.3.23. Menjelaskan proses 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
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3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

3.3.24. Mengidentifikasi 

pembacaan teks proklamasi 

dan maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.25. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 

Tentara Nasional 

Indonesia 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menjelaskan kronologi perumusan dan pembacaan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 
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2. Menganalisis perbedaan naskah otentik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

3. Menganalisis pembentukan NKRI pada awal kemerdekaan 

4. Merumuskan nilai-nilai yang dapat diambil dari tokoh-tokoh dalam 

perumusan teks proklamasi dan pembentukan NKRI. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Kronologi perumusan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh dalam perumusan 

teks proklamasi dan pembentukan NKRI. 

E. Metode Pembelajaran  

Ceramah Interaktif, tanya jawab dan diskusi 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : power point, LCD, buku teks. 

b. Sumber Belajar 

a) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI SMA. 

Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 SMA. Jakarta: 

Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

b) Web Internet 

c) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 

untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

10 menit 
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pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

 Inti Mengamati 

 Peserta didik mengamati penjelasan yang 

diberikan guru mengenai materi perumusan 

teks proklamasi dan pembentukan NKRI.  

Menanya 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan seputar materi yang 

diajarkan. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik mendiskusikan materi yang 

disampaikan dengan teman sebangkunya untuk 

menjawab pertanyaan yang ada dalam kelas.  

 Peserta didik membaca buku paket/buku lain 

yang relevan dan web-internet sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mencatat hasil dan kesimpulan 

penting yang didapatkan dengan berbagi antar 

teman sebangku.  

Mengomunikasikan 

 Guru mendorong peserta didik untuk 

65 menit 
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menyampaikan tanggapan terhadap materi 

yang diajarkan serta memberikan pendapat 

tentang hasil dan kesimpulan penting yang 

didapatkan dalam kelas.  

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Salam penutup. 

15 menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen  

a. Lembar Pengamatan 

b. Soal Tes pilihan ganda 

 

Mengetahui     Demak, 23 Februari 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok : Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  

Sub Pokok Bahasan : Pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : 28 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
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ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

 

No KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.6.Menghayati nilai nilai persatuan 

dan keinginan bersatu dalam 

perjuangan pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan bangsa 

sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terhadap bangsa dan 

negara Indonesia 

2.1.3. Bersikap toleran terhadap 

sesama untuk mewujudkan 

persatuan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2 2.2. Meneladani perilaku kerjasama, 

tanggung jawab, cinta damai para 

pejuang dalam mewujudkan 

citacita mendirikan bangsa 

Indonesia dan menunjukkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2.11. Tidak mencontek dalam 

mengerjakan tugas sejarah. 

2.2.12. Mampu 

mempertanggungjawabkan 

hasil pelaksanaan tugasnya 

dalam bentuk penguasaan 

materi ketika 

mensosialisasikan pada 

forum panel. 
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3 3.6.   Menganalisis peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan 

maknanya bagi kehidupan 

sosial,budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia 

 

 

 

 

3.7.   Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan 

pertama Republik Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini 

3.3.26. Menjelaskan kekalahan 

Jepang dalam perang 

Pasifik 

3.3.27. Menjelaskan kronologi 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok 

3.3.28. Menjelaskan proses 

perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

3.3.29. Mengidentifikasi 

pembacaan teks proklamasi 

dan maknanya bagi bangsa 

Indonesia 

3.3.30. Mengidentifikasi peran 

tokoh-tokoh disekitar 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

3.7.1 Menjelaskan hasil sidang 

PPKI pertama 

3.7.2 Menjelaskan wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

3.7.3 Mengidentifikasi 

pembentukan kabinet RI 

yang pertama 

3.7.4 Mengidentifikasi berbagai 

partai politik pada awal 

kemerdekaan 

3.7.5 Menjelaskan proses 

terbentuknya cikal bakal 



189 
 

 
 

Tentara Nasional 

Indonesia 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:  

1. Menganalisis terbentuknya badan-badan nasional yang ada di 

Indonesia dalam sidang PPKI. 

2. Menganalisis pembentukan ketentaraan yang menjadi cikal bakal 

Tentara Nasional Indonesia. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia awal 

kemerdekaan. 

3. Proses pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). 

E. Metode Pembelajaran  

Ceramah Interaktif, tanya jawab dan diskusi 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : Buku teks. 

b. Sumber Belajar 

a) AM, Sardiman. 2013. Sejarah Indonesia untuk Kelas XI SMA. 

