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SARI 
Suci Erningsih. 2009. Keefektifan Penggunaan Metode Pemberian Tugas dan 

Resitasi dengan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Negeri 3 
Pemalang. Skripsi. Prodi Pendidikan Sejarah. Jurusan Sejarah, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci :   Keefektifan, Prestasi, Pembelajaran Sejarah, PTK, Pemberian  
Tugas dan Resitasi, Investigasi Kelompok 

Kegiatan belajar disekolah merupakan bagian dari proses pendidikan yang 
bertujuan untuk membawa suatu keadaan baru yang lebih baik. Dalam proses 
pembelajaran tersebut guru sebagai pendidik diharapkan mempunyai kemahiran 
dalam melaksanakan proses pembelajaran termasuk didalamnya ada kemahiran 
dalam menyampaikan materi dan memilih pembelajaran yang tepat agar kegiatan 
pembelajaran tersebut efektif dan efisien. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:Bagaimanakah 
keefektifan penggunaan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 
pembelajaran Investigasi Kelompok terhadap belajar sejarah siswa kelas XI IPS I 
SMA Negeri 3 Pemalang, Apakah dengan menggunakan metode pemberian tugas 
dan resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok dapat meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 Pemalang. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peningkatan motivasi dan prestasi 
belajar sejarah siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 Pemalang tahun ajaran 2008/2009 
setelah menggunakan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 
pembelajaran Investigasi Kelompok. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pendekatan untuk meningkatkan 
pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap hasil 
pendidikan dan pembelajaran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
IPS I SMA Negeri 3 Pemalang tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 46 siswa. 
Ada dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa 
dalam pelajaran sejarah dan prestasi siswa dalam pelajaran sejarah. PTK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Pemberian Tugas dan Resitasi 
dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok lebih efektif, ditunjukkan dengan 
ketuntasan belajar siswa yang mencapai nilai ≥ 67 (sesuai KKM SMA Negeri 3 
Pemalang) dan hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan klasikal 75%. Metode 
yang yang telah digunakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPS I 
SMA Negeri 3 Pemalang, ditunjukkan dengan angket peningkatan motivasi siswa 
yang menyatakan bahwa 51,30% siswa setuju bahwa siswa menjadi termotivasi 
untuk mempelajari materi sejarah setelah menggunakan metode pemberian tugas dan 
resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Metode telah digunakan 
juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 
Pemalang, ditunjukkan dengan meningkatnya ketuntasan belajar pada siklus, dari 
prasiklus 30,43%, pada siklus I mencapai 78,26%, sedangkan pada siklus II 
ketuntasan belajar mencapai 91,30%. 

Saran dari penulis Berdasarkan hasil penelitian diketahui pembelajaran 
dengan menggunakan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 
pembelajaran Investgasi Kelompok perlu dilaksanakan dalam pembelajaran dikelas, 
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karena model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar sejarah siswa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup dan selalu 

berubah lantaran mengikuti perkembagan zaman, teknologi dan budaya 

masyarakat. Pendidikan dari masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat, 

demikian juga piranti pendidikan yang canggih, oleh sebab itu perubahan yang 

terjadi di tengah masyarakat adalah akibat dari majunya dunia pendidikan.  

Menurut Nana Syaodih (1997:22) Pendidikan sebagai salah satu bentuk 

kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan klasik dan 

teknologi interaksi terjadi sepihak dari guru kepada siswa, sedangkan dalam 

pendidikan romantik dan progresif terjadi sebaliknya dari siswa kepada guru. 

Pendidikan Interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada siswa 

dan dari siswa kepada guru. Lebih luas interaksi ini juga terjadi antara siswa dengan 

bahan ajar dan dengan lingkungan, antara pemikiran siswa dengan kehidupannya. 

Interaksi ini terjadi melaui berbagai bentuk dialog. 

Kegiatan belajar mengajar dikelas dilakukan oleh seorang guru sesuai 
dengan gaya mengajarnya, sebagian guru membuka buku pelajaran dan 
menjelaskan materi yang terdapat didalam buku tersebut, sebagian guru yang lain 
menanyakan kepada siswa atau peserta didik tentang penguasaan materi yang akan 
dipelajari (Martimis, 2007:58). 

 
Kegiatan belajar-mengajar dikelas terdapat keterkaitan yang erat antara 

guru dan siswa. Guru mempunyai tugas untuk memilih strategi dan media 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan meteri yang disampaikan demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang 

menarik, menantang, dan menyenangkan, dan bermakna, sehingga siswa merasa 
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termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan 

dikelas dan pada suasana menyenangkan, terutama dalam pembelajaran sejarah. 

