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SARI 
 
Purnami. 2009. Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 4 SMA 
Negeri 1 Comal Tahun Ajaran 2008/2009 Melalui Permainan Ular Tangga 
dengan Metode Student Teams Achievement Divisions (STAD)  . Skripsi, Jurusan 
Sejarah, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

  
Kata Kunci : Permainan Ular Tangga, Metode Student Teams Achievement 

Divisions (STAD), Hasil Belajar 
 

Dalam proses pembelajaran di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Comal, guru 
belum melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, guru kesulitan 
memberi variasi dalam pembelajaran, dan media yang tersedia masih kurang,  
sehingga hasil belajar siswa cenderung rendah. Penggunaan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) dengan Permainan Ular Tangga 
dalam pembelajaran ilmu sosial khususnya sejarah diharapkan siswa akan terlibat 
secara aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajarpun meningkat. 
Permasalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan permainan ular tangga 
dengan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 
meningkatkan hasil belajar sejarah pada materi masa pendudukan militer Jepang 
di Indonesia siswa kelas XI IPS 4  SMA Negeri 1 Comal. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar sejarah siswa XI IPS 4 menggunakan 
permainan ular tangga dengan metode Student Teams Achievement Divisions 
(STAD). 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
2 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 4 
yang berjumlah 40 siswa. Siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa mendapat nilai 
minimal > 70 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 85 % dari jumlah siswa 
yang ada dikelas. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 67,2 
dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 35%. Pada siklus I setelah diadakan 
penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,25 dengan persentase ketuntasan 
klasikal 72,50%. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar klasikal sudah 
meningkat, tapi ketuntasan belajar belum mencapai indikator. Kemudian hasil 
belajar yang diperoleh pada siklus II nilai rata-rata sebesar 78,38 dengan 
ketuntasan klasikal 92,50%. 

Pada siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I, dengan ketuntasan 
belajar klasikal yaitu 92,50%.dari jumlah siswa satu kelas dan nilai rata-rata 
mencapai 78,38. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui 
menggunakan permainan ular tangga dengan metode Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu 

institusi pendidikan. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, 

dapat dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis 

waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian kualitas pembelajaran merupakan 

tanggungjawab profesional seorang guru, misalnya melalui penciptaan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan fasilitas yang didapat siswa 

untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada tingkat makro, melalui 

sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan bertanggungjawab 

terhadap pembentukan tenaga pengajar yang berkualitas, yaitu yang dapat 

berkontribusi terhadap perkembangan intelektual, sikap, dan moral dari setiap 

individu peserta didik sebagai anggota masyarakat (Anggara, 2007). 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran mencakup 

guru, materi, pola interaksi, media dan teknologi, situasi belajar dan sistem. 

Masih ada pendidik/guru yang kurang menguasai materi dan dalam 

mengevaluasi peserta didik menuntut jawaban yang persis seperti yang ia 

jelaskan, dengan kata lain siswa tidak diberi peluang untuk berfikir kreatif. 

Guru juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi baru yang 

memungkinkan ia mengetahui perkembangan terakhir di bidangnya. 

Sementara itu materi pembelajaran dipandang oleh siswa terlalu teoritis, 

kurang memberi contoh-contoh yang kontekstual. Metode penyampaian 
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bersifat monoton, kurang memanfaatkan berbagai media secara optimal 

(DIKTI, 2004). Dengan adanya hal-hal tersebut lembaga pendidikan dituntut 

untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan proses 

penyelenggaraan pendidikan, sehingga perlu dicari strategi pencapaian 

kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar 

anak didik dapat belajar secara aktif dan efisien, serta mengena pada tujuan 

yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus 

menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. 

Metode pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. 

Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi dan dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran. Materi yang diberikan guru kurang memberikan 

motivasi kepada siswa bila penyampainnya menggunakan metode yang 

kurang tepat. Seorang guru dituntut untuk dapat memilih metode apa yang 

cocok agar siswa dapat berpikir kritis, logis,  dapat memecahkan masalah 

dengan sikap terbuka, kreatif, inovatif serta tidak membosankan sehingga 

tercipta kondisi belajar yang interaktif, efektif dan efisien.  

Dalam pengajaran sejarah, metode dan pendekatan serta model yang 

telah dipilih, merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan anak, 

sehingga setiap pengajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat 

memberikan motivasi belajar (Kasmadi, 1996: 2).  

Selama ini pembelajaran sejarah cenderung ke arah pembahasan tematik 

teoretis sehingga terkesan bahwa pengajaran sejarah terdiri dari materi hafalan 
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belaka. Kecenderungan yang lain adalah motivasi belajar yang kurang dalam 

mempelajari sejarah karena adanya anggapan bahwa mata pelajaran sejarah 

tidak ada gunanya bagi kehidupan mereka. Kecenderungan di atas dipengaruhi 

oleh cara guru sejarah dalam memberikan materi pelajaran sejarah yang 

monoton dan membosankan. 

Sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

aktif melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar akan menyebabkan 

siswa terdorong dalam mempelajari suatu materi pembelajaran sehingga apa 

yang diperoleh siswa dari belajar akan lebih bermakna bagi dirinya yang akan 

memperpanjang daya ingat dari pada hanya menghafal. 

Dalam upaya memudahkan anak didik menerima materi pelajaran perlu 

diusahakan suatu alat bantu yang dapat diintegrasikan pada seluruh kegiatan 

belajar mengajar. Hamalik (1982:123-124) menyatakan bahwa masalah media 

pengajaran (media intruksional) semakin mendapat sorotan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia karena perannya yang sangat penting dalam 

pencapaian keberhasilan siswa, satu arah yang senantiasa dituju oleh sistem 

instruksional. Ia berasumsi bahwa media pengajaran berperan penting dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa kemungkinan kurang 

meningkat atau tidak meningkat jika dalam pengajaran tidak digunakan media 

pengajaran. 

Dari kesulitan siswa dalam mempelajari suatu materi, terlihat bahwa 

pelajaran itu sangat tergantung bagaimana cara guru mengajarkan mata 

pelajaran yang bersangkutan kepada siswa. Guru dapat mengubah rasa bosan 
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anak terhadap pelajaran sejarah dengan mengusahakan dalam penyampaian 

materi pelajaran membuat siswa senang sehingga membangkitkan motivasi 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. Banyak cara bagi seorang 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan membuat siswa merasa 

senang, diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan 

dibantu dengan adanya media yang mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan observasi yang dilaksanakan peneliti untuk mengetahui 

kondisi awal siswa, metode pembelajaran serta sarana dan prasarana yang 

mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan observasi awal dengan guru 

mata pelajaran sejarah bahwa kelas XI IPS 4 memiliki nilai ketuntasan belajar 

yang paling rendah yaitu 26 siswa dari jumlah keseluruhan 40 siswa belum 

mencapai nilai ketuntasan belajar. Hal tersebut dikarenakan minat dan 

motivasi siswa terhadap mata pelajaran sejarah sangat rendah, metode yang 

digunakan guru monoton, serta minimnya sarana dan prasarana seperti media 

yang digunakan, buku panduan yang terdapat di perpustakaan sehingga 

bermuara pada rendahnya hasil belajar. Dari hasil observasi awal tersebut 

kemudian disusun suatu rencana penelitian tindakan kelas untuk dilaksanakan 

di kelas XI IPS 4 SMA N 1 Comal.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan jika hasil 

belajar siswa masih rendah, sehingga perlu upaya dan tindakan untuk 

membantu siswa dalam memahami materi agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Untuk itu langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

menerapkan metode STAD dengan alat bantu permainan ular tangga untuk 
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meningkatkan minat dan motivasi siswa sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar sejarah. 

Dari kesulitan siswa dalam mempelajari suatu materi, terlihat bahwa 

pelajaran itu sangat tergantung bagaimana cara guru mengajarkan mata 

pelajaran yang bersangkutan kepada siswa. Guru dapat mengubah rasa bosan 

anak terhadap pelajaran sejarah dengan mengusahakan dalam penyampaian 

materi pelajaran membuat siswa senang sehingga membangkitkan motivasi 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. Banyak cara bagi seorang 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan membuat siswa merasa 

senang, diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan 

dibantu dengan adanya media yang mendukung kegiatan belajar mengajar. 

 Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

SEJARAH SISWA KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 1 COMAL TAHUN 

AJARAN 2008/2009 MELALUI PERMAINAN ULAR TANGGA DENGAN 

METODE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD).  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan permainan ular tangga dengan metode STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar sejarah pada materi masa pendudukan militer 

Jepang di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk menjelaskan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI 

IPS 4 menggunakan permainan ular tangga dengan metode STAD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dan informasi 

bagi guru dalam memilih model atau pendekatan pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar sejarah sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bagi 

Sekolah Menengah Atas khususnya, dan Departemen Pendidikan Nasional 

pada umumnya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 
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1.  Bagian awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman motto dan persembahan, prakata, Sari, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Pada bagian isi memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab I  : Pendahuluan 

 Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian  serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  : Landasan Teori  

 Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, kerangka berpikir, 

dan hipotesis tindakan 

Bab III :  Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan 

subyek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan 

data, tahap-tahap penelitian, analisis data dan indikator 

keberhasilan. 

Bab IV : Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V  :  Penutup 

  Berisi tentang simpulan dan saran. 

3.  Bagian akhir 

Bagian akhir sekripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 

A. Landasan Teori  

1.  Metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari 

Universitas John Hopkins. STAD merupakan pendekatan cooperative 

learning yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Melalui 

metode STAD para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. 

Tiap tim mempunyai anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, 

etnik, maupun kemampuannya (tinggi, sedang, rendah). Tiap anggota tim 

menggunakan lembar kerja akademik, dan kemudian saling membantu 

untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama 

anggota tim. Secara individual atau tim, tiap minggu atau tiap dua minggu 

dilakukan evaluasi oleh guru untuk mengetahui penguasaan mereka 

terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. Tiap siswa dan tiap tim 

diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan kepada siswa 

secara individu atau tim yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor 

sempurna diberi penghargaan (Nurhadi, 2004: 64-65). 

Inti kegiatan dalam STAD menurut Nur (1999:23) adalah:  

a Mengajar : guru mempresentasikan materi pelajaran. 
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b Belajar dalam tim : siswa melalui kegiatan kerja dalam kelompok/tim 

mereka dengan dipandu oleh LKS, untuk menuntaskan materi 

pelajaran. 

c Pemberian kuis : siswa mengerjakan kuis secara individual dan siswa 

tidak boleh bekerjasama. 

d Penghargaan : pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi 

dan kelompok/tim yang memperoleh skor tertinggi dalam kuis. 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru sebelum memulai model 

pembelajaran ini adalah:  

a Menyusun data nilai harian siswa yang digunakan sebagai acuan untuk 

membentuk kelompok siswa yang heterogen dan menghitung skor 

rata-rata suatu kelompok. 

b Guru membentuk kelompok siswa yang heterogen tanpa membedakan 

kecerdasan, suku/bangsa, maupun agama masing-masing 4 sampai 5 

siswa. 

c Guru mempersiapkan LKS (Lembar Kegiatan Siswa) untuk belajar 

siswa dan bukan sekedar diisi dan dikumpulkan. 

d Guru juga menyiapkan kunci jawaban LKS untuk mengecek pekerjaan 

siswa (dicek oleh siswa sendiri). 

e Kuis, berupa tes singkat untuk seluruh siswa dengan waktu 10-15 

menit. 

f Membuat tes/ulangan untuk melihat ketercapaian hasil belajar yang 

diharapkan (Suyitno, 2004: 9). 
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Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran di sekolah menurut Suyitno (2004:9-10) adalah: 

a Guru dapat meminta siswa untuk mempelajari suatu materi pokok 

yang segera akan dibahas, di rumah masing-masing. 

b Di kelas, guru membentuk kelompok belajar yang heterogen dan 

mengatur tempat duduk siswa agar setiap anggota kelompok dapat 

saling bertatap muka. 

c Guru dapat mengawali dengan presentasi materi terlebih dahulu, 

sebelum siswa berdiskusi. 

d Guru membagi LKS pada tiap kelompok, masing-masing kelompok 

diberi 2 set. 

e Anjurkan agar setiap siswa dalam kelompok dapat mengerjakan LKS 

secara berpasangan dua-dua atau tiga-tiga. Kemudian saling mengecek 

pekerjaannya di antara teman dalam pasangan tersebut. 

f Berikan kunci LKS agar siswa dapat mengecek pekerjaannya sendiri. 

g Bila ada pertanyaan dari siswa, mintalah mereka mengajukan 

pertanyaan itu kepada teman satu kelompok sebelum mengajukan 

pertanyaaan itu kepada teman satu kelompok sebelum mengajukan 

kepada guru. 

h Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

i Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya 
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dalam mengisi LKS, sehingga guru dapat memberi bantuan kepada 

kelompok yang membutuhkan secara proposional. 

j Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota 

kelompok telah memahami, dan dapat mengerjakan LKS yang 

diberikan guru. 

k Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator jika diperlukan. 

l Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, berikan kuis kepada 

seluruh siswa. Siswa tidak boleh bekerjasama dalam mengerjakan kuis. 

Setelah siswa mengerjakan kuis, langsung dikoreksi untuk melihat 

hasil kuis. 

m Berikan penghargaan kepada siswa kepada siswa yang menjawab 

dengan benar, dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi, 

kemudian berilah pengakuan/pujian kepada prestasi tim. 

n Guru memberikan tugas/PR secara individual kepada para siswa 

tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari. 

o Guru bisa membubarkan kelompok yang dibentuk dan para siswa 

kembali ke tempat duduk masing-masing. 

p Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan tujuan 

pembelajaran/kompetensi yang ditetapkan. 