Habib Mustopo dkk.2005.Sejarah untuk Kelas 2 SMA. Jakarta: 

Kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

b) Web Internet 

c) Buku-buku lain yang relevan dengan topik bahasan. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Guru menunjuk salah seorang peserta didik 

untuk memimpin doa (tanda bersyukur kepada 

Tuhan) dan mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

 Peserta didik menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar (mempersiapkan 

media dan alat yang diperlukan) dan 

memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai 

pentingnya topik pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

10 menit 

 Inti Mengamati 

Peserta didik mengamati penjelasan yang 

diberikan guru mengenai materi pembentukan 

NKRI. 

Menanya 

Guru mendorong peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan mengenai materi yang 

diajarkan. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik mendiskusikan materi yang 

disampaikan dengan teman sebangkunya 

untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam 

30 menit 
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kelas. 

 Peserta didik membaca buku paket/buku 

lain yang relevan dan web-internet sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

Mengasosiasi 

Peserta didik mencatat hasil dan kesimpulan 

penting yang didapatkan dengan berbagi antar 

teman sebangku.  

Mengomunikasikan 

Guru mendorong peserta didik untuk 

menyampaikan tanggapan terhadap materi 

yang diajarkan serta memberikan pendapat 

tentang hasil dan kesimpulan penting yang 

didapatkan dalam kelas.  

Penutup  Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Guru menanyakan apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang telah disampaikan. 

 Guru memberikan postest untuk mengevaluasi 

akhir materi yang telah disampaikan selama 

pembelajaran berlangsung. 

 Salam penutup. 

50 menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Observasi dan Penilaian Diri 

b. Tes Tertulis 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen  

a. Lembar Pengamatan 

b. Soal Tes pilihan ganda 
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Mengetahui     Demak, 2 Maret 2015 

Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Dra. Rosidah     Nur Izzah Saputri 

NIP 19660813 200003 2 001    NIM 3101411068 
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Lampiran 18 

 

MATERI 

 

A. Dari Rengasdengklok Hingga Pegangsaan Timur 

1. Jepang Kalah Perang dengan Sekutu 

Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang yakni Hirosima 

dan Nagasaki menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia 

dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Kerugian material tidak 

terhitung jumlahnya. Bahkan sampai sekarang dampak terjadinya bom atom 

masih dirasakan masyarakat Jepang. Kerusakan dan dampak korban yang 

sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia sepakat untuk 

tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Dua bom 

atom tersebut telah meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. 

Amerika Serikat yang menjatuhkan kedua bom atom pada dua kota di 

Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.  

Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah 

menyebabkan kedua kelompok yakni Sekutu dan negara-negara fasis saling 

menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. 

Korban dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Jutaan 

manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia II tersebut. Sebagian besar 

dari mereka adalah masyarakat sipil yang bukan merupakan tentara perang. 

Keinginan Amerika untuk segera menghancurkan kekuatan Jepang 

dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom. Pada tanggal 

6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hirosihma, 

sementara pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom diledakan di kota 

Nagasaki. Digambarkan oleh masyarakat yang selamat di kedua kota 

tersebut, bahwa ledakan bom atom seperti gunung api yang jatuh ke bumi. 

Tiba-tiba langit terang seperti ada kilat, disusul berbagai benda 

berhamburan terbang. Bersamaan itu berbagai makhluk hidup meregang 
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nyawa, kehilangan anggota badan, bahkan hancur berkeping-keping. Dua 

kota Jepang luluh lantak.  

Sejak semakin terjepit dalam kekalahan, Jepang terpaksa memberi 

janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang 

wilayah Selatan, pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan 

kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 

1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai 

atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tugasnya 

melanjutkan pekerjaan BPUPKI yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan 

wakil Drs. Moh. Hatta.  

Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan 

semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. 

Jawa      12 wakil 

Wakil Sumatra     3 wakil 

Sulawesi     2 wakil 

Wakil Kalimantan    1 wakil 

Wakil Sunda Kecil    1 wakil 

Wakil Maluku     1 wakil 

Wakil dan golongan penduduk Cina  1 wakil 

Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Sukarno, 

Moh.Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. 

Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 

1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Sukarno dan Moh. 

Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Terauchi menegaskan 

bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 

Sukarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat pulang kembali ke 

Jakarta pada tanggal 14 Agustus. 