Menurut Hamalik (2002:15) Belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Belajar yang dilakukan oleh manusia 

merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja dan 

dimana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak ditentukan 

sebelumnya. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan 

sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 
mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 
peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 
kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai 
prinsip-prinsip dasar tentang belajar seseorang mampu memahami bahwa aktivitas 
belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Konsep tentang 
belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. Gagne dan Berliner 
(1983 : 252) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme 
mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan et.al (1986 : 140) 
menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 
karena hasil dari praktik atau pengalaman. (Anni c, dkk. 2006: 2). 

 
Sejarah merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, berdasarkan asumsi 

para siswa dan pengalaman peneliti selama menempuh pendidikan  di bangku SMA 

pelajaran Ilmu Sosial di sekolah selama ini dikenal sebagai pelajaran yang 

membosankan dan tidak menarik. Hal ini dimungkinkan terjadi karena guru kurang 

kreatif dan variatif dalam menerapkan model pembelajaran atau guru dalam 

mengajar hanya menggunakan metode ceramah yang monoton. Kegiatan belajar-

mengajar semacam ini cenderung mengundang rasa jenuh dan bosan pada siswa 

karena metode ceramah yang digunakan selama ini memiliki beberapa kelemahan 
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yaitu pada pembelajaran ini siswa cenderung pasif dan hanya menerima apa yang 

diberikan oleh guru. 

Berbagai macam metode pengajaran dapat dipergunakan dalam 

melaksanakan pembelajaran sejarah dikelas namun kebanyakan para guru lebih 

condong menggunakan metode ceramah sebagai metode yang dipergunakan dalam 

melaksanakan pembelajaran sejarah dengan alasan metode ini mudah untuk 

digunakan dan memerlukan persiapan yang relatif singkat dan sederhana. Akan 

tetapi disisi lain metode ini memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah dapat 

menemukan kebosanan pada siswa dan cenderung mengurangi keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga menimbulkan rasa enggan pada siswa 

untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu segera dilakukan upaya 

perbaikan dan strategi pembelajaran guru yang dapat memperbaiki hasil belajar 

siswa, dengan mencoba menerapkan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan 

model pembelajaran Investigasi Kelompok, siswa diharapkan mampu 

mendefinisikan masalah untuk menemukan konsep materi pelajaran. 

Permasalahan dapat diatasi dengan menggunakan metode Pemberian 

Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok dalam sejarah 

karena akan membantu untuk meningkatkan sikap positif siswa pada pelajaran 

sejarah. Para siswa akan membangun kepercayaan diri yang dimiliki terhadap 

kemampuan untuk menyelesaikan pemecahan masalah. Sehingga akan mengurangi 

bahkan menghilangkan rasa bosan terhadap mata pelajaran sejarah yang sering 

dialami oleh siswa. Dengan menonjolkan interaksi dalam kelompok, model 

pembelajaran ini dapat membuat siswa lain yang berlatarbelakang berbeda. 
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Penggunaan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model Pembelajaran 

Investigasi kelompok diharapkan mampu mengaktifkan siswa untuk bekerjasama 

dan tidak ada siswa yang hanya menjadi pendengar saja. Hal ini dikarenakan setiap 

siswa mempunyai tanggungjawab masing-masing pada materi yang akan dipelajari 

sehingga pembelajaran akan optimal. 

Metode Pemberian tugas dan Resitasi menurut Azwan Zain dan Syaiful 

Bahri (1996:96) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas 

tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. masalah tugas yang dilaksanakan 

oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, laboratorium, di 

perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa, atau di mana saja asal tugas itu dapat 

dikerjakan. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak 

sementara waktu sedikit.  

Model pembelajaran Investigasi Kelompok dikembangkan oleh Thelan dan 

Sharan, dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama dalam pembelajaran, 

yang pada saat sekarang dikenal dengan pembelajaran Kooperatif (Cooperatif 

Learning). Menurut Ibraham, dkk (2000:14), Investigasi Kelompok berbeda dengan 

model lain yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif, yaitu memiliki tujuan 

kognitif informasi akademis tinggi dan ketrampilan inquiri. Pada model ini, kegiatan 

pembelajaran dirancang sendiri oleh siswa berdasarkan masalah yang ditetapkan 

oleh guru, oleh karena itu siswa memecahkan masalah dengan kegiatan yang dipilih 

sendiri maka menjadikan siswa lebih aktif dan hasilnya lebih bermakna. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah keefektifan penggunaan metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok terhadap belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 Pemalang? 