Langkah inti dari pembelajaran STAD menurut Arends (2008: 13) 

adalah: 

a Guru menyajikan informasi akademis baru kepada siswa setiap setiap 

minggu atau secara reguler, bauk melalui presentasi verbal atau teks. 
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b Siswa dikelas tertentu dibagi menjdi kelompok/tim belajar, dengan 

wakil-wakil dari kedua gender, dari berbagai kelompok rasial atau 

etnis, dan dengan prestasi rendah, rata-rata, dan tinggi.  

c Anggota-anggota tim menggunakan worksheets atau alat belajar lain 

untuk menguasai berbagai materi akademis dan kemudian saling 

membauntu untuk mempelajari barbagai materi melalui tutoring, 

saling memberikan kuis, atau melaksanakan diskusi tim.  

d Secara individual, siswa diberi kuis mingguan tentang berbagai materi 

akademis. Kuis-kuis ini diskor dan masing-masing individu diberi 

”skor kemajuan”. Skor kemajuan bukan didasarkan pada absolut siswa, 

tetapi pada seberapa banyak skor itu bertambah dari rata-rata skor 

sebelumnya. 

Keuntungan pembelajaran Kooperatif tipe STAD menurut Linda 

Lundgren dan Nur dalam Ibrahim (2000:18) adalah: 

a Meningkatkan kerjasama, kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi yang 

tinggi antar sesama anggota kelompok. 

b Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

c Meningkatkan harga diri dan dapat memperbaiki sikap ilmiah. 

d Memperbaiki kehadiran siswa. 

e Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. 

f Perilaku mengganggu lebih kecil. 

g Konflik pribadi menjadi berkurang. 

h Meningkatkan pemahaman pada materi pelajaran. 
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i Apabila mendapat penghargaan, motivasi belajar siswa akan menjadi  

lebih besar. 

j Hasil belajar lebih tinggi. 

 Menurut Ibrahim (2000:89-95), kekurangan pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD adalah: 

a Apabila tidak ada kerjasama dalam satu kelompok dan belum bisa 

menyesuaikan diri dengan anggota kelompok yang lain maka tugas 

tidak bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan. 

b Apabila salah satu anggota berperilaku menyimpang akan 

mempengaruhi dan menggganggu anggota kelompok lainnya. 

c Bila situasi kelas gaduh waktu pelaksanaan diskusi maka akan 

mengganggu kelas lain. 

d Ketidakhadiran salah satu anggota dalam kelompok akan 

mempengaruhi kinerja dalam kelompok tersebut. 

e Apabila siswa tidak menggunakan waktu dalam diskusi dengan baik 

maka kelompok tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat 

waktunya. 

f Karena menggunakan sistem skor perbaikan individual beberapa siswa 

yang mencapai kinerja yang tinggi keberatan bila skor disamakan 

dengan siswa yang kinerjanya rendah. 

g Beban kerja guru menjadi lebih banyak. 

h Jika aktivitas siswa dalam kelompok monoton maka motivasi belajar 

siswa akan menurun. 
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i Apabila pemahaman materi dalam diskusi belum sempurna maka hasil 

belajar akan menurun. 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD: 

a. Hasil Belajar Akademik 

1) Unggul dalam membantu siswa memahami urusan konsep yang 

sulit. 

2) Lebih dapat menerima prestasi menonjol dalam tugas-tugas 

pembelajaran akademik. 

3) Tutor sebaya untuk kelompok bawah. 

4) Kelompok atas meningkatkan kemampuan akademik. 

5) Menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir kritis, dan 

kemampuan membantu teman. 

b. Penerimaan Terhadap Keragaman 

Siswa dikelompokkan dalam tim-tim pembelajaran dengan 

empat anggota, anggota tersebut campuran di tinjau dari tingkat 

kinerja, jenis kelamin, dan suku. 

c. Pengembangan Ketrampilan Sosial 

Mengajarkan kepada siswa ketrampilan dan berkolaborasi. 

Pada pembelajaran kooperatif menggambarkan suatu pandangan 

tentang pendidikan yang mana sekolah seharusnya mencerminkan 

masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk 

belajar tentang kehidupan nyata dan proses ilmiah dan kelas haruslah 
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merupakan laboratorium atau miniatur demokrasi yang bertujuan 

mengkaji masalah-masalah sosial dan pribadi. 

Pengaruh Pembelajaran Kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan 

akademik adalah: 

a Pembelajaran kooperatif membantu siswa dalam pembelajaran 

akademik. 

b Teknik-teknik pembelajaran akademik lebih unggul dalam 

meningkatkan hasil dibandingkan dengan pengalaman individual atau 

kompetitif. 

c Siswa lebih banyak belajar dari teman ke teman yang lain, di antara 

sesama siswa daripada belajar dari guru. 

d Siswa akan termotivasi pada pembelajaran kooperatif terutama terletak 

pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur pencapaian tujuan saat 

siswa melaksanakan kegiatan. 

e Instruksi antar siswa disekitar tugas-tugas yang sesuaikan 

meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang sulit. 

f Informasi akan tersimpan di dalam memori siswa, bila siswa harus ikut 

terlibat dalam beberapa macam kegiatan terstruktur (Nur, 1993:20). 

2.  Permainan Sebagai Alat Bantu Belajar 

Permainan adalah setiap kontes antar pemain yang berinteraksi satu 

satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Ada empat komponen utama dalam sebuah permainan 

antara lain: 
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a. Pemain 

 Pemain adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu 

permainan (orang yang bermain). 

b. Lingkungan tempat berinteraksi 

 Dalam permainan harus ada lingkungan yang dipergunakan pemain 

dan lingkungannya sehingga permainan dapat berjalan dengan baik. 

c. Aturan Permainan 

 Dalam permainan harus ada aturan yang harus diikuti oleh setiap 

pemain dan lingkungannya sehingga permainan dapat berjalan dengan 

baik dan tidak terjadi pelanggaran.  

d. Tujuan yang ingin dicapai 

 Tujuan dalam permainan merupakan suatu sentral dalam permainan. 

Setiap permainan mempunyai sebuah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap pemain. (Sardiman, 2005:78). 

Permainan dapat digunakan sebagai alat bantu atau media dalam 

belajar siswa. Permainan sebagai alat bantu bertujuan untuk membantu 

siswa dalam belajar secara mandiri dan menciptakan suasana rekretatif 

bagi siswa sehingga belajar lebih menarik. Sebagai alat bantu belajar, 

permainan mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

a Merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menghibur sehingga 

siswa tertarik untuk belajar sambil bermain. 

b Melibatkan partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. 

c Dapat memberikan umpan balik bagi siswa. 
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d Dapat menyesuaikan kondisi siswa dan dapat dilakukan diluar kelas. 

e Pada umumnya mudah dilakukan. 

Terlepas dari kelebihan tersebut permainan sebagai alat bantu 

belajar mempunyai kelemahan yaitu: 

a Memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan permainan yang 

bersifat rumit. 

b Tidak semua materi dapat dijelaskan atau diadopsi dalam permainan. 

c Bagi siswa yang kurang menguasai aturan permainan dapat 

menimbulkan kericuhan. 

d Bagi siswa yang tidak menguasai materi dengan benar akan mengalami 

kesulitan dalam bermain. 

Dalam memilih permainan sebagai alat bantu belajar, seorang guru 

harus dapat memperhatikan keefektifannya. Dalam hal ini guru harus 

memperhatikan beberapa hal yaitu permainan harus benar-benar dapat 

meningkatkan dan mengikat perhatian siswa. Dalam hal ini permainan 

harus benar-benar menarik dan mudah dilakukan. Siswa harus dapat 

terlibat secara penuh dalam permainan sehingga mendapat rangsanagan 

dan respon yang diinginkan oleh siswa. Sehingga tujuan dalam permainan 

tersebut dapat tercapai. Suatu permainan dapat dikatakan baik apabila 

memenuhi syarat-syarat yaitu alat atau perlengkapan permainan itu mudah 

ditemukan dan mudah dibuat, mudah disimpan, tahan lama, mempunyai 

aturan yang jelas dan sederhana, dapat dimainkan dalam waktu yang relatif 
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singkat dan tentu saja harus berkaitan atau dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Permainan akan membuat siswa dapat belajar sambil bermain. 

Pada saat bermain, siswa mencobakan gagasan-gagasan mereka, bertanya 

serta mempertanyakan berbagai persoalan, dan memperoleh jawaban atas 

persoalan-persoalan mereka (Satiadarma, 2008). Bermain tidak sekedar 

bermain-main. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial dan nalar mereka. 

Melalui interaksinya dengan permainan, seorang siswa belajar 

meningkatkan toleransi mereka terhadap kondisi yang secara potensial 

dapat menimbulkan frustrasi. Secara fisik, bermain memberikan peluang 

bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Dalam 

bermain, siswa juga belajar berinteraksi secara sosial, berlatih untuk saling 

berbagi dengan orang lain, menignkatkan tolerasi sosial, dan belajar 

berperan aktif untuk memberikan kontribusi sosial bagi kelompoknya. 

Melalui bermain, siswa juga berkesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan nalarnya, karena melalui permainan serta alat-alat permainan 

siswa belajar mengerti dan memahami suatu gejala tertentu. Bermain dan 

alat-alat permainan memiliki fungsi terapeutik. Proses belajar siswa justru 

sebaiknya dilakukan melalui metode bermain dan dengan alat-alat 

permainan. Melalui bermain siswa belajar mengerti dan memahami 

interaksi sosial dengan orang-orang di sekelilingnya.  
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Bermain merupakan proses dinamis yang sesungguhnya tidak 

menghambat siswa dalam proses belajar, sebaliknya justru menunjang 

proses belajar siswa. Hanya saja, proses bermain perlu diarahkan sesuai 

dengan kebutuhannya.  

3.  Ular Tangga 

Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-

kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah “tangga” atau “ular” 

yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan 

pada tahun 1870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh papan permainan ular tangga 
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Tidak ada papan permainan standar dalam ular tangga, setiap orang 

dapat menciptakan papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, ular dan 

tangga yang berlainan. 

Setiap pemain mulai dengan bidaknya di kotak pertama (biasanya 

kotak di sudut kiri bawah) dan secara bergiliran melemparkan dadu. Bidak 

dijalankan sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. Bila pemain 

mendarat di ujung bawah sebuah tangga, mereka dapat langsung pergi ke 

ujung tangga yang lain. Bila mendarat di kotak dengan ular, mereka harus 

turun ke kotak di ujung bawah ular. Pemenang adalah pemain pertama 

yang mencapai kotak terakhir. 

Biasanya bila seorang pemain mendapatkan angka 6 dari dadu, 

mereka mendapat giliran sekali lagi. Bila tidak, maka giliran jatuh ke 

pemain selanjutnya. (http://www.wikipedia.com). 

4.  Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2001: 22). Hasil belajar 

merupakan perilaku yang diperoleh seorang (siswa) setelah mengalami 

aktivitas belajar (Anni, 2004: 4). Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 

245) hasil belajar merupakan hasil kegiatan belajar siswa yang 

menggambarkan ketrampilan atau penguasaan siswa terhadap bahan ajar. 

Hasil belajar biasanya dinyatakan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan guru. Hasil belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan 

atau ketrampilan yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan 
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oleh guru.dengan kata lain mengakibatkan aspek kepribadian manusia, 

pemikiran, perasaan, dan bahsa tubuh,disamping pengetahuan, sikap dan 

keyakinan sebelumnya serta persepsi masa datang. 

  Benyamin Bloom membagi hasil belajar dalam 3 ranah, yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikimotorik (Anni, 2004: 6). Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek 

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah psikomotor berkenan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. 

Perolehan hasil belajar antar siswa tidak sama karena banyak faktor 

yang mempengaruhi proses belajar. Secara garis besar, faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi proses belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga 

macam, yakni: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan fisiologis dan 

psikologis. 

1) Keadaan fisiologis meliputi panca indera dan kondisi jasmani yang 

melatarbelakangi aktivitas belajar seperti gizi yang cukup dan lain-

lain. Menurut Syah (2005: 146) panca indera yang dominan adalah 

indera pendengaran dan penglihatan. Daya pendengaran dan 

penglihatan yang rendah, umpamanya, akan menyulitkan sensory 

register dalam menyerap item-item informasi yang bersifat echoic 

dan iconic (gema dan citra). 
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2) Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar siswa 

meliputi: kecerdasan/bakat, motivasi, perhatian, berpikir, 

ingatan/lupa, dan sebagainya.  

3) Faktor sosial ekonomi  

Siswa yang status sosial ekonominya tinggi biasanya menunjukkan 

nilai yang lebih tinggi dalam tes kemampuan akademik karena 

mereka mampu untuk memenuhi bahan yang dapat menunjang 

proses belajar seperti buku ajar, media pembelajaran yang 

mendukung (Dalyono, 2005:55). 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu keadaan / kondisi 

lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal meliputi lingkungan 

sosial dan nonsosial. 

1) Lingkungan sosial meliputi lingkungan sekolah seperti guru, para 

staf administrasi dan teman-teman sekelas dan lingkungan sosial 

siswa seperti masyarakat dan tetanga juga teman-teman 

sepermainan serta lingkungan keluarga.  