2. Perbedaan Pendapat dan Penculikan 

Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang 

menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa 

Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam 
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melanjutkan PD II. Menyerah kepada Sekutu adalah pilihan yang sangat 

pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru 

menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. 

Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut 

Golongan Muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir, bahwa 

menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berarti di Indonesia sedang kosong 

kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat. Para pejuang 

terutama kaum muda yang melancarkan gerakan “bawah tanah” segera 

mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para 

tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Sutan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda telah mengetahui berita 

penyerahan Jepang kepada Sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia 

segera menemui Moh. Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar 

Sukarno dan Moh. Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, 

ternyata Sukarno dan Moh. Hatta belum bersedia, mereka akan 

mengonfirmasi terlebih dulu mengenai kebenaran berita tersebut. Kedua 

tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia, perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari 

ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, 

bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang.  

Para pemuda sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan 

pertemuan di Jl Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir, antara lain 

Sukarni, Yusuf Kunto, Chaerul Saleh, dan Shodanco Singgih. Mereka 

sepakat untuk membawa Sukarno dan Moh. Hatta ke luar kota. Tujuannya, 

agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat 

menunjuk Shodanco Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana 

tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa 

perlengkapan dari markas Peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di 

markas Peta adalah Latif Hendraningrat. Singgih disertai pengemudi, 
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Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan dr. 

Muwardi menuju ke rumah Moh.Hatta. Singgih secara singkat minta 

kesediaan Moh. Hatta untuk ikut ke luar kota. Moh. Hatta menuruti 

kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah 

Sukarno. Tiba di rumah Sukarno, Singgih meminta agar Sukarno ikut 

pergi ke luar kota saat itu juga. Sukarno setuju, asal Fatmawati, Guntur 

(waktu itu berusia sekitar delapan bulan) dan Moh. Hatta ikut serta. 

Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 04.00 pagi rombongan Sukarno, Moh. 

Hatta, dan para pemuda menuju Rengasdengklok. Dipilih daerah 

Kawedanan Rengasdengklok, karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari 

Kedunggede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan 

Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan 

terjamin. Pagi hari rombongan Sukarno sampai di Rengasdengklok. 

Mereka diterima oleh Shodanco Subeno dan Affan. Mereka ditempatkan 

di rumah Kie Song yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia.  

Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 

1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Sukarno dan Moh. 

Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh 

tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad 

Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengasdengklok oleh Yusuf 

Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB untuk 

menjemput Sukarno dan rombongan. Kecurigaan pun menyelimuti 

perasaan para pemuda yang bertemu dengan Ahmad Subarjo. Akhirnya 

Ahmad Subarjo memberikan jaminan. Apabila besok (tanggal 17 Agustus) 

paling lambat pukul 12.00, belum ada Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, taruhannya nyawa Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka 

Shodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Ir. Sukarno, Drs. 

Moh. Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga Sukarno 

dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah 

peristiwa Rengasdengklok. 
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3. Perumusan Teks Proklamasi Hingga Pagi 

Rombongan kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. 

Kepada Nishimura, Sukarno menyampaikan rencana rapat persiapan 

pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nishimura menolak memberi 

bantuan dengan alasan sudah mendapat perintah dari pihak Serikat untuk 

tidak mengubah status dan keadaan di Indonesia. Dengan jawaban tersebut 

Sukarno berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mengharap bantuan 

Jepang.  

Rombongan Sukarno segera ke rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah 

Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda, hadir para 

anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan 

beberapa anggota Chuo Sangi In yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 

40-50 orang. Rumah Laksamana Maeda itu dianggap aman dari 

kemungkinan gangguan yang sewenang-wenang dari anggota-anggota 

Rikugun (Angkatan Darat Jepang/Kampeitai) yang hendak menggagalkan 

usaha bangsa Indonesia untuk mengumumkan Proklamasi 

Kemerdekaannya. Oleh karena Laksamana Maeda adalah Kepala 

Perwakilan Kaigun, maka rumahnya merupakan extra-territorial, yang 

harus dihormati oleh Rikugun. Selain itu, Laksamana Maeda sendiri 

memiliki hubungan yang akrab dengan para pemimpin bangsa Indonesia, 

dan Maeda juga simpatik terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia, maka 

rumah beliau direlakan menjadi tempat pertemuan para pemimpin bangsa 

Indonesia untuk berunding dan merumuskan naskah/teks Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Setelah tiba di Jl. Imam Bonjol No. 1, lalu 