2. Apakah dengan menggunakan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan 

model pembelajaran Investigasi Kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar 

sejarah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Pemalang? 

3. Apakah metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran 

Investigasi Kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI 

SMA Negeri 3 Pemalang? 

C. Penegasan Istilah 

1. Keefektifan 

  Keefektifan dapat diartikan sebagai keberhasilan (tentang usaha, tindakan). 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang 

suatu usaha atau tindakan yaitu keberhasilan dalam metode pemberian tugas 

dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Dikatakan efektif 

jika hasil belajar dalam pembelajaran dengan metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok dapat mencapai 

ketuntasan hasil belajar sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) pada 

mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Pemalang. Adapun KKM yang ditetapkan 

di SMA Negeri 3 Pemalang adalah sebesar 67. Selain itu, hasil belajar siswa pada 

pembelajaran sejarah dengan metode pemberian tugas dan resitasi dengan 

model pembelajaran investigasi kelompok lebih baik (efektif) dibandingkan 

dengan pembelajaran sejarah yang menggunakan metode ceramah,  Dengan 
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demikian dapat disimpulkan indikator keefektifan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok mencapai 

ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi ketuntasan individual (67 sesuai dengan KKM yang ditetapkan 

disekolah) dan ketuntasan klasikal (75% siswa telah tuntas secara individual). 

2. Hasil belajar sejarah peserta didik yang dikenai metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok lebih baik daripada 

peserta didik yang dikenai dengan menggunakan metode ceramah. 

2. Metode Pemberian Tugas 

  Metode Pemberian Tugas adalah suatu cara belajar mengajar dimana guru 

dengan siswa merencanakan bersama-sama suatu soal, problema atau kegiatan 

yang harus diselesaikan siswa dalam waktu tertentu (Sudaryo, 1990:42). 

3. Metode Resitasi 

Resitasi adalah Tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak sekedar 

dilaksanakan dirumah, melainkan dapat dilaksanakan di sekolah, perpustakaan, 

laboratorium atau tempat-tempat lain dalam hubungannya dengan pelajaran 

yang diberikan oleh guru (Anitah, 1979:22). 

4. Investigasi Kelompok 

Model pembelajaran Investigasi Kelompok menurut Joyce dan Weil (dalam 

Soekamto dan Winataputra, 1995:34) adalah model pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk memanfaatkan sikap afektif pada diri siswa yaitu 

kerjasama dalam pembelajaran (melakukan penelitian bersama secara 
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berkelompok) untuk mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai 

tujuan belajar tertentu. Pada penelitian ini  proses pembelajaran dilakukan 

dengan pengamatan secara berkelompok dimana setiap kelompok terdiri 4-5 

siswa Heterogen yang pembagiannya dilakukan oleh guru berdasarkan 

kemampuan akademiknya. 

5. Meningkatkan 

Meningkatkan berarti menaikkan derajat, menaikkan taraf, mempertinggi 

(KBBI, 2000 : 714). 

6. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru (KBBI, 2002 : 700). 

7. Sejarah 

Sejarah merupakan kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau yang 

mempengaruhi manusia, perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan lainnya (Wasino, 2007 : 2).  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keefektifan terhadap pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 

I SMA Negeri 3 Pemalang dengan menggunakan metode Pemberian Tugas dan 

Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok. 

2. Untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa terhadap pembelajaran sejarah 

siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 Pemalang dengan menggunakan metode 
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Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok. 

3. Untuk mengetahui prestasi siswa dalam mata pelajaran sejarah kelas XI SMA 

Negeri 3 Pemalang dengan menggunakan metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang berarti sebagai salah satu sistem pendidikan yang mendukung peningkatan 

proses belajar siswa. 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Siswa dapat mencapai kompetesi dasar dengan indikator-indikatornya. 

2) Meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

4) Sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien karena siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. 

5) Meningkatkan kerjasama. 

6) Mengembangkan kreativitas. 

b. Manfaat bagi Guru  

1) Dapat menambah variasi strategi pembelajaran. 

2) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 

3) Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar-mengajar dikelas, dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengajar disekolah. 

4) Mengetahui Metode Pemberian Tugas dan Resitasi. 