2) Lingkungan non-sosial meliputi gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, dan waktu belajar siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learn), yaitu jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.  
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B. Kerangka Berpikir 

Peneliti sekaligus guru sejarah yang mengajar di SMA Negeri 1 Comal 

menghadapi masalah berkenaan dengan pembelajaran sejarah, yaitu keaktifan 

siswa dalam pembelajaran kurang dan rata-rata hasil belajarnya rendah. Hal 

itu terjadi selain factor internal siswa sebagai subyek belajar juga dikarenakan 

factor eksternal siswa, seperti peran guru sebagai subyek pembelajar dan 

lingkungan belajar siswa. Karena itu, guru sejarah harus mampu menciptakan 

iklim dan lingkungan belajar dalam memberi pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Variasi dan inovasi pembelajaran 

itu bias berupa metode, strategi, media, alat peraga, model pembelajaran, dan 

yang lainnya. Hal ini sangat penting, karena tanpa iklim dan lingkungan 

belajar yang menarik serta menyenangkan, partisipati aktif siswa dalam 

pembelajaran tidak akan optimal. 

Salah satu bentuk variasi dan inovasi pembelajaran adalah dengan 

menerapkan metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) yang akan 

dimodifikasi dengan permainan ular tangga sebagai evaluasinya. Melalui 

STAD dapat tercipta learning society yang membangkitkan partisipasi aktif 

siswa dan kerjasama dalam pembelajaran, karena siswa yang belum paham 

bisa bertanya kepada teman sekelompoknya, dan yang bisa berkewajiban 

menjelaskan kepada temannya yang belum bisa. Sedangkan permainan ular 

tangga yang digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa jauh siswa 

paham terhadap materi yang dipelajari akan membangkitkan minat siswa 

dalam pembelajaran. 
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Bagan 1.  

Kerangka Pemikiran  

Dalam pembelajaran yang mengacu pada STAD apabila ada masalah 

yang tidak terpecahkan dalam kelompok, bisa ditanyakan kepada guru, yang 

selanjutnya guru akan menjelaskan secara proposional. Jadi, melalui metode 

STAD dengan permainan ular tangga dapat tercipta interaksi aktif antara siswa 

dengan guru dan antara siswa dengan siswa. Dengan demikian metode STAD 

dengan permainan ular tangga sebagai alat evaluasi dapat dijadikan sebagai 

alternatif untuk diterapkan di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Comal tahun 

ajaran 2008/2009 dalam rangka meningkatkan hasil belajar. 

 

C.  Hipotesis Tindakan 

Dengan penggunaan permainan ular tangga dengan metode Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) hasil belajar siswa kelas XI IPS 4 

SMA Negeri 1 Comal dapat ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

Guru Metode STAD (Student 
Teams Achievement 

Divisions) 

Permainan 
ular tangga 

Siswa 

Peningkatan 
Hasil belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Dalam penelitian tindakan kelas ini, merujuk pada model Kurt 

Lewin yang menunjuk empat komponen pokok penelitian, yakni:  

Perencanaan (planning), Tindakan (acting), Pengamatan (observing),  Refleksi 

(reflecting) (Aqib, 2006:21). Model Kurt Lewin tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Bagan 2.  

Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah kelas 

XI IPS 4 SMA Negeri 1 Comal. Sedangkan subyek diambil dari kelas yang 

mempunyai tingkat ketuntasan belajar yang paling rendah. Dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Comal tahun ajaran 2008/2009 

yang berjumlah 40 siswa. 

 

Planning Acting Observing Reflecting 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMA 

Negeri 1 Comal kelas XI IS 4. Proses belajar dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran juga digunakan sebagai sumber data. 

b. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu:  

1) Mengadakan observasi 

 Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2003: 30). 

Observasi ini digunakan untuk mengukur indikator kerja keras, 

efisiensi, permasalahan yang muncul, kerjasama dan faktor-faktor 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum dimulainya 

pelaksanaan tindakan berikutnya. 

Mengadakan pengamatan terhadap perilaku siswa di dalam kelas 

merupakan langkah yang sangat baik untuk memperoleh data 

tentang pribadi dan tingkah laku setiap siswa. Lembar observasi 

terdiri dari dua jenis yaitu lembar obseravsi untuk guru yang 

berfungsi mengetahui dan mengungkap kinerja guru selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan lembar observasi untuk 
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siswa yang berguna untuk mengetahui keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. Observasi pelaksanaan tindakan guru peneliti 

dilakukan oleh guru mitra, sedangkan observasi aktivitas belajar 

siswa dilakukan oleh peneliti, guru mitra dan siswa.  

2) Tes akhir siklus 

 Penelitian ini terdiri dari dua siklus , yaitu siklus I dan 

siklus II. Jadi tes akhir siklus dilakukan sebanyak 2 kali. Tes ini 

berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan setelah berlangsungnya proses 

tindakan. Hasil tes ini juga berfungsi sebagai indikator kerja dan 

standar kesesuaian antara silabus, rencana pembelajaran dan materi 

yang diajarkan. 

3) Metode dokumentasi 

   Dengan metode ini peneliti memperoleh data pendukung 

berupa foto-foto yang diambil  pada saat penelitian. 

2. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing –masing siklus 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi tindakan. Pelaksanaanya dilakukan oleh guru bidang studi 

sejarah dan peneliti bertindak sebagai observer. Selanjutnya peneliti 

membuat rincian pelaksanaan tindakan sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan siklus I 

1) Perencanaan 
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a) Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai 

acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran siklus I. 

b) Peneliti menyiapkan alat bantu permainan ular tangga. 

c) Peneliti menyiapkan lembar obsevasi yang terdiri dari lembar 

observasi untuk guru dan siswa, lembar obsevasi ini diisi setelah 

proses pembelajaran selesai. 

d) Peneliti menyiapkan alat evaluasi berupa soal pilihan ganda. 

e) Peneliti menyiapkan lembar soal observasi aktivitas belajar siswa 

dan lembar observasi kinerja peneliti untuk mengetahui 

bagaimana kondisi proses pembelajaran di kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan ini adalah 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

a) Guru menyampaikan proses dan tujuan pembelajaran. 

b) Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa yang heterogen. 

c) Masing-masing siswa dalam kelompok mempelajari materi 

akademis dan kemudian saling membantu untuk mempelajari 

berbagai materi melalui tutoring dan diskusi. 

d) Setelah selesai berdiskusi, Setiap kelompok diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum jelas. 
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e) Guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk memulai 

permainan ular tangga. Kelompok yang mendapat giliran 

melempar dadu harus menjawab pertanyaan sesuai dengan 

nomor dadu yang keluar. Sedangkan kelompok yang tidak 

dapat menjawab akan diberi sanksi dan tidak dapat melanjutkan 

permainan ular tangga. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I 

3) Pengamatan 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati antara lain sebagai 

berikut ; 

a) Kinerja guru saat pelaksanaan pembelajaran 

b) Aktivitas siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

c) Semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi yang 

telah disipkan sebelumnya.  

4) Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan evaluasi. 

Refleksi terdiri dari menyeleksi, mengevaluasi proses dan produk 

serta kekurangan dan kelebihan jalannya pembelajaran kemudian 

mendiskusikan dengan guru. Refleksi pada siklus I dilaksanakan 

segera setelah implementasi pelaksanaan dan pengamatan selesai. 

Hasil dari refleksi digunakan untuk tindak lanjut siklus berikutnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi siklus I, jika sudah 
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memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan 

maka penelitian dihentikan dan jika belum memenuhi indikator 

keberhasilan maka penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

b. Pelaksanaan siklus II 

1) Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I didapatkan kekurangan dan 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus I maka 

ditindaklanjuti perencanaan siklus II.  

a) Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai 

acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran siklus II. 

b) Peneliti menyiapkan alat bantu permainan ular tangga. 

c) Peneliti menyiapkan lembar obsevasi yang terdiri dari lembar 

observasi untuk guru dan siswa, lembar obsevasi ini diisi 

setelah proses pembelajaran selesai. 

d) Peneliti menyiapkan alat evaluasi berupa soal pilihan ganda. 

e) Peneliti menyiapkan lembar soal observasi aktivitas belajar 

siswa dan lembar observasi kinerja peneliti untuk mengetahui 

bagaimana kondisi proses pembelajaran di kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

2) Pelaksanaan tindakan 

a) Guru menyampaikan proses dan tujuan pembelajaran. 

b) Guru menginstruksikan kepada siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompok asal yang sudah terbentuk pada siklus I. 
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c) Masing-masing siswa dalam kelompok mempelajari materi 

akademis dan kemudian saling membantu untuk mempelajari 

berbagai materi melalui tutoring dan diskusi. 

d) Setelah selesai berdiskusi, Setiap kelompok diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum jelas. 

e) Guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk memulai 

permainan ular tangga. Kelompok yang mendapat giliran 

melempar dadu harus menjawab pertanyaan sesuai dengan 

nomor dadu yang keluar. Sedangkan kelompok yang tidak 

dapat menjawab akan diberi sanksi dan tidak dapat melanjutkan 

permainan ular tangga. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II. 

3) Pengamatan 

a) Seperti pada siklus I pengamatan dilakukan saat pelaksanaan 

proses pembelajaran berlangsung. 

b) Peneliti dan guru melakukan semua langkah-langkah 

sebagaimana siklus I berlangsung..  

4) Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilaksanakan segera setelah 

implementasi pelaksanaan dan pengamatan selesai. Berdasarkan 

hasil observasi dan hasil evaluasi siklus II, jika sudah memenuhi 

indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan maka 

penelitian sudah dinyatakan berhasil. 
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3. Analisis data 

Analisis data dilaksanakan secara statistika deskriptif terhadap data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi 

terhadap kinerja guru dan observasi siswa. Sedangkan data kuantitatif 

berupa hasil tes siklus. Data observasi tidak seluruhnya dilaporkan tetapi 

direduksi dan diseleksi kemudian data yang mendukung dilaporkan 

sedangkan data yang tidak mendukung dibuang. 

Dari data tersebut akan dianalisis menggunakan rumus : 

a. Rata-rata kelas 

Untuk mengetahui rata-rata kelas pada masing-masing siklus menurut 

Sudjana (2005) menggunakan rumus : 

N
X

X ∑=  

Dimana : 

X     : Nilai rata-rata kelas 

ΣХ   : Jumlah nilai siswa 

N     : Jumlah siswa 

b. Ketuntasan belajar secara klasikal 

Untuk mengetahui Ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan 

rumus: 

%100
∑
∑=

n
nl

P  

Dimana : 
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P      : Persentase ketuntasan klasikal 

Σnl   : Jumlah siswa tuntas secara individu 

Σn    : Jumlah siswa 

c. Data Observasi 

Data observasi siswa dapat dianalisis dengan menggunakan rumus : 

%100
N
NiXi =  

Dimana : 

Xi    : Persentase semua aspek yang diamati 

Ni    : Jumlah skor perolehan semua aspek 

N     : Jumlah skor maksimal semua aspek 

Kategori skor nilai observasi: 

No Interval Kriteria 

1 80% - 100% Sangat baik 

2 70% - 79% Baik 

3 60% - 69% Cukup 

4 > 60% Kurang 

 

4. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa yaitu sekurang-kurangnya 85% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas tuntas belajar yaitu memperoleh nilai lebih besar 

atau sama dengan 70, adapun alat ukurnya adalah dengan menganalisis 

prosentase ketuntasan belajar siswa dari tes siklus yang telah mereka 

kerjakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi pembelajaran di SMA N 1 

Comal dapat dinyatakan bahwa sistem pembelajaran yang berlangsung masih 

banyak didominasi dengan ceramah dan latihan soal. Hal ini berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal 

yaitu hasil nilai tes akhir semester 1 siswa kelas XI IPS 4 SMA N 1 Comal 

masih banyak siswa yang belum mencapai standar ketuntasan belajar. 

Rangkuman hasil belajar tes akhir semester 1 siswa kelas XI IPS 4 

ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini: 

    Tabel 1. Rangkuman hasil belajar tes akhir semester 1 siswa kelas XI 
IPS 4 

 
No Hasil Tes Pencapaian  
1 Nilai tertinggi 82 
2 Nilai terendah 54 
3 Rata-rata 67.2 
4 Jumlah Siswa yang Tuntas 14 
5 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 26 
6 Jumlah Siswa 40 
7 % Ketuntasan Klasikal 35% 

 

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa 67.2 

sedangkan ketuntasan belajar yang dicapai sebesar 35%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal masih rendah belum 

memenuhi standar ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 85%. 
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Berdasarkan kondisi dan data awal tersebut dilakukan tindakan untuk 

membantu siswa dalam memahami materi dan meningkatkan hasil belajar. 

Langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dengan permainan ular tangga 

untuk dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran yang 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tidakan kelas ini berlangsung dari tanggal 24 Februari sampai 

dengan 13 Maret 2009 yang terbagi dalam 2 (dua) siklus, yaitu: 

1. Siklus I dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan waktu 2 x 45 

menit pada setiap pertemuan. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 

Februari  dan 27 Februari 2009 dengan materi kedatangan Jepang ke 

Indonesia dan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 dilakukan evaluasi 

siklus I. 

2. Siklus II dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan waktu 2 x 45 

menit setiap pertemuan. Dilaksanakan dilaksanakan pada hari Jum’at 

tanggal 6 Maret dan 10 Maret 2009 dengan materi dampak pendudukan 

militer Jepang di Indonesia dan pada hari Jum’at tanggal 13 Maret 2009 

dilakukan evaluasi siklus II. 
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C. Hasil Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang meliputi 2 

siklus. Pada tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, pembahasan tiap siklusnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Siklus I 

1. Perencanaan  

Pada siklus I ini sub pokok materi yang digunakan yaitu sub pokok 

materi Jepang menuju Negara imperialis dan kedatangan tentara Jepang 

ke Indonesia. Dalam tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Perbaikan Pembelajaran 

(lampiran 1), lembar observasi dan soal permainan ular tangga serta 

papan permainan ular tangga. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 24 Februari – 27 

Maret 2009. Siklus I ini membutuhkan waktu 4 jam pelajaran yang 

terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama (1 x 45 

menit) guru peneliti menjelaskan tentang materi Jepang menuju Negara 

imperialis serta kedatangan tentara Jepang ke Indonesia secara singkat. 