Sukarno dan Moh. Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui 

Gunseikan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto (Kepala Pemerintahan 

Militer Jepang). Akan tetapi Gunseikan menolak menerima Sukarno-Hatta 

pada tengah malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima 

dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penterjemah, mereka 

pergi menemui Somubuco Mayor Jenderal Otoshi Nishimura 
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(Direktur/Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang), 

dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan  

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  

Nishimura melarang Sukarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI 

dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Sampailah Sukarno-

Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan 

soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap 

pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi 

oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, Sukarno dan Hatta 

kembali ke rumah Maeda. Setelah berbicara sebentar dengan Sukarno, 

Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda minta diri untuk 

beristirahat dan mempersilakan para pemimpin Indonesia berunding 

sampai puas di rumahnya. Di ruang makan Maeda, dirumuskanlah naskah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung 

Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura 

bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Sukarno, Hatta, dan 

Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Sukarno pertama kali menuliskan kata pernyataan 

“Proklamasi”. Sukarno kemudian bertanya kepada Moh. Hatta dan Ahmad 

Subarjo.“Bagaimana bunyi rancangan pada draf pembukaan UUD? Kedua 

orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian 

menyampaikan kalimat “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan 

kemerdekaan Indonesia”. Moh. Hatta menambahkan kalimat: “Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan 

dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya”. 

Sukarno menuliskan, “Jakarta, 17-8-’05 Wakil-wakil bangsa Indonesia”, 

sebagai penutup.  

Pukul 04.00 WIB dini hari, Sukarno minta persetujuan dan minta 

tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa 

Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir 

banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks 
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proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Sukarno dan 

Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni diterima. Dengan 

beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian 

diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.  

Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah 

Proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu 

harus disebarluaskan. Timbullah persoalan tentang bagaimana caranya 

naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni mengusulkan 

agar naskah tersebut dibacakan di Lapangan Ikada, yang telah 

dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar 

pembacaan naskah Proklamasi. Tetapi Sukarno tidak setuju, karena tempat 

itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat 

dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar Proklamasi 

dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No.56. Usul tersebut 

disetujui dan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakannya 

bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 

pukul 10.00 di tengah-tengah bulan Ramadhan (bulan Puasa) 

4. Pembacaan Proklamasi Pukul 10.00 Pagi 

Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan 

pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. 

Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah 

Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum 

pulang, Moh. Hatta berpesan kepada B.M. Diah untuk memperbanyak teks 

Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para 

pemuda tidak langsung pulang, mereka melakukan kegiatan-kegiatan 

untuk penyelenggaraan pembacaan naskah Proklamasi. Masing-masing 

kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa saat Proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi 

digunakan untuk penyambutan Proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan 

mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota.  
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Pada pagi hari itu juga, rumah Sukarno dipadati oleh sejumlah 

massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan Proklamasi, dr. 

Muwardi meminta Latief Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya 

untuk berjagajaga di sekitar rumah Sukarno. Sementara itu, Walikota 

Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan 

peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro 

memerintahkan kepada S.Suhud untuk menyiapkan tiang bendera. S. 

Suhud mendapatkan bendera Merah Putih dari Ibu Fatmawati. Bendera 

dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar (tidak standar). 

Bendera Merah Putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera 

pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera 

duplikat. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah 

Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir, 

antara lain Mr. A. A. Maramis, dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. 

Latuharhary, Abikusno Cokrosuyoso, Otto Iskandardinata, Ki Hajar 

Dewantoro, Sam Ratulangie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, 

M. Tabrani, dr. Muwardi, Ny.SK. Trimurti, dan AG. Pringgodigdo. 

Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara 

yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah; pertama 

pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera Merah Putih; dan 

ketiga, sambutan walikota Suwiryo dan dr. Muwardi dari keamanan. Hari 

Jumat Legi, tepat pukul 10.00 WIB, Sukarno dan Moh. Hatta keluar ke 

serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Sukarno dan Moh. Hatta maju 

beberapa langkah. Sukarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks 

proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera Merah Putih 

yang dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan 

dengan naiknya bendera Merah Putih, para hadirin secara spontan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, 

Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dr. 

Muwardi. Sekitar pukul 11.00 WIB, upacara telah selesai. Kemudian dr. 