5) Mengetahui model pembelajaran Investigasi Kelompok. 
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c. Manfaat bagi Sekolah 

Mengembangkan sarana dan prasarana dan melakukan inovasi pembelajaran 

untuk mata pelajaran yang lain. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok 

masalah dapat dibahas secara urut dan terarah. Sistematika skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian Awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiiri dari: 

Bab I: Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II: Kajian Pustaka 

Bagian ini berisi tentang Kajian Pustaka, dikemukakan tentang teori-teori yang 

mendukung penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, desain penelitian, 

prosedur pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik pemgumpulan data, 

analisis data, indikator keberhasilan. 

Bab IV: Pembahasan 
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Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V: Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan lain 

yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran yang 

berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Pustaka 

1. Belajar dan Pembelajaran 

  Belajar merupakan suatu perubahan kelakuan berkat pengalaman dan 

latihan (Nasution, 2000:34). Belajar membawa sesuatu perubahan pada individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan 

juga dalam bentuk kecakapan, sikap, kebiasaan. 

  Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni 

mengalami. Pengalaman diperoleh dari berkat interaksi antara individu dengan 

lingkungan. Sedangkan belajar itu sendiri merupakan kumpulan proses yang 

bersifat individual, yang merubah stimulasi yang datang dari lingkungan seseorang 

kedalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil belajar ini memberikan 

kemamapuan kepada siswa untuk melakukan berbagai penampilan. Secara umum 

belajar adalah terjadinya perubahan pada seseorang baik yang terlihat maupun 

tidak terlihat, bertahan lama atau tidak, kearah positif atau negatif semuanya 

karena pengalaman.  

  Peristiwa belajar yang disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari pengalaman 

dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang 

dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk 
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tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Sementara itu dalam 

keseharian disekolah-sekolah istilah pembelajaran atau proses belajar-mengajar 

dimana didalamnya ada interaksi guru, siswa dan antara sesama siswa untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa. 

Tujuan pembelajaran menurut Edward L. Dejnozka dan David E. Kapel dalam 

Hamzah B. Uno (2006:34) adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan 

dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. 

2. Metode Pemberian Tugas 

Metode Pemberian Tugas adalah suatu kegiatan yang dapat merangsang 

siswa untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok (Sumantri dan 

Permana, 2000:152). 

a. Cara Pelaksanaan Metode Pemberian Tugas 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi metode Pemberian Tugas adalah 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan tugas yang diberikan. 

2. Kesesuaian dengan tingkat kecerdasan siswa yang bersangkutan. 

3. Perbedaan individual siswa (intelegensi, minat, motivasi, bakat, kebiasaan, 

dan jenis kelamin) menjadi pertimbangan. 

4. Fasilitas pelajaran (buku sumber). 

5. Kemampuan guru untuk mendistribusikan tugas sesuai dengan butir 2 sampai 

4 dan dikerjakan berkelompok atau individu. 

b. Kebaikan dan Kelemahan Metode Pemberian Tugas 
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Kebaikan dari metode Pemberian Tugas adalah mengembangkan rasa 

tanggungjawab, tujuannya jelas, memperhatikan perbedaan individual dan 

hubungan antara guru dan siswa menjadi harmonis. Sedangkan kelemahannnya 

adalah sulit menyelesaikan tugas dengan keberadaan individual dan 

memerlukan keahlian untuk mengubah kurikulum dari berpusat pada mata 

pelajaran menjadi berpusat pada keaktifan siswa. 

3. Metode Resitasi 

Resitasi adalah dikenal juga sebagai metode latihan. Disini ditekankan kepada 

pengembangan kemampuan para siswa untuk mengucapkan kembali apa yang 

pernah mereka terima. Sehingga metode Resitasi ini dapat disebutkan sebagai 

ulangan lisan (Sudaryo, dkk. 1990:46). 

a. Pelaksanaan Metode Resitasi 

Dalam teknik pelaksanaannya para guru hendaklah memperhatikan bahwa 

Resitasi harus sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu perlu 

dipertimbangkan beberapa hal, antara lain: 

a. Kuantitas, yaitu: banyaknya tugas yang diberikan. Jangan terlalu banyak 

memberikan tugas, misal: pekerjaan rumah. 

b. Frekuensi, yaitu: beberapa kali pemberian tugas. Pemberian Tugas kepada 

siswa harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaraan, situasi, dan kondisi. 