Pada akhir pertemuan pertama guru membagi siswa menjadi 8 kelompok 

dengan tiap kelook memiliki 5 orang anggota kelompok.untuk pertemuan 
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berikutnya. Pada pertemuan kedua (2 x 45 menit) dilaksanakan 

pembelajaran dengan model STAD. Siswa yang sudah dibentuk 

kelompok melakukan diskusi dengan bantuan LKS. Setelah kegiatan 

pembelajaran selesai diadakan kuis dengan permainan ular tangga 

sebagai bentuk kuis. Soal permainan ular tangga berjumlah 30 soal. 

Aturan permainannya yaitu secara urut tiap kelompok mengajukan 

perwakilan untuk memainkan permainan ular tangga. Permainan dimulai 

oleh kelompok satu, dengan mengajukan wakil kelompoknya untuk 

melempar dadu. Kelompok yang mendapat giliran memainkan permainan 

ular tangga harus menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor pada papan 

ular tangga. Kelompok yang dapat menjawab memperoleh skor 

sedangkan yang tidak bisa menjawab memperoleh sanksi. Permainan 

dilanjutkan oleh kelompok berikutnya dengan melempar dadu dan 

melanjutkan langkah menuju nomor berikutnya. 

 Kelompok yang memperoleh skor tertinggi memperoleh 

penghargaan. Pada pertemuan ketiga dilaksanakan evaluasi siklus I. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I mengacu pada silabus dan 

Rencana Perbaikan Pembelajaran yang telah dipersiapkan sesuai dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

3. Observasi 

Berdasarkan jalannya proses pembelajaran yang diamati pada 

siklus I ini, ditemukan hal-hal sebagai berikut : 
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1) Proses pembelajaran belum kondusif karena siswa dan peneliti belum 

saling mengenal. Siswa belum begitu antusias dalam proses 

pembelajaran, masih ada siswa yang kurang bisa menghargai pendapat 

teman dalam satu kelompok maupun dari luar kelompok lain, tingkat 

kerjasama antar siswa dalam kelompok masih kurang Siswa masih 

cenderung bersifat individual dalam menyelesaikan tugas dalam 

lembar kerja siswa, bahkan ada anggota kelompok yang hanya ramai 

sendiri dan bermalas-malasan. Hal ini dikarenakan mereka masih 

belum terbiasa bekerja dalam kelompok yang heterogen, belum bisa 

berinteraksi dengan teman dan saling tukar pikiran terutama dalam 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. 

2) Siswa kurang berperan aktif selama proses pembelajaran, siswa yang 

maju mengerjakan soal, bertanya dan menyampiakan pendapat hanya 

beberapa siswa tertentu saja. Siswa masih tampak takut dan malu 

bertanya maupun berpendapat dalam diskusi kelompok sehingga guru 

masih mendomisnasi proses pembelajaran 

3) Selama pembelajaran intonasi suara peneliti kurang keras dan 

pengelolaan waktu yang belum baik. 

4) Pada akhir pembelajaran kurang adanya pemberian penguatan atau 

penekanan kembali inti dari kegiatan yang telah dilakukan. 

5) Peneliti belum melakukan pemantauan secara menyeluruh kegiatan 

diskusi masing-masing kelompok sehingga hanya siswa tertentu yang 
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aktif berdiskusi dan mengerjakan LKS. Selain itu peneliti tidak 

membimbing siswa menarik kesimpulan, kesimpulan langsung 

diberikan oleh peneliti.  

6) Siswa masih bingung dengan aturan permainan yang dilakukan dalam 

model pembelajaran STAD dengan permainan ular tangga. 

4. Refleksi 

Setelah melakukan pengamatan terhadap tindakan pembelajaran di 

dalam kelas, selanjutnya diadakan refleksi terhadap segala kegiatan yang 

telah dilakukan. Pada kegiatan siklus I diperoleh hasil refleksi sebagai 

berikut : 

1) Peneliti kurang jelas dalam menjelaskan cara pembelajaran kelompok 

sehingga siswa cenderung masih belajar secara individu dan kurang 

berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Untuk itu peneliti 

sebaiknya menjelaskan kembali kepada siswa cara belajar kelompok 

yang efektif dan manfaatnya yaitu memberikan pemahaman kepada 

siswa bahwa dalam pembelajaran kooperatif kerjasama antar anggota 

kelompok merupakan hal utama yang harus diperhatikan untuk 

mencapai keberhasilan kelompok. Tiap-tiap individu ikut andil 

menyumbang pencapaian keberhasilan tersebut, siswa harus yakin 

bahwa tujuan mereka akan tercapai jika dan hanya jika siswa lainnya 

juga mencapai tujuan tersebut. Seperti yang diungkapkan Lie (2002) 

bahwa salah satu unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya 
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saling ketergantungan positif antar anggota kelompok, keberhasilan 

kelompok merupakan keberhasilan seluruh anggota kelompok.  

Pemberian penghargaan pada kelompok dengan skor turnamen 

tertinggi juga memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran, mereka akan berusaha agar 

penghargaan tersebut diperoleh kelompok mereka masing-masing. 

2) Perlu pemberian penguatan kepada siswa yang bertanya dan yang 

turut serta aktif dalam pembelajaran misalnya dengan memberikan 

point atau pujian, sehingga dapat memotivasi siswa yang lain untuk 

turut aktif dalam pembelajaran. 

3) Selama pembelajaran intonasi suara peneliti perlu diperkeras agar 

perhatian siswa pada pembelajaran dapat maksimal. 

4) Pada akhir pembelajaran perlu memberi penguatan atau penekanan 

kembali inti dari kegiatan yang telah dilakukan 

5) Cara mengajar peneliti harus lebih banyak memberikan motivasi yang 

dapat membangkitkan minat belajar siswa sehingga siswa memiliki 

kepercayaan diri untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 

serta peneliti harus memberikan bimbingan dan pemantauan atas 

jalannya diskusi secara menyeluruh kepada semua kelompok sehingga 

kegiatan diskusi dapat berkembang dengan baik dan peneliti dapat 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan 
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dorongan dan menyediakan apa yang dibutuhkan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

6) Perlu penjelasan kembali kepada siswa tentang aturan permainan 

dalam pembelajaran STAD  agar siswa lebih paham dengan 

pembelajaran STAD yang dimodifikasi dengan permainan ular tangga 

sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. 

7) Perlu adanya persiapan dan perencanaan yang lebih matang. 

Dari hasil tes yang dilaksanakan pada siklus I, terdapat 29 siswa 

yang tuntas belajar dari 40 siswa. Nilai rata-rata kelas sebesar 71,25 

dengan ketuntasan belajar secara klasikal  pada siklus I ini adalah 67,5%. 

Hal ini belum mencapai indikator keberhasilan, sehingga perlu perbaikan 

pada siklus II agar tercapai standar ketuntasan belajar, dan hasil refleksi 

tersebut menjadi masukan untuk perbaikan kondisi pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran siklus I 

diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang proses belajarnya belum 

optimal, sebagian besar siswa masih belum aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dapat diketahui dari perolehan 

hasil analisis tingkat keaktivan siswa secara klasikal yang hanya 

mencapai 79,375%  siswa sudah dinyatakan aktif. Walaupun jika 

dibandingkan dengan keaktivan siswa sebelum dilakukan tindakan kelas, 

keaktivan siswa pada siklus I ini sudah mengalami peningkatan tetapi 
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keaktivan siswa masih belum merata. Hanya siswa tertentu saja yang 

aktif dalam pembelajaran sedangkan siswa yang lain cenderung pasif. 

Siswa yang aktif pada siklus I ini sebagian besar merupakan siswa yang 

memang sudah aktif sebelum dilakukan tindakan dan merupakan siswa 

dengan kemampuan akademik tinggi.  

Untuk perolehan skor turnamen yang mendapatkan skor tertinggi 

dan mendapat penghargaan sebagai super team adalah kelompok dengan 

perolehan skor terbanyak yaitu kelompok 2. Dengan adanya pemberian 

penghargaan pada kelompok dengan skor turnamen tertinggi akan 

memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran, mereka akan berusaha agar penghargaan tersebut 

diperoleh kelompok mereka masing-masing. 

b. Siklus II 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus II ini berdasarkan refleksi dari siklus I. 

Kelemahan dari siklus I ini akan diperbaiki dalam siklus II ini. Pada 

siklus II, sub pokok materi yang akan dipakai adalah dampak 

pendudukan  Jepang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan 

perlawanan rakyat terhadap tentara Jepang. 

Rencana Perbaikan Pembelajaran dibuat dengan berbagai 

perbaikan berdasarkan refleksi dari siklus I dan lembar observasi 

dibuat untuk pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung.  
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 6- 13 Maret 

2009. Siklus II ini membutuhkan waktu 5 jam pelajaran yang terbagi 

menjadi 3 kali pertemuan.. Pada pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

guru peneliti menjelaskan tentang materi dampak pendudukan  Jepang 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan perlawanan rakyat 

terhadap tentara Jepang secara singkat. Pada akhir pertemuan, guru 

peneliti menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 

berikutnya. Pada pertemuan kedua (2 x 45 menit) dilaksanakan 

pembelajaran dengan model STAD. Anggota kelompok seperti yang 

sudah dibentuk pada siklus I. Siswa yang sudah dibentuk kelompok 

melakukan diskusi dengan bantuan LKS.  

Setelah kegiatan tersebut peneliti memberikan turnamen belajar 

seperti pada siklus I yaitu berupa soal permainan ular tangga. 

Turnamen belajar ini diadakan disetiap akhir siklus. Soal permainan 

ular tangga berjumlah 30 soal. Aturan permainannya yaitu secara urut 

tiap kelompok mengajukan perwakilan untuk memainkan permainan 

ular tangga. Permainan dimulai oleh kelompok satu, dengan 

mengajukan wakil kelompoknya untuk melempar dadu. Kelompok 

yang mendapat giliran memainkan permainan ular tangga harus 

menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor pada papan ular tangga. 

Kelompok yang dapat menjawab memperoleh skor sedangkan yang 

tidak bisa menjawab memperoleh sanksi. Permainan dilanjutkan oleh 
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kelompok berikutnya dengan melempar dadu dan melanjutkan langkah 

menuju nomor berikutnya. Untuk kelompok yang mendapat skor 

tertinggi berhak mendapatkan penghargaan tim yaitu memperoleh 

predikat sebagai super team, penghargaan ini diberikan pada saat 

postes. Pada pertemuan ketiga diadakan evaluasi siklus II untuk 

mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah dicapai oleh siswa. 

3. Observasi 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran siklus II ini berlangsung didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Proses pembelajaran sudah dikatakan kondusif, siswa sudah 

semakin antusaias dalam proses pembelajaran. Siswa juga sudah 

terbiasa dalam pembelajaran kelompok dan sudah bisa menghargai 

pendapat dalam masing-masing anggota kelompok serta bisa saling 

berinteraksi dengan teman-teman anggota kelompoknya. Keaktifan 

siswa juga sudah meningkat walaupun masih ada sebagian siswa yang 

belum aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapat serta maju 

untuk mengerjakan soal di papan tulis tanpa diminta oleh guru untuk 

maju.  

Selama pembelajaran intonasi suara peneliti juga sudah lebih 

baik. Pada pembukaan pembelajaran peneliti memberikan apersepsi 
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yaitu menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. Peneliti juga sudah melakukan pemantauan secara 

menyeluruh kegiatan diskusi masing-masing kelompok dan 

mengerjakan LKS. Selain itu peneliti sudah membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan memberikan penekanan kembali materi yang 

telah di pelajari. Pada kegiatan game dan turnamen belajar, siswa juga 

sudah sebagian besar paham dengan aturan permainan yang dilakukan.   

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus II 

terdapat 37 siswa yang tuntas belajar dari 40 siswa. Nilai rata-rata 

kelas sebesar 78,38 sedangkan ketuntasan belajar secara klasikalnya 

adalah 92,5%. Hal ini berarti sudah mencapai indikator keberhasilan 

penelitian tindakan kelas yaitu ≥ 85% sudah mencapai ketuntasan 

belajar.  

4. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan model STAD menggunakan permainan ular tangga 

pada siklus II telah mengalami peningkatan. Mulai dari keaktifan 

peserta didik, kinerja guru, dan nilai tes yang diperoleh peserta didik. 

Beradasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa guru telah 

memperbaiki kekurangan yang dijumpai pada siklus I. Pada siklus I 

ketuntasan belajar secara klasikal 72,5% dan nilai rata-rata 71,25. 

Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar secara klasikal sebanyak 
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92,5% dan nilai rata-rata kelas mencapai 78,38. Pada pelaksanaan 

siklus II ketuntasan belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas sudah 

mencapai indikator yang ditetapkan.  