201 
 

 
 

Muwardi menunjuk beberapa anggota Barisan Pelopor untuk menjaga 

keselamatan Sukarno dan Moh. Hatta. 

 5. Kebahagiaan Rakyat atas Kemerdekaan Indonesia 

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke 

berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut 

dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke 

daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang 

Proklamasi Kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari 

Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya 

secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada Sekutu. Baru pada 

bulan September 1945, Proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang 

terpencil. Sesaat setelah itu, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat 

penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan 

mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan 

Mangkunegaran. Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, 

khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan 

kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah sering kali 

meninggalkan wilayah perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah 

pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang bijaksana 

memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara 

tanggal 3-11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih 

kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun 

pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir 

bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, 

Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. 

Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusasteraan 

dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di 

berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas 

kelompok sastrawan yang bernama “Angkatan 45”, mengalami masa 

puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai 

berkembang pesat di era revolusi.  
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Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi 

Jepang menentang upaya penyiaran tersebut, dan malah memerintahkan 

agar para penyiar meralat berita proklamasi sebagai sesuatu kekeliruan. 

Tampaknya para penyiar tetap tidak mau memenuhi seruan pihak Jepang. 

Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancarnya disegel dan 

para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar 

baru di Menteng 31. Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga 

menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak, seperti surat 

kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain. Tanggal 3 

September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk 

bengkel di Manggarai. Tanggal 5 September 1945, Gedung Radio Jakarta 

dapat dikuasai. Tanggal 11 September 1945, seluruh Jawatan Radio 

berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September 

dijadikan hari lahir Radio Republik Indonesia (RRI). Para pemuda 

memprakarsai diadakannya rapat raksasa di Lapangan Ikada (sekarang 

Monas). Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang 

tergabung dalam “Kesatuan van Aksi”, untuk melakukan rapat raksasa di 

lapangan Ikada, yang semula digagas tanggal 17 September 1945, mundur 

menjadi 19 September 1945. Presiden Sukarno sudah dihubungi dan 

bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada tanggal 

19 September 1945. Sejak pagi, rakyat Jakarta sudah mulai berdatangan 

dan memenuhi Lapangan Ikada. Rapat itu untuk memperingati sebulan 

kemerdekaan Indonesia.  

Melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi 

meskipun oleh tentara Jepang sekalipun, pemerintah terdorong untuk 

mengadakan sidang kabinet. Setelah itu, diputuskan Presiden Sukarno dan 

Moh. Hatta dan para menteri untuk datang ke Lapangan Ikada. Pada 

kesempatan itu Sukarno menyampaikan pidatonya yang disambut dengan 

gegap gempita oleh rakyat. Rapat itu berlangsung tertib dan damai. 

Tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku 

Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Sukarno 
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dan Wakil Presiden Moh. Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia 

dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden. Ucapan Ikada dua hari setelah pembacaan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Selamat itu tersirat bahwa Sultan 

Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII mengakui kemerdekaan RI dan 

siap membantu mereka. Kemudian, pagi itu sekitar pukul 10.00 tanggal 19 

Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwana IX mengundang kelompok-

kelompok pemuda di bangsal kepatihan. 

B. Menganalisis Terbentuknya NKRI 

1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh 

Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus 

dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 

1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan 

pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal 

sebagai UUD 1945. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di 

Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 

11.30, sidang pleno dibuka Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa 

Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian 

Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka 

Islam seperti, Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman 

Singodimedjo, dan Tengku Moh. Hasan. Pertimbangan itu diambil karena 

suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya 

menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan 

bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila 

secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Serta perubahan kecil pada 

istilah dan strukturnya. di bawah pimpinan Sukarno. Kemudian 
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dilaksanakan acara pemandangan umum, yang dilanjutkan dengan 

pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. 
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Lampiran 19 

 

FOTO-FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN DI SMA NEGERI 3 

DEMAK 

 

          Gambar 1. SMA Negeri 3 Demak 

   Sumber: Dok. Pribadi 

    

   Gambar 2. Pelaksanaan pre test pada kelas eksperimen  

   Sumber: Dok. Pribadi 
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Gambar 3. Pelaksanaan pre test pada kelas kontrol 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Gambar 3. Pembelajaran Pada Kelas Kontrol 

Sumber: Dok. Pribadi 
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Gambar 4. Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Gambar 4. Pelaksanaan Post Test Kelas Eksperimen 

Sumber: Dok. Pribadi 
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