  Dalam pelaksanaan metode Resitasi pada pengajaran perlu memperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Tujuan pengajaran tugas harus jelas, sehingga kegiatan dapat terarah pada 

tujuan. 

b. Anak diberi petunjuk cara mengerjakan, sehingga dapat bekerja dengan baik. 
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c. Sumber-sumber yang dapat digunakan dalam mengerjakan tugas 

ditunjukkan. 

d. Bentuk pertanggungjawaban ditunjukkan dalam bentuk laporan. 

e. Penentuan waktu untuk penyelesaian tugas. 

Adapun pelaksanaan metode Resitasi dikatakan wajar apabila bertujuan 

sebagai berikut: 

a. Agar anak bertambah pengertiannya. 

b. Agar anak dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. 

c. Agar anak berlatih belajar mandiri. 

d. Agar anak dapat berlatih bertanggungjawab terhadap tugas dan berlatih 

disiplin. 

e. Agar anak belajar mancari dan menemukan cara-cara yang sesuai dengan 

tepat untuk menyelesaikan tugasnya. 

b. Kebaikan dan Kelemahan Metode Resitasi 

Setiap metode hampir dapat dipastikan selalu mengandung kebaikan dan 

kelemahan, demikian juga dengan Metode Resitasi. Adapun kebaikan metode 

Resitasi adalah sebagai berikut: 

a. Para siswa bersungguh-sungguh mempelajari materi pelajaran, karena 

mereka akan ditanyai tentang hal tersebut. 

b. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan memperkuat asosiasi. 

c. Memperkuat kepercayaan diri akan kemampuannya bila siswa berhasil 

menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekan teori. 

  Sedangkan Kelemahan Metode Resitasi adalah sebagai berikut: 
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a. Sukar menetapkan apakah tugas yang dikerjakan sendiri atau dengan orang 

lain. 

b. Kadang-kadang siswa hanya menyalin pekerjaan temannya tanpa 

mengerjakan sendiri. 

c. Apabila tugas sering diberikan dan tidak sesuai dengan kemampuan anak 

maka dapat menghambat belajar anak dan mengacaukan mentalnya. 

4. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok 

Menurut pandangan John Dewey (1917), Herbert Thelen (1960), Joyce dan 

Weil (1986) dalam Soekamto dan Winataputra (1995:15), pendidikan dalam 

masyarakat yang demokratis seyogyanya menganjurkan proses demokrasi secara 

langsung. Oleh karena itu, pendidikan bagi siswa sekurang-kurangnya harus 

diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama. Model ini telah 

digunakan dalam berbagai bidang studi untuk berbagai tingkat usia.  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Fungsi dari model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Joyce dan Weil (1986:34) 

adalah kelompok model sosial. Model pembelajaran ini dirancang untuk 

memanfaatkan fenomena kerjasama dalam pembelajaran, yang pada sekarang 

dikenal dengan pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning). Kelompok model 

pembelajaran ini meliputi sejumlah sub model, antara lain adalah Model Investigasi 

Kelompok. 



16 
 

 
 

Model Investigasi Kelompok dirancang untuk membimbing siswa 

mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah itu, 

mengumpulkan data yang relevan, dan menguji hipotesis. Dalam kegiatan ini, guru 

dituntut untuk mengorganisasikan proses pembelajaran melalui kerja kelompok dan 

mengarahkannya, membantu para siswa menemukan informasi, mengelola 

terjadinya berbagai interaksi dan aktivitas belajar (Joyce dan Weil, dalam Soekamto 

dan Winataputra, 1995:34). 

Model pembelajaran Investigasi Kelompok terdapat 3 konsep utama yaitu 

penelitian atau Inquiri, pengetahuan atau Knowledge, dan dinamika belajar 

kelompok atau The Dynamic Of The Learning Group. Dalam proses penelitian, siswa 

dirangsang belajar dengan cara menghadapkannya pada masalah sehingga akan 

timbul reaksi untuk memecahkan masalah tersebut. Konsep pengetahuan pada 

model ini berarti pengetahuan diperoleh oleh siswa  melalui dan dari pengalamnnya 

baik secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan dinamika kelompok menunjuk 

pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu atau siswa saling 

berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat dan dikaji bersama. Dalam 

interaksi ini melibatkan proses berbagi ide dan pendapat, serta saling tukar 

pengalaman melalui proses saling berargumentasi. Tahapan kegiatan model 

Investigasi Kelompok ini ada 6, yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa berhadapan dengan situasi yang problematik. 