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi oleh guru kolaborator  

sebagai observer selama proses pembelajaran berlangsung yaitu selama siklus 

I dan II. Rekapitulasi hasil pengumpulan data siswa kelas XI IPS 4  selama 

penelitian tindakan kelas dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Hasil observasi terhadap peserta didik oleh pengamat 

Indikator yang diamati terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran ada 8 indikator, perbandingan presentase keaktifan siswa 

siklus I dan II dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 2.  Hasil observasi keaktifan siswa 

No  
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH 
Siklus I Siklus II 

1 Mengerjakan tugas rumah (PR) 90 % 95% 
2 Hadir mengerjakan tes / evaluasi 100% 100% 
3 Aktif bertanya pada penjelasan materi 

berlangsung 
45% 62.5% 

4 Aktif menjawab pertanyaan saat 
penjelasan materi berlangsung 
 

50% 75% 

5 Interaksi siswa dalam kelompok pada 
saat diskusi 

85% 100% 

6 Aktif menjawab saat mendapat giliran 
memainkan ular tangga 

95% 100% 

7 Memperhatikan penjelasan materi oleh 
guru 

70% 95% 

8 Persaingan antar kelompok 100% 100% 
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a. Siklus 1 

Pada siklus I presentase tertinggi yang diberikan oleh pengamat 

terdapat pada indikator ke-2 dan 8 sebesar 100% dan terendah adalah 

indikator ke-3 sebesar 45%. Rata-rata presentase keaktifan peserta 

didik dalam proses belajar sebesar 79,375%. 

b. Siklus II 

Pada siklus II presentase tertinggi yang diberikan oleh pengamat 

terdapat pada indikator ke-2, 5, 6, dan 8 sebesar 100% dan terendah 

adalah indikator ke-3 sebesar 62,5%. Rata-rata presentase keaktifan 

peserta didik dalam proses belajar sebesar 90,9375%. 

2. Hasil observasi terhadap guru peneliti oleh pengamat 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui 

kinerja guru selama proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari lembar 

observasi kinerja guru yang formatnya ada pada Lampiran 13. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I,  diperoleh data bahwa masih ada 

langkah-langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru. Langkah-

langkah pembelajaran tersebut seperti disajikan pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Langkah Pembelajaran yang Belum Dilaksanakan Guru 
pada Siklus I 

  No Langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru 

1. 

 

2. 

3. 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama KBM dan 
diskusi 

Variasi selama proses pembelajaran 

Memberikan penguatan atau penekanan kembali inti dari 
kegiatan yang telah dilakukan 
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Dari hasil observasi kinerja guru pada siklus I guru peneliti hanya 

memperoleh skor 80% dengan kriteria baik. Sedangkan pada siklus II, 

guru peneliti berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada 

siklus I dan berusaha meningkatkan kinerjanya. Pada siklus II semua 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik sehingga pada siklus II 

kinerja guru peneliti dapat meningkat yaitu mampu mencapai skor 92% 

dengan kriteria sangat baik. 

3. Hasil Belajar Siswa 

a. Siklus I 

Jumlah siswa di kelas XI IPS 4 adalah 40 orang, pada siklus I terdapat 

29 siswa yang tuntas, dan 11 siswa yang tidak tuntas (nilai ≤ 70). Hal 

ini berarti ketuntasan kelas sebesar 72.50%. 

b. Siklus II 

Jumlah siswa di kelas XI IPS 4 adalah 40 orang, pada siklus I terdapat 

37 siswa yang tuntas, dan 3 siswa yang tidak tuntas (nilai ≤ 70). Hal ini 

berarti ketuntasan kelas sebesar 92.50%. 

Tabel 4.  Data Hasil Belajar  

No Hasil Tes Pencapaian 
Siklus I Siklus II 

1 Nilai tertinggi 85 95 
2 Nilai terendah 55 65 
3 Rata-rata 71.25 78.38 
4 Jumlah Siswa yang 

Tuntas 
29 37 

5 % Ketuntasan 
Klasikal 

72.50 92.50 
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Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk penilaian hasil 

belajar, nilai rata-rata dan ketuntasan hasil pos test mengalami peningkatan 

dari siklus I dan siklus II. Ketuntasan belajar secara klasikal untuk siklus I 

belum mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Ketuntasan belajar 

tercapai pada siklus II yaitu sebesar 92.50 %, apabila dibandingkan dengan 

standar ketuntasan belajar hasil ini sudah memenuhi standar yaitu lebih 

dari 85% siswa mencapai ketuntasan secara klasikal. Nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar klasikal meningkat dari siklus I dan siklus II.  

 

D. Pembahasan  

Hasil tes akhir semester I siswa kelas XI IPS 4 SMA N 1 Comal diperoleh 

nilai rata-rata mata pelajaran sejarah belum memenuhi standar ketuntasan 

belajar, dengan nilai rata-rata 67.2, ketuntasan belajar klasikal 35%, dan jumlah 

siswa yang tuntas 14 siswa. Berdasarkan kondisi awal tersebut dilakukan 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan Masa Pendudukan Jepang di Indonesia menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)  

dengan permainan ular tangga. 

Selama pelaksanaan penelitian pada materi Masa Pendudukan Jepang 

di Indonesia dengan menerapkan metode STAD dengan permainan ular tangga 

terjadi peningkatan hasil belajar. Berdasarkan hasil observasi terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi observasi keaktifan siswa dan 

kinerja guru serta hasil belajar siswa secara umum dari siklus satu ke siklus 
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berikutnya mengalami peningkatan. Hal ini karena dalam pembelajaran model 

STAD dengan permainan ular tangga mengajak siswa untuk lebih berperan 

aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dengan pembentukan 

kelompok-kelompok kecil yang anggota kelompoknya heterogen juga akan 

membantu siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (3 jam pelajaran), masing-masing 

pertemuan 1 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Pada pertemuan pertama, 

metode yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab untuk 

menjelaskan materi pelajaran secara singkat. Sedangkan pertemuan kedua 

diterapkan model pembelajaran STAD dengan permainan ular tangga sebagai 

kuis. Siswa terlihat antusias dengan kegiatan pembelajaran model STAD, 

walaupun ada sebagian siswa yang tidak mau bekerjasama dengan 

kelompoknya dan hanya bermalas-malasan. 

 Dari  hasil observasi aktivitas siswa saat mengikuti pelajaran dan 

bekerjasama dalam kelompok  yang dilakukan pengamat pada siklus I masih 

dihasilkan presentase yang masih rendah yaitu rata-rata hanya 79,375%. 

Kenyatan ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran yang diterapkan. Selain itu, siswa juga masih malu untuk 

bertanya, belum aktif untuk menjawab pertanyaan, dan masih bingung dengan 

metode yang diterapkan. Dari latar belakang tersebut kemudian peneliti 

melanjutkan pembelajaran ke siklus II. Dari hasil observasi keaktifan siswa 

siklus II diperoleh presentase tingkat keaktifan siswa meningkat menjadi 
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90,9375%. Situasi peningkatan keaktifan siswa terlihat ketika siswa pada 

siklus I belum terbiasa dengan model pembelajaran STAD dan permainan ular 

tangga, namun pada siklus II mereka sudah terbiasa dan sudah tidak merasa 

bingung lagi. Mereka juga mulai aktif bertanya dan aktif menjawab 

pertanyaan. Mereka juga berlomba-lomba untuk dapat menjadi pemenang 

dalam permainan ular tangga, sehingga intensitas aktivitas siswa pada siklus II 

ini menjadi benar-benar tinggi. 

Hasil penilaian observasi guru peneliti oleh pengamat selama roses 

pembelajaran siklu I belum belum bmenunjukan hasil yang maksimal, 

walaupun guru peneliti sudah melakukan pegajaran sesuai dengan urutan 

model pembelajaran STAD dengan permainan ular tangga. Skor yang 

diperoleh guru peneliti pada siklus I adalah 80%, namun kierja guru peneliti 

masih perlu ditingkatkan dan diperbaki lagi. Sesuai dengan hasil observasi 

ternyata guru peneliti belum bisa secara maksimal dalam menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan permainan ular tangga, variasi mengajar juga 

masih monoton, dan kurang perhatian terhadap aktivitas siswa. Dalam proses 

pembelajaran siklus II, guru peneliti berusaha untuk lebih meningkatkan lagi 

kinerjanya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD. Kinerja guru peneliti pada siklus II ternyata berhasil 

mengalami peningkatan skor menjadi 90% dengan kriteria sangat baik. Guru 

peneliti sudah mampu menerapkan model pembelajaran STAD dengan baik, 

sudah berkeling untuk memantau siswa saat berdiskusi dan variasi mengajar 

juga sudah tidak monoton. Kinerja guru peneliti pada siklus II ini mengalami 
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peningkatan sehingga berdampak positif terhadap siswa untuk meningkatkan 

aktifitas belarjanya.  

Secara keseluruhan proses pembelajaran pada siklus II berlangsung 

sangat baik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas siswa dan juga 

kinerja guru sehingga bermuara pada meningkatnya hasil belajar siswa. Pada 

siklus I terdapat 11 siswa yang belum tuntas (≤70) dan  rata-rata hasil belajar 

siswa hanya mencapai 71.25 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

72.50%. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan hasil belajar yaitu 

hanya 3 dari 40 siswa yang tidak tuntas. Nalai rata-rata kelas juga meningkat 

yaitu mampu mencapai 78.38 dengan ketuntasan belajar klasikal 92.50%. 

Pada siklus II ini peneliti sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan yaitu 85% siswa sudah mencapai nilai ≥70, sehingga peneliti 

sudah tidak perlu melanjutkan penelitian ke siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah dengan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) menggunakan permainan ular 

tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI IPS 4 SMA N 1 

Comal. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-

rata 67,2 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 35%. Pada siklus I 

setelah diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,25 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 72,5%. Pada siklus I nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar klasikal sudah meningkat, tapi ketuntasan belajar belum 

mencapai indikator tindakan. Kemudian hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus II nilai rata-rata sebesar 78,38 dengan ketuntasan klasikal 92,5%. 

Kemudian dapat diketahui bahwa pada siklus II telah mengalami peningkatan 

dari siklus I. 

B. Saran 

  Berdasarkan simpulan dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran melalui model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) menggunakan permainan ular tangga, 
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hendaknya guru lebih memotivasi siswa untuk bertanya ataupun 

berpendapat sehingga diskusi kelas dapat berjalan optimal. 

2. Guru harus lebih efektif menggunakan model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dengan permainan ular tangga  

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas / Semester :  XI IPS/ II 

Pokok materi :  Pendudukaan militer Jepang di Indonesia 

Alokasi waktu  : 4 x 45 Menit (2X pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak 

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 

Jepang. 

II. Kompetensi Dasar : Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 

dampak pendudukan militer Jepang terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

III. Indikator  

• Menjelaskan proses Jepang menuju Negara imperialis 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang 

politik pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia 

• Menjelaskan berbagai organisasi politik bentukan Jepang 

 

IV. Tujuan  

• Siswa dapat menjelaskan proses Jepang menuju Negara imperialis 

• Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di 

bidang politik pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia 

• Siswa dapat menjelaskan berbagai organisasi politik bentukan Jepang 

 

V. Materi/ Bahan Ajar 

• Pertumbuhan Jepang sebagai Negara imperialis 

• Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa 

pendudukan militer Jepang di Indonesia 

 

VI. Model Pembelajaran 

 Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Lampiran 1 
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VII. Metode Pembelajaran : Ceramah dan diskusi 

 

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahapan Kegiatan belajar mengajar Waktu 
Pendahulu-an 
 
 
 
 
 
Kegiatan inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Penutup 
 
 

Guru membuka pelajaran dengan: 
Mengkondisikan siswa agar siswa siap belajar  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Guru memotivasi siswa agar tertarik pada materi 
dengan menghubungkan materi yang akan dipelajari 
dengan kehidupan sehari-hari. 
 
Guru menjelaskan bagaimana Pertumbuhan Jepang 
sebagai Negara imperialis 
Guru menjelaskan Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-
Jepang di bidang politik pada masa pendudukan militer 
Jepang di Indonesia 
Guru memberi contoh bentuk-bentuk interaksi 
Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa 
pendudukan militer Jepang di Indonesia 
Guru mengajukan pertanyaan secara acak kepada 
siswa. 
 
Guru memberi rangkuman mengenai materi yang telah 
disampaikan 
Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri 
dari 4-5 orang untuk pembelajaran berikutnya. 
Guru memberi motivasi kepada siswa tentang kegiatan 
pembelajaran selanjutnya. 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
25 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 

 

Pertemuan 2 

Tahapan Kegiatan belajar mengajar Waktu 
1.  Pendahulu-

an 
 
 

 

Guru membuka pelajaran dengan: 
• Mengkondisikan siswa agar siswa siap belajar  
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Guru mengatur tempat duduk siswa  
• Guru menyiapkan alat permaian ular tangga 

15 menit 
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2. Kegiatan 

inti 
 
 
 
 
 
3.  Penutup 
 
 

 
• Guru sedikit mengulas materi pelajaran sebelumnya 
• Guru membimbing diskusi dengan metode STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) 
• Guru menunjuk satu kelompok untuk menjawab soal 

dengan permainan ular tangga 
• Guru menunjuk kelompok berikutnya 
 
• Guru menyimpulkan hasil pembelajaran 
• Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang 

paling unggul 

 
60 menit 
 
 
 
 
 
 
15 menit 

 

IX. Sumber dan Media 

Sumber: Buku sejarah SMA kelas XI IPS, penerbit Yudhistira: hal 181-206 

   Buku sejarah SMA kelas XI IPS, penerbit Erlangga: hal 223-238 

Media : Alat bantu permainan ular tangga  

 

X. Penilaian 

Tes akhir siklus dan tugas kelompok 

  

 

 

 

 

      Pemalang,    Maret 2008 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti 

 

 

 Drs.Abdul hany     Purnami 

NIP. 195901191988031002   NIM.3101405045 
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas / Semester :  XI IPS/ II 

Pokok materi :  Pendudukaan militer Jepang di Indonesia 

Alokasi waktu  : 4 x 45 Menit (2X pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak 

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 

Jepang. 