2. Siswa melakukan eksplorasi sebagai reaksi terhadap situasi yang problematik 

tersebut. 

3. Siswa merumuskan tugas-tugas belajar (Learning Task) dan 

mengorganisasikannya untuk membangun suatu proses penelitian. 
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4. Siswa melakukan kegiatan belajar individual. 

5. Siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses penelitian 

kelompok itu. 

6. Siswa melakukan pengulangan kegiatan (Recycle Activities). 

Menurut Ibrahim, dkk (2000:23) Investigasi Kelompok dirancang pertama kali 

oleh Herbert Thelen yang selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharan dkk dari 

Universitas Tel Aviv. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam bekomunikasi maupun ketrampilan proses kelompok. Deskripsi 

mengenai langkah-langkah metode Investigasi Kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan topik 

Siswa memilih sub topik khusus didalam suatu daerah masalah umum 

yang ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa diorganisasikan menjadi 2 

kelompok yang berorientasi pada tugas yang mana tiap kelompok 

beranggotakan 2-6 orang dan ditentukan secara heterogen baik kemampuan 

akademis ataupun etnis. 

b. Perencanaan Kooperatif 

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan 

khusus yang sesuai dengan tujuan dari subtopik yang dipilih. 

c. Implementasi 

Siswa menerapkan rencana kooperatif yang telah dibuat. Kegiatan 

pembelajaran hendaknya melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan, dan 

mengarahkan siswa kepada sumber-sumber belajar yang berbeda baik didalam 

atau diluar sekolah. Guru secara ketat mengikuti setiap kelompok dan 

menawarkan bantuan bila diperlukan. 
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d. Analisis dan sintesis 

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh, dan 

merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan disajikan dengan 

cara yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan didalam diskusi kelas. 

e. Presentasi hasil final 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil pengamatannya dengan 

cara yang menarik. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar siswa yang lain saling 

terlibat satu sama laindalam pekerjaan dan memperoleh perspektif luas pada 

topik yang dipilih. 

f. Evaluasi 

Setiap kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik yang sama, 

siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja keras 

sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa penilaian 

individual atau kelompok. 

B. Kerangka Berpikir 

Pengajaran sejarah disekolah memiliki arti yang strategis dalam pembentukan 

watak peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam pembelajaran, 

terkadang siswa selalu berusaha untuk mengingat informasi dengan tujuan agar 

mudah dimunculkan kembali dalam penyelesaian soal tanpa memahami makna yang 

sebenarnya. Sementara itu, guru sejarah di Indonesia terbiasa mengajar dengan 

metode ceramah dan penyampaiannya cenderung monoton sehingga menyebabkan 

siswa menjadi pasif. Para siswa hanya mendengar, mencatat, dan menerima konsep 
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sejarah sebagai produk jadi. Proses pembelajaran seperti ini dapat mengakibatkan 

kurang bermaknanya konsep sejarah bagi siswa. 

Pembelajaran sejarah hendaknya memperhatikan kesadaran siswa tentang apa 

yang sudah diketahui dan yang harus diketahui. Dengan diterapkannya kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006, maka dapat memberikan kontribusi yang 

penting bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Guru dan siswa turut aktif 

dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator harus dapat melaksanakan pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif, sedangkan siswa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut.siswa perlu memiliki kemandirian dalam berpikir agar dapat mengembangkan 

strategi pemecahan masalahnya sendiri. Kemampuan siswa dalam memantau dan 

mengatur proses berpikirnya sendiri sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya 

memecahkan masalah. 

    Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pada mata pelajaran 

sejarah, berbagai model dan metode pembelajaran telah dilakukan oleh guru, tetapi 

semua yang dilakukan itu belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Oleh 

karena itu metode pemberian tugas dan resitasi dengan model pembelajaran 

investigasi kelompok sebagai alternatif yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

pemahaman siswa, karena metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 

suasana yang menyenangkan. Dengan hal ini diharapkan siswa akan merasa senang, 

tertarik dan memberikan motivasi tersendiri kemudian memahami materi pelajaran 

sejarah itu dengan sendirinya serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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Gambar 1: Skema kerangka berpikir 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, hipotesis tindakan yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran sejarah dengan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode ceramah. 

2. Pembelajaran sejarah dengan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Pemalang. 

Guru 

Metode pemberian 
tugas dan resitasi 

Model pembelajaran 
Investigasi Kelompok 

Siswa 

Pembelajaran sejarah dengan metode pemberian 
tugas dan resitasi dengan model pembelajaran 
investigasi kelompok lebih efektif dan dapat 

meningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa.  
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3. Pembelajaran sejarah dengan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Pemalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek Penelitian 

Penelitian yang berjudul Keefektifan metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok                        untuk meningkatkan 

prestasi belajar sejarah siswa SMA Negeri 3 Pemalang ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 

3 Pemalang tahun ajaran 2008/2009. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakkan kelas yang dilakukan oleh peneliti yaitu di SMA 

Negeri 3 Pemalang yang berlokasi di di Jalan Mochtar No. 2 Pemalang. 

C. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode agar hasil yang diharapkan 

sesuai dengan rencana yang ditentukan. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti yaitu ingin meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran didalam kelas maka 

penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. 

Desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah model Kemmis dan 

Mc Taggart. Pelaksanaan model ini mencakup: 

1. Perencanaan (Planning). 

2. Aksi atau tindakan (Acting). 

3. Observasi (Observing). 

4. Refleksi (Reflecting). 
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Adapun Siklus PTK adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2008:16) 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 tahap sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

Pada tahap persiapan ini yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut 

: 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah melalui 

perbincangan dengan guru bidang studi serta memantau kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

b. Pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Membuat 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
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rancangan pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran, 

menyiapkan media pembelajaran, dan membuat evaluasi untuk siswa 

c. Menyiapakan perangkat pembelajaran. 

d. Membuat lembar observasi meliputi lembar penilaian untuk menilai 

performance guru dalam pengajaran, lembar penilaian untuk menilai keaktifan 

siswa selama kegiatan pembelajaran serta angket siswa untuk mengetahui 

prestasi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode 

pemberian tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi 

kelompok. 

2. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini sebagai sebuah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam setiap siklus adalah: 

a. Perencanaan (Planning) 

 Dalam tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah meliputi; menyusun 

rencana pembelajaran, menyiapkan bahan pengajaran yang akan 

diberikan kepada siswa, menyiapkan media yang akan digunakan, 

menyiapkan lembar observasi, menyiapkan angket siswa, dan 

menyiapkan soal evaluasi. 

b. Pelaksanaan Tindakan (acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan suatu kegiatan yang pelaksanaannya 

menurut rencana pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini 

bentuk tindakan yang dilakukan untuk tiap siklusnya hampir sama, dimana tiap 
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pelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tahap–tahap  metode pemberian 

tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. 

c. Pengamatan  

Dalam kegiatan ini observer mengobservasi pelaksanaan tindakan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan metode pemberian 

tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok 

dalam meningkatkan prestasi siswa yang dapat dilihat melalui bagaimana 

kondisi atau keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan nilai-nilai 

yang diperoleh siswa. Observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan. Hasil pelaksanaan tindakan kelas yang meliputi data tes dan 

non tes. Data  tes berupa hasil tes evaluasi siswa. Data non tes berupa 

hasil pedoman observasi, hasil angket tanggapan siswa, hasil wawancara 

dan dokumentasi foto. 

d. Refleksi  

Refleksi dilakukan disetiap akhir pembelajaran. Kegiatan Refleksi ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mengkaji dan mempertimbangkan hasil yang telah terjadi 

pada tahap tindakan. Dalam kegiatan refleksi  ini, peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil tes dan non tes yang berupa antara lain hasil tes evaluasi, hasil 

observasi, hasil angket, dokumentasi, dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. Refleksi ini memberikan gambaran kekurangan atau kelemahan 

pada siklus I sehingga nantinya dapat dicari pemecahannya dan 

mempertahankan atau meningkatkan kelebihan yang terdapat dalam siklus I. 
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Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana 

kegiatan pada siklus II. 

E. Pelaksanaan Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Peneliti dan guru merencanakan pembelajaran sejarah dengan metode 

Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok dengan memuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2. Peneliti menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar soal beserta kunci 

jawabannya. 

3. Peneliti membuat kisi-kisi soal untuk tugas kelompok. 

4. Peneliti menyiapkan soal untuk tugas kelompok berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dibuat, sekaligus membuat kunci jawabannya. 

5. Peneliti membuat pedoman penskoran soal tugas kelompok siklus I. 

6. Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus I. 

7. Peneliti menyiapkan soal-soal evaluasi yang akan digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa. 