II. Kompetensi Dasar : Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 

dampak pendudukan militer Jepang terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

III. Indikator  

• Menganalisis dampak kebijakan militer imperialisme Jepang di bidang 

Militer dan politik masyarakat Indonesia  

• Menganalisis dampak kebijakan militer imperialisme Jepang di bidang 

sosial-budaya dan ekonomi masyarakat  Indonesia 

• Medeskripsikan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan 

Jepang 

 

IV. Tujuan  

• Siswa dapat menganalisis dampak kebijakan militer imperialisme Jepang 

di bidang militer dan politik masyarakat Indonesia  

• Siswa dapat menganalisis dampak kebijakan militer imperialisme Jepang 

di bidang sosial-budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

• Siswa dapat medeskripsikan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap 

penduduk 

 

V. Materi/ Bahan Ajar 

• Dampak kebijakan militer imperialisme Jepang di bidang militer, politik, 

sosial-budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia  

Lampiran 2 
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• Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang 

 

VI. Model Pembelajaran 

 Student Teams Achievement Divisions ( STAD) 

 

VII. Metode pembelajaran : Ceramah dan diskusi 

 

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahapan Kegiatan belajar mengajar Waktu 
1. Pendahulu-

an 
 
 
 
 
 
2. Kegiatan 

inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Penutup 
 
 

Guru membuka pelajaran dengan: 
• Mengkondisikan siswa agar siswa siap belajar  
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Guru memotivasi siswa agar tertarik pada materi 

dengan menghubungkan materi yang akan dipelajari 
dengan kehidupan sehari-hari. 

 
• Guru menjelaskan dampak kebijakan militer 

imperialisme Jepang dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia  

• Guru menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia 
terhadap Jepang di berbagai daerah 

• Guru memberi contoh dampak kebijakan militer 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

• Guru memberi contoh perlawanan rakyat Indonesia 
terhadap Jepang di berbagai daerah 

• Guru mengajukan pertanyaan secara acak kepada 
siswa. 

 
• Guru memberi rangkuman mengenai materi yang 

telah disampaikan 
• Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang untuk pembelajaran berikutnya. 
• Guru memberi motivasi kepada siswa tentang 

kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
25 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
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Pertemuan 2 

Tahapan Kegiatan belajar mengajar Waktu 
1. Pendahulu-

an 

2. Kegiatan 
inti 

 
3. Penutup 

 

Guru membuka pelajaran dengan: 
• Mengkondisikan siswa agar siswa siap belajar  
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Guru menyiapkan alat permaian ular tangga 
 
 
• Guru sedikit mengulas materi pelajaran sebelumnya 
• Guru membimbing diskusi dengan metode Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) 
• Guru menunjuk satu kelompok untuk menjawab soal 

dengan permainan ular tangga 
• Guru menunjuk kelompok berikutnya 
• Guru menyimpulkan hasil pembelajaran 
• Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang 

paling unggul 

15 menit 
 
 
 
 
 
60 menit 
 
 
 
 
 
15 menit 

 

IX. Sumber dan Media 

Sumber: Buku sejarah SMA kelas XI IPS, penerbit Yudhistira: hal 181-206 

   Buku sejarah SMA kelas XI IPS, penerbit Erlangga: hal 223-238 

Media : Alat bantu permainan ular tangga  

 

X. Penilaian 

Tes akhir siklus dan tugas kelompok 

  

 

 

      Pemalang,    Maret 2008 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti 

 

 

 Drs.Abdul hany     Purnami 

NIP. 195901191988031002   NIM.3101405045 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPS 4 
 

NO NIS  NAMA SISWA  L/P 

1 9940  AGUS SOPAR  L 

2 9862  ANI ISTIANA  P 

3 9864  AYU EKA LIYANI  P 

4 10188  CANDRA KUMALA DEWI  P 

5 10149  DEVI MAFTUKHAH  P 

6 9911  DWI PURNOMO  L 

7 10110  EKA NURINAH  P 

8 9992  FITRIYAH  P 

9 10195  FITRIYANA  P 

10 9993  GUNO BUDI LEKSONO  L 

11 10034  HERU MEISANDI  L 

12 9916  IMAM KHOPAL  L 

13 10116  IZHAR AKHYAT SETIAWAN  L 

14 10200  KARLINA  P 

15 1001  KHOLID  L 

16 10002  KHOLISAH  P 

17 10003  LAURENSIA AJENG M  P 

18 10005  MAYA SARI  P 

19 9878  MOHAMAD ROFIK AFANDI  L 

20 10084  MUHAMMAD HASAN FIRDAUS  L 

21 10122  NENI APRIANINGRUM  P 

22 9923  NUR INDAH SARI  P 

23 10087  NUR MUHAMMAD ISKANDAR  L 

24 9924  NURUL AINI  P 

25 9971  RIS ANNISA  P 

26 10171  RIYANNA DIA PUSPITASARI  P 

27 10009  RIZKA FAUZIAH  P 

28 9972  SAEFUDIN ZUHRI  L 

29 10094  SIGIT SANTOSO  L 

30 9932  SISWANTO  L 

31 10174  SITI KHUMAEROH  P 

32 10012  SITI NUR HUMAIYAH  P 

33 10175  SRI HERLY SUSANTI  P 
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34 9935  SUL'AENI  P 

35 9894  TRI BUDIARTI  P 

36 10017  UMI RIYADHOH  P 

37 10217  VIDI AHMAD BUKHORI  L 

38 9978  WAHYU SRI KUNCORO  L 

39 10219  WILUJENG LUTFIGASARI  P 

40 9906  BUDI SETIAWAN  L 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS I 
 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Pokok Bahasan  : Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia 

Waktu  : 20 Menit 

Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak 

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 

Jepang. 

Kompetensi Dasar : Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 

dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

 

Materi Pelajaran Indikator Nomor Soal 

Pertumbuhan Jepang 

sebagai Negara 

imperialis 

 

1. Menjelaskan proses Jepang 

menuju Negara imperialis 

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

12 

 

Bentuk-bentuk interaksi 

Indonesia-Jepang di 

bidang politik pada 

masa pendudukan 

militer Jepang di 

Indonesia 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk 

interaksi Indonesia-Jepang di 

bidang politik pada masa 

pendudukan militer Jepang di 

Indonesia 

2. Menjelaskan berbagai organisasi 

politik bentukan Jepang 

 

8, 9, 10, 11, 13, 

15, 16, 17 

 

 

 

14, 18, 19, 20 

 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 
 

SOAL TES AKHIR SIKLUS 1 

 

PETUNJUK: 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dan kerjakan di lembar jawaban yang 

tersedia. 

 

1. Politik isolasi yang diberlakukan Jepang terhadap bangsa Barat disebabkan 

oleh faktor.... 

a. Jepang kalah perang melawan bangsa Portugis 

b. bangsa Barat mengadakan monopoli perdagangan 

c. Jepang hanya ingin berhubungan dengan bangsa Asia 

d. adanya kekacauan akibat penyebaran agama yang dilakukan bangsa Barat 

e. Jepang bermusuhan dengan bangsa Barat 

 

2. Tahun 1854, politik isolasi Jepang dibuka oleh Commodor Perry setelah 

penandatanganan perjanjian.... 

a. Shimonoseki    d.  San Fransisco 

b. Kanagawa      e.  Townsend Harris 

c. Portsmouth 

 

3. Restorasi Meiji mengandung arti…. 

a. pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan oleh Meiji Tenno  

  

b. penetapan Meiji Tenno sebagai titisan Amaterasu Omikami 

c. pembaharuan pemerintahan di Jepang masa Meiji Tenno 

d. penobatan Meiji Tenno sebagai kaisar seumur hidup 

e. pembaruan tradisi/adat budaya Jepang kuno oleh Meiji Tenno 

 

4. Masalah yang timbul akibat Restorasi Meiji adalah.... 

a. tradisi budaya Jepang asli menjadi luntur 
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b. Jepang kembali didominasi oleh golongan militer 

c. Tenno/kaisar tidak menjadi kepala negara 

d. bahan baku bagi keperluan industri Jepang kurang 

e. banyak orang Jepang belajar keluar negeri     

5. Yang tidak termasuk kemajuan Jepang sebagai dampak kemajuan Restorasi 

Meiji adalah…. 

a. angkatan laut Jepang meniru angkatan laut Inggris     

b. sistem pemerintahan di Jepang meniru sistem pemerintahan Inggris 

c. banyak sekolah didirikan di Jepang 

d. golongan pengusaha (Zaibatsu) bermunculan 

e. agama Nasrani berkembang pesat di Jepang 

 

6. Perang pasifik 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II, terjadi karena…. 

a. kekalahan Rusia oleh Jepang 

b. penyerangan Jepang atas Cina 

c. pembukaan isolasi Jepang oleh Amerika 

d. penyerangan pelabuhan Pearl Harbour oleh Jepang 

e. penguasaan wilayah Asia Tenggara oleh Jepang 

 

7. Perang pasifik yang dilancarkan oleh Jepang bertujuan untuk…. 

a. mempermudah gerakan Jepang ke Asia  

b. melancarkan perekonomian Jepang ke Asia 

c. mengusir penjajah Barat 

d. menyelamatkan Asia dari penindasan bangsa Barat 

e. memimpin bangsa Asia menghancurkan kekuatan bangsa Barat 

 

8. Pemimpin tentara Jepang yang berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan 

Hindia Belanda adalah.... 

a. Hitoshi Imamura   d.  Miyoshi 

b. Kuniaka Koiso      e.  Akiyama 

c. Kumakhici Harada 
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9. Yang bukan merupakan propaganda Jepang agar diterima oleh rakyat 

Indonesia adalah ..... 

a. sebagai saudara tua 

b. gerakan 3A 

c. persemakmuran di Asia Timur Raya 

d. sesama kulit berwarna bersatulah 

e. Hakko Ichiu 

 

10. Penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 

terjadi setelah penandatanganan perjanjian …. 

a. Linggarjati d.   San Fransisco  

b. Kalijati             e.   Renville   

c. Kapitulasi Tuntang 

 

11. Janji kemerdekaan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Koiso untuk Indonesia 

dengan maksud.... 

a. balas budi karena Indonesia telah membantu Jepang 

b. Jepang akan memerdekakan seluruh bangsa Asia 

c. Jepang tetap akan diterima oleh rakyat Indonesia 

d. menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu perang Jepang 

e. Jepang dikenang telah berjasa bagi bangsa Indonesia 

     

12. Pasukan Jepang memiliki semangat juang dan disiplin tinggi, sebab pasukan 

Jepang berpegang teguh terhadap kode etik keprajuritan yang disebut …. 

a. samurai   d.   saikere 

b. jibaku Tai   e.   shintoisme 

c. bushido  

     

13. Pada mulanya Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semboyan yang 

simpatik, yaitu …. 

a. Pendidikan adalah untuk masyarakat umum 
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b. Membebaskan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat 

c. Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat Indonesia 

d. Pembangunan teknologi dan militer yang kuat  

e. Tunjangan sosial bagi kaum yang lemah 

 

14. Guna mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang membentuk Gerakan 

3A. Di dalam organisasi Gerakan 3A ada pimpinan dari pihak Indonesia yaitu 

…. 

a. Ir. Soekarno    d.    Mr. Muh. Yamin 

b. Mr. Samsudin    e.    Drs. Moh.Hatta 

c. Mr. Soepomo   

    

15. Pendudukan atas Palembang oleh pasukan Jepang mempunyai arti yang 

strategis, yakni.... 

a. Palembang merupakan kota besar yang perlu ditaklukan karena para 

pejuang Indonesia sebagian besar berasal dari sana    

   

b. untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda 

di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris 

c. kota Palembang lebih mudah ditaklukan daripada kota Tarakan 

d. Palembang mempunyai sumber daya manusia yang besar yang bisa bebas 

dieksploitasi 

e. Palembang mempunyai wilayah yang subur dan penghasil rempah-rempah 

 

16. Propaganda Jepang yang telah menarik simpati bangsa Indonesia, adalah …. 

a. memberikan kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia 

b. membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia 

c. membebaskan bangsa Asia dari penjajah Barat 

d. meningkatkan pendidikan 

e. memberikan kemerdekaan 
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17. Perkembangan pendidikan pada masa Jepang mengalami kemajuan, karena…. 

a. semua rakyat Indonesia boleh ikut belajar pada sekolah-sekolah 

pemerintah 

b. Jepang dikenal sebagai Negara yang maju dalam bidang teknologinya 

c. Jepang juga dikenal dengan bangsa yang ulet 

d. bahasa Jepang digunakan di sekolah-sekolah pribumi 

e. guru-gurunya berasal dari Jepang  

 

18. Gerakan 3A yang dilakukan oleh Jepang mengalami kegagalan. Hal ini 

disebabkan karena…. 

a. gerakan itu memusatkan perhatian pada peperangan yang dilakukan 

Jepang 

b. gerakan itu sesuai dengan hati setiap bangsa Asia 

c. gerakan itu hanya memonopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Jepang 

d. gerakan itu hanya menguntungkan Jepang 

e. gerakan itu tidak sesuai dengan hati nuarani bangsa Asia 

 

19. Pada tanggal 1 Januari 1944, pemerintah pedudukan Jepang membentuk Jawa 

Hokakai sebagai pengganti Poetra sebab …. 

a. Bangsa Indonesia tidak tertarik dengan organisasi Poetra 

b. Poetra merencanakan pemberontakan pada Jepang    

  

c. Poetra dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

d. Para tokoh pergerakan nasional tidak bersedia duduk dalam organisasi 

Poetra 

e. Jepang semakin terdesak pada perang pasifik 

 

20. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Empat Serangkai pendiri Poetra, kecuali.... 

a. Ir. Soekarno    d.    KH. Mas Mansyur 

b. Achmad Soebardjo   e.    Ki Hajar Dewantara 

c. Drs. Moh.Hatta 
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Lampiran 6 

 

KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS I 

 

1. D  11. D 

2. B  12. C 

3. A  13. C 

4. D  14. B 

5. E  15. B 

6. D  16. E 

7. B  17. A 

8. A  18. A 

9. E  19. C 

10. B  20. B 
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Lampiran 7 

KISI-KISI SOAL SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Pokok Bahasan  : Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia 

Waktu  : 20 Menit 

Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak 

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 

Jepang. 

Kompetensi Dasar : Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 

dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

 

Materi Pelajaran Indikator Nomor Soal 

 

Dampak kebijakan 

imperialisme Jepang di 

bidang militer, politik, 

sosial-budaya, dan 

ekonomi masyarakat  

Indonesia 

 

1. Menganalisis dampak 

kebijakan militer imperialisme 

Jepang di bidang Militer dan 

politik masyarakat Indonesia  

 

2. Menganalisis dampak 

kebijakan militer imperialisme 

Jepang di bidang sosial-budaya 

dan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

 

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

 

 

 

 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

 

Perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap 

pendudukan Jepang 

 

1. Medeskripsikan bentuk 

perlawanan rakyat Indonesia 

terhadap pendudukanJepang 

 

15,16, 17, 18, 19, 

20 
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Lampiran 8 

 

SOAL TES AKHIR SIKLUS 1I 

 

PETUNJUK: 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dan kerjakan di lembar jawaban yang 

tersedia. 

 

1. Salah satu yang bukan organisasi dibidang militer yang dibentuk oleh Jepang 

adalah.... 

a. Seinendan    d.  Peta 

b. Keibodan     e.   Shodanco 

c. Heiho 

 

2. Untuk membantu memenangkan perang Jepang di garis depan, pemerintahan 

Jepang mendirikan organisasi.... 

a. Peta     d.    Keibodan 

b. Seinendan    e.    Gakutotai 

c. Heiho 

 

3. Sebagai badan bentukan Jepang PETA bertujuan untuk …. 

a. mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka 

b. membentuk angkatan perang Indonesia 

c. memberikan pendidikan militer pada bangsa Indonesia 

d. mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik  

e. mempertahankan tanah air bangsa Indonesia 

 

4. Tentara kedua puluh lima dalam struktur pemerintahan militer Jepang di 

Indonesia, memerintah di wilayah ….  

      

a.  Sumatera    d.   Kalimantan 
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b.  Jawa dan Bali    e.   Sulawesi dan Nusa Tenggara 

c.   Jawa dan Madura 

 

5. Salah satu akibat dari pendudukan Jepang terhadap kehidupan politik di 

Indonesia adalah.... 

a. perjuangan organisasi pergerakan nasional semakin radikal 

b. seluruh partai politik dibubarkan 

c. kebebasan dalam kehidupan berpolitik 

d. banyak tokoh-tokoh nasionalis Islam yang ditangkap dan dipenjara  

e. kehidupan politik Indonesia menjadi terbelenggu  

   

6. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia ), dengan alasan…. 

a. banyak tokoh MIAI bersikap anti Jepang 

b. kegiatan MIAI bertentangan dengan program Jepang  

c. MIAI kurang memuaskan karena kegiatannya masih terbatas 

d. kurang memihak Jepang 

e. lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia 

 

7. Tonarigumi dibentuk Jepang untuk efektivitas menghimpun tenaga rakyat. 

Masa sekarang organisasi ini setingkat dengan.... 

a. RT      d.   kecamatan 

b. RW      e.   kabupaten/kotamadia 

c. Kelurahan 

 

8. Tindakan Jepang yang memberlakukan romusha menimbulkan penderitaan 

lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-

nilai…. 

a. perbuatan yang dibenarkan dalam pemerintahan fasisme 

b. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 

c. melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum 
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d. tindakan yang sesuai dengan perikeadilan 

e. perbuatan yang merugikan negara 

 

9. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia 

kesengsaraan romusha, maka Jepang menyebut Romusha sebagai …. 

a. barisan pelopor   d.    tulang punggung bangsa 

b. pahlawan garis depan   e.    pahlawan perang 

c. pahlawan pekerja 

 

10. Salah satu akibat dibentuknya romusha bagi rakyat Indonesia, kecuali.... 

a. timbul berbagai penyakit 

b. terjadi busung lapar 

c. bahan pangan melimpah 

d. terkurasnya sumberdaya manusia 

e. banyaknya golongan rakyat yang disebut kere 

      

11. Pendudukan Jepang  di Indonesia membawa dampak negatif dalam bidang 

ekonomi sebagai berikut, kecuali…. 

a. semakin menyempitnya areal hutan      

b. hasil pertanian dan harta benda terkuras habis 

c. semakin menyempitnya areal padi 

d. terkurasnya berbagai jenis barang tambang 

e. terjadinya krisis ekonomi yang sangat mengerikan 

 

12. Sehubungan dengan pola ekonomi perang setiap daerah harus mampu 

mencukupi kebutuhannya sendiri dan dapat membantu kebutuhan perang 

Jepang. Kebijakan tersebut disebut.... 

a. Minseifu    d.    Nogyo Kumiai 

b. Tonarigumi    e.    Etatisme 

c. Autarki 
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13. Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang dianjurkan untuk ditanam pada 
masa pendudukan Jepang, kecuali...   
a. padi     d.    kina 
b. jagung     e.    tebu 
c. karet 
 

14. Pada masa pendudukan Jepang, mata uang yang berlaku adalah…. 
a. Dollar     d.   Gulden 
b. Yen     e.   Peso 
c. Rupiah 
 

15. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa di desa 
Sukamanah terjadi karena …. 
a. Jepang memaksa rakyat menjalankan Seikerei 
b. Jepang menjalankan Romusha 
c. Jepang melakukan penyiksaan terhadap rakyat di desa Sukamanah 
d. Jepang mengambil hasil panen rakyat 
e. Jepang mengadakan monopoli perdagangan 
 

16. Pemberontakan PETA yang terjadi di Blitar dipimpin oleh …. 
a. Jenderal Sudirman   d.    Suharto 
b. Daidancho Surachman  e.    Slamet Riyadi 
c. Supriyadi 
 

17. Di Aceh pada tanggal 10 November 1942 di daerah Cot Plieng, Lhok 
Seumawe, terjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan tentara Jepang 
yang dipimpin oleh.... 
a. Cut Nyak Dien   d.   Tengku Abdul Jalil 
b. Tengku Cik Ditiro   e.   Supriyadi 
c. Haji Temmale 
 

18. Para anggota PETA melakukan tipu muslihat untuk menyerang Jepang dengan 

mengabaikan semangat bushido, yang artinya.... 



77 
 

a. jiwa atau semangat ksatria antara lain berisi kesetiaan dan bakti kepada 

pimpinannya 

b. semangat kebaktian 

c. kepatuhan 

d. berani mati 

e. disiplin 

 

19. Untuk merealisasi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Jepang langsung 

mendirikan organisasi.... 

a. Cuo Sangi In    d.    Dokuritsu Junbi Cosakai 

b. Dokuritsu Junbi Inkai   e.    Keimin Bunka Syiodoso 

c. Sendenbu 

 

20. Siapa pimpinan tentara Jepang yang mengumumkan pembentukan Dokuritsu 

Junbi Cosakai.... 

a. Hitoshi Imamura   d.  Miyoshi 

b. Kuniaka Koiso      e.  Akiyama 

c. Kumakici Harada 
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Lampiran 9 

 

KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS II 

 

1. E  11. D 

2. C  12. C 

3. D  13. B 

4. A  14. D 

5. E  15. A 

6. C  16. C 

7. A  17. D 

8. D  18. A 

9. C  19. D 

10. C  20. C 
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Lampiran 10 
 

HASIL EVALUASI AKHIR SIKLUS 
      

NO NIS  NAMA SISWA  L/P SIKLUS I SIKLUS II 

1 9940  AGUS SOPAR  L 75 75 

2 9862  ANI ISTIANA  P 80 85 

3 9864  AYU EKA LIYANI  P 75 85 

4 10188  CANDRA KUMALA DEWI  P 70 70 

5 10149  DEVI MAFTUKHAH  P 75 70 

6 9911  DWI PURNOMO  L 65 70 

7 10110  EKA NURINAH  P 85 95 

8 9992  FITRIYAH  P 70 75 

9 10195  FITRIYANA  P 80 80 

10 9993  GUNO BUDI LEKSONO  L 70 70 

11 10034  HERU MEISANDI  L 60 75 

12 9916  IMAM KHOPAL  L 70 80 

13 10116  IZHAR AKHYAT SETIAWAN  L 70 85 

14 10200  KARLINA  P 80 75 

15 1001  KHOLID  L 55 65 

16 10002  KHOLISAH  P 75 80 

17 10003  LAURENSIA AJENG M  P 75 80 

18 10005  MAYA SARI  P 75 80 

19 9878  MOHAMAD ROFIK AFANDI  L 60 65 

20 10084  MUHAMMAD HASAN FIRDAUS  L 60 65 

21 10122  NENI APRIANINGRUM  P 80 95 

22 9923  NUR INDAH SARI  P 65 80 

23 10087  NUR MUHAMMAD ISKANDAR  L 65 75 

24 9924  NURUL AINI  P 70 80 

25 9971  RIS ANNISA  P 70 85 

26 10171  RIYANNA DIA PUSPITASARI  P 80 80 

27 10009  RIZKA FAUZIAH  P 80 85 

28 9972  SAEFUDIN ZUHRI  L 70 75 

29 10094  SIGIT SANTOSO  L 65 75 

30 9932  SISWANTO  L 60 75 

31 10174  SITI KHUMAEROH  P 85 80 
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32 10012  SITI NUR HUMAIYAH  P 65 80 

33 10175  SRI HERLY SUSANTI  P 70 85 

34 9935  SUL'AENI  P 75 95 

35 9894  TRI BUDIARTI  P 70 90 

36 10017  UMI RIYADHOH  P 75 75 

37 10217  VIDI AHMAD BUKHORI  L 70 70 

38 9978  WAHYU SRI KUNCORO  L 70 70 

39 10219  WILUJENG LUTFIGASARI  P 80 75 

40 9906  BUDI SETIAWAN  L 60 75 

     RATA - RATA    71.25 78.125 

     KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL    72.50% 92.50% 
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Lampiran 11 
LEMBAR OSERVASI UNTUK GURU SIKLUS I 

 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan : 

Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 1 Comal 

 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

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

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

sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

No Aspek yang Diamati Skor 
5 4 3 2 1 

1 Persiapan      
a. Rencana Pembelajaran √     
b. Media/alat pembelajaran √     

2 Pendahuluan      
a. Penyampaian tujuan pembelajaran  √    
b. Pemberian apersepsi  √    
c. Pemberian motivasi  √    

3 Kegiatan inti      
a. Penguasaan materi √     
b. Kesesuaian materi dengan indicator  √    
c. Penguasaan metode pembelajaran  √    
d. Penerapan metode STAD  √    
e. Penguasaan alat/media  √    
f. Teknik bertanya kepada siswa  √    
g. Menjawab pertanyaan siswa √     
h. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam KBM 
 √    

i. Pengelolaan waktu  √    
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j. Variasi selama proses pembelajaran   √   
4 Penerapan      

a. Kesesuaian evaluasi dengan indicator  √    
b. Penilaian terhadap tugas siswa   √   
c. Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama 

KBM 
  √   

5 Penutup      
a. Bersama-sama siswa menarik kesimpulan  √    
b. Pemberian tugas   √   

       
 
 
Skor maksimum = 100 

Skor minimum = 20 

Nilai kinerja guru = skor total            x 100 
          skor maksimum 
Kriteria guru: 

  20 ≤ nilai ≤ 36  kinerja guru sangat kurang 

  36 < nilai ≤ 52  kinerja guru kurang baik 

  52 < nilai ≤ 68  kinerja guru cukup baik 

  68 < nilai ≤ 84  kinerja guru baik 

  84 < nilai ≤ 100 kinerja guru baik sekali 

 

 

Pemalang,                        2009 
Observator 
 
 
 
 
Drs. Abdul Hany 
NIP. 195901191988031002 
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Lampiran 12 
 

LEMBAR OSERVASI UNTUK GURU SIKLUS II 

 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan : 

Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 1 Comal 

 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

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

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

sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

No Aspek yang Diamati Skor 
5 4 3 2 1 

1 Persiapan      
a. Rencana Pembelajaran √     
b. Media/alat pembelajaran √     

2 Pendahuluan      
a. Penyampaian tujuan pembelajaran √     
b. Pemberian apersepsi √     
c. Pemberian motivasi √     

3 Kegiatan inti      
a. Penguasaan materi √     
b. Kesesuaian materi dengan indicator  √    
c. Penguasaan metode pembelajaran  √    
d. Penerapan metode STAD √     
e. Penguasaan alat/media √     
f. Teknik bertanya kepada siswa  √    
g. Menjawab pertanyaan siswa √     
h. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk  √    
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berpartisipasi aktif dalam KBM 
i. Pengelolaan waktu √     
j. Variasi selama proses pembelajaran  √    

4 Penerapan      
a. Kesesuaian evaluasi dengan indicator  √    
b. Penilaian terhadap tugas siswa  √    
c. Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama 

KBM 
 √    

5 Penutup      
a. Bersama-sama siswa menarik kesimpulan √     
b. Pemberian tugas √     

       
 
 
Skor maksimum = 100 

Skor minimum = 20 

Nilai kinerja guru = skor total            x 100 
          skor maksimum 
Kriteria guru: 

  20 ≤ nilai ≤ 36  kinerja guru sangat kurang 

  36 < nilai ≤ 52  kinerja guru kurang baik 

  52 < nilai ≤ 68  kinerja guru cukup baik 

  68 < nilai ≤ 84  kinerja guru baik 

  84 < nilai ≤ 100 kinerja guru baik sekali 

 

Pemalang,                        2009 
Observator 
 
 

 
 
Drs. Abdul Hany 
NIP. 195901191988031002 
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Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA SIKLUS I 

 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan : 

Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 1 Comal 

Responden  : Siswa Kelas XI IPS 4 

Jumlah Peserta  : 40 Siswa 

Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

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

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

sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

 

No  

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH SKOR 

SISWA % 5 4 3 2 1 

1 Mengerjakan tugas rumah 

(PR) 

36 90      

2 Hadir mengerjakan tes / 

evaluasi 

40 100      

3 Aktif bertanya pada penjelasan 

materi berlangsung 

18 45      

4 Aktif menjawab pertanyaan 

saat penjelasan materi 

berlangsung 

20 50      
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5 Interaksi siswa dalam 

kelompok pada saat diskusi 

34 85      

6 Aktif menjawab saat mendapat 

giliran memainkan ular tangga 

38 95      

7 Memperhatikan penjelasan 

materi oleh guru 

28 70      

8 Persaingan antar kelompok 40 100      

 

 

 

 

 

Pemalang,                        2009 
Observator 
 
 
 
 
 
Drs. Abdul Hany 
NIP. 195901191988031002 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA SIKLUS II 

 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan : 

Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 1 Comal 

Responden  : Siswa Kelas XI IPS 4 

Jumlah Peserta  : 40 Siswa 

Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

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

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

sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

 

No  

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH SKOR 

SISWA % 5 4 3 2 1 

1 Mengerjakan tugas rumah 

(PR) 

38 95      

2 Hadir mengerjakan tes / 

evaluasi 

40 100      

3 Aktif bertanya pada penjelasan 

materi berlangsung 

25 62,5      

4 Aktif menjawab pertanyaan 

saat penjelasan materi 

berlangsung 

40 100      
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5 Interaksi siswa dalam 

kelompok pada saat diskusi 

40 100      

6 Aktif menjawab saat mendapat 

giliran memainkan ular tangga 

40 100      

7 Memperhatikan penjelasan 

materi oleh guru 

38 95      

8 Persaingan antar kelompok 40 100      

 

 

 

Pemalang,                        2009 
Observator 
 
 
 
 
 
Drs. Abdul Hany 
NIP. 195901191988031002 
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Lampiran 15 
 

DAFTAR NAMA KELOMPOK DISKUSI 

KELAS XI IPS 4 SMA N 1 SEMARANG 

 

Kelompok 1      Kelompok 2 
AGUS SOPAR     DWI PURNOMO  
SIGIT SANTOSO    IZHAR AKHYAT SETIAWAN 
SITI KHUMAEROH    SUL'AENI 
RIYANNA DIA PUSPITASARI   FITRIYANA 
TRI BUDIARTI     KARLINA 

 

Kelompok 3      Kelompok 4 
GUNO BUDI LEKSONO    HERU MEISANDI 
KHOLID     MOHAMAD ROFIK AFANDI 
RIZKA FAUZIAH    DEVI MAFTUKHAH 
CANDRA KUMALA DEWI FITRIYAH 
WILUJENG LUTFIGASARI MAYA SARI 
 

Kelompok 5  Kelompok 6 
IMAM KHOPAL MUHAMMAD HASAN FIRDAUS  
BUDI SETIAWAN NUR MUHAMMAD ISKANDAR 
NURUL AINI NUR INDAH SARI 
ANI ISTIANA KHOLISAH 
SRI HERLY SUSANTI NENI APRIANINGRUM 
 
 
Kelompok 7  Kelompok 8 
SAEFUDIN ZUHRI SISWANTO 
VIDI AHMAD BUKHORI WAHYU SRI KUNCORO  
AYU EKA LIYANI RIS ANNISA  
SITI NUR HUMAIYAH LAURENSIA AJENG M 
EKA NURINAH UMI RIYADHOH 
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Lampiran 16 

SOAL PERMAINAN ULAR TANGGA SIKLUS I 

 

1. Apa nama kalender Jepang? 

2. Apa nama bendera Jepang? 

3. Apa nama lagu kebangsaan Jepang? 

4. Apa tujuan Jepang membentuk Poetra? 

5. Mengapa Jepang membentuk organisasi Jawa Hokakai? 

6. Kapan pemerintah Hindhia Belanda menyerah kepada Jepang? 

7. Siapa nama pimpinan tentara Jepang yang berhasil merebut Indonesia dari 

kekuasaan Hindhia Belanda? 

8. Apa tujuan utama Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa 

Indonesia? 

9. Sebutkan usaha pemerintah Jepang ketika terjadi situasi krisis karena sekutu 

telah masuk ke Indonesia? 

10. Sebutkan nama tokoh empat serangkai? 

11. Siapa nama pemimpin tertinggi Poetra? 

12. Mengapa Jepang melakukan isolasi politik? 

13. Apa nama organisasi islam Indonesia yang diijinkan tetap berdiri oleh 

pemerintah militer Jepang? 

14. Siapa pendiri MIAI? 

15. Tahun 1854, politik isolasi Jepang dibuka oleh Commodor Perry setelah 

penandatanganan perjanjian.... 

16. Perang pasifik 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II, terjadi karena…. 

17. Penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 

terjadi setelah penandatanganan perjanjian …. 

18. Hakko Ichiu adalah paham/semboyan yang dianut oleh negara…. 

19. Apa makna dari semboyan Hakko Ichiu.... 

20. Mengapa kota Palembang menjadi kota incaran yang harus diduduki terlebih 

dahulu? 
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21. Pada tanggal 1 Januari 1944, pemerintah pedudukan Jepang membentuk Jawa 

Hokakai sebagai pengganti Poetra sebab …. 

22. Siapa nama panglima angkatan perang Sukutu di Indonesia yang menyerah 

tanpa syarat kepada Jepang? 

23. Apa arti dari Amaterasu Omigami? 

24. Sebutkan dampak dari Restorasi Meiji secara umum? 

25. Sebutkan dampak dari Restorasi Meiji di bidang pendidikan? 

26. Guna mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang membentuk Gerakan 

3A. Di dalam organisasi Gerakan 3A ada pimpinan dari pihak Indonesia yaitu 

…. 

27. Gerakan 3A merupakan semboyan propaganda Jepang yaitu singkatan dari.... 

28. Sebutkan latar belakang Jepang menjadi negara imperialis! 

29. Siapa pemimpin Jawa Hokakai? 

30. Sebutkan upaya-upaya / propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat 

Indonesia! 
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Lampiran 17 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PERMAINAN ULAR TANGGA SIKLUS I 

 

1. Sumera 

2. Hinomaru 

3. Kimigayo 

4. Untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka 

membantu usaha perangnya. 

5. Karena semakin hebatnya perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan 

dan dipersatukan segala kekuatan rakyat. 

6. Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. 

7. Letnan Jendral Hitoshi Imamura 

8. Untuk mempertahankan pengaruh Jepang di Indonesia serta menarik simpati 

rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perangnya. 

9. Usaha yang dilakukan yaitu dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau 

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) 

10. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, KH. Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantara. 

11. Ir. Soekarno 

12. Karena bangsa barat berusaha untuk menyebarkan agama nasrani sehingga 

berdampak pada bergesernya kepercayaan masyarakat Jepang terhadap kaisar 

yang merupakan titisan dari dewa 

13. MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) 

14. KH. Mas Mansyur 

15. Kanagawa 

16. Penyerangan pelabuhan Pearl Harbour oleh Jepang 

17. Kalijati 

18. Jepang 

19. Hakko Ichiu artinya delapan benang di bawah satu atap. Jepang punya 

pemahaman bahwa dunia adalah satu keluarga, dan Jepang merupakan saudara 

tua. Oleh sebab itu pantaslah Jepang sebagai pemimpin dunia. 
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20. Karena kota Palembang dijadikan pembatas antara Batavia yang dikusai oleh 

Belanda dengan Singapura yang merupakan daerah kekuasaan Inggris 

21. Poetra dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

22. Letnan Jendral Ter Poorten 

23. Dewa Matahari 

24. Jepang menjadi negara imperialis 

25. Pendidikan meniru sistem pendidikan Barat, banyak didirikan lembaga 

pendidikan dan banyak pelajar yang dikirim ke luar negeri untuk 

menyempurnakan ilmu pengetahuannya. 

26. Mr. Samsudin 

27. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 

28. Kekurangan bahan baku, terjadi peledakan penduduk yang tidak diimbangi 

oleh tersedianya lahan, semakin kuatnya militerisme Jepang, serta  

29. Kumikachi Harada 

30. Propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah: 

a. Jepang sebagai saudara tua (kakak) yang akan membebaskan Indonesia 

dari penjajahan Belanda. 

b. Gerakan Nippon 3A 

c. Persemakmuran bersama di Asia Timur Raya 

d. Semua kulit berwarna harus bersatu untuk mengalahkan kulit putih 
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Lampiran 18 

 

SOAL PERMAINAN ULAR TANGGA SIKLUS II 

 

1.  Apa kepanjangan dari BPAR? 

2. Siapa pemimpin BPAR? 

3. Apa yang dimaksud dengan organisasi Keibodan? 

4. Sebutkan dua organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Jepang? 

5. Apa tujuan dibentuknya Seinendan dan Keibodan? 

6. Sebutkan 2 organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang? 

7. Apa kepanjangan dari PETA? 

8. Apa yang dimaksud dengan romusha? 

9. Sebagai badan bentukan Jepang PETA bertujuan untuk …. 

10. Tentara kedua puluh lima dalam struktur pemerintahan militer Jepang di 

Indonesia, memerintah di wilayah …. 

11. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia ), dengan alasan…. 

12. Tonarigumi dibentuk Jepang untuk efektivitas menghimpun tenaga rakyat. 

Masa sekarang organisasi ini setingkat dengan.... 

13. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia 

kesengsaraan romusha, maka Jepang menyebut Romusha sebagai …. 

14. Sebutkan jenis tanaman yang dianjurkan untuk ditanam pada masa 

pendudukan Jepang! 

15. Pada masa pendudukan Jepang, mata uang yang berlaku adalah…. 

16. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa di desa 

Sukamanah terjadi karena …. 

17. Siapa nama pemimpin pemberontakan terhadap Jepang di desa Sukamanah? 

18. Pemberontakan PETA yang terjadi di Blitar dipimpin oleh …. 

19. Di Aceh pada tanggal 10 Novembar 1942 di daerah Cot Plieng, Lhok 

Seumawe, terjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan tentara Jepang 

yang dipimpin oleh.... 
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20. Untuk merealisasi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Jepang langsung 

mendirikan organisasi.... 

21. Siapa pimpinan tentara Jepang yang mengumumkan pembentukan Dokuritsu 

Junbi Cosakai.... 

22. Apa yang dimaksud dengan Autarki? 

23. MIAI dibubarkan pada Oktober 1943 dan diganti dengan.... 

24. Mengapa Jepang MIAI dengan Masyumi? 

25. Sebutkan dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi! 

26. Sebutkan dampak pendudukan Jepang di bidang politik! 

27. Sebutkan dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan! 

28. Apa tujuan Jepang mempertahankan mata uang Gulden? 

29. Sebutkan 5 organisasi masa pendudukan Jepang yang bersifat legal! 

30. Sebutkan pembagian tiga wilayah militer masa pendudukan Jepang di 

Indonesia!  
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Lampiran 19 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PERMAINAN ULAR TANGGA SIKLUS II 

 

1. BPAR kepanjangan dari Barisan Pemuda Asia Raya 

2. dr. Slamet Sudidyo dan S. A. Saleh 

3. Barisan pembantu polisi yang melakukan tugas-tugas kepolisian 

4.  Seinendan dan Keibodan 

5. Untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga mempertahankan 

tanah airnya dengan kekuatan sendiri 

6. Heiho dan PETA 

7. Pembela Tanah air 

8. Romusha adalah nama barisan pekerja asal Jawa tang tidak termasuk bagian 

dari ketentaraan, romusha merupakan istilah Jepang yang artinya kuli atau 

tenaga kerja. 

9. Memberikan pendidikan militer pada bangsa Indonesia 

10. Sumatera 

11. MIAI kurang memuaskan karena kegiatannya masih terbatas 

12. Rukun Tatangga (RT) 

13. Pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi 

14. Padi, karet, tebu dan kina 

15. Gulden 

16. Jepang memaksa rakyat menjalankan Seikerei 

17. Kyai Haji Zainal Mustafa 

18. Supriyadi 

19. Tengku Abdul Jalil 

20. Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) 

21. Kumakici Harada 

22. Sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah mampu mencukupi 

kebutuhannya sendiri 
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23. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia ) 

24. MIAI kurang memuaskan karena kegiatannya masih terbatas 

25. Di bidang ekonomi: segala aktivitas perekonomian dipegang oleh Jepang, 

sumber daya alam eksploitasi, kewajiban menanam tanaman ekspor. 

26. Kehidupan politik Indonesia menjadi terbelenggu karena Jeang menghapus 

dan melarang organisasi-organisasi politik yang adadi Indonesia. 

27. Pendidikan bekembang lebih pesat bila dibanding pada masa Hindia Belanda, 

di sekolah diajakan bahsa Jepang, huruf kanji dan dilarang menggunakan 

bahasa Belanda. 

28. Tujuannya agar harga-harga barang dapat dipertahankan seperti sebelum 

perang. 

29. Organisasi yang bersifat legal antara lain : Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokokai, 

MIAI dan Masyumi. 

30. Tiga wilayah militer: 

a. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra 

dengan pusatnya di Bukit Tinggi 

b. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura 

dengan pusatnya di Jakarta 

c. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk daerah 

Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. 
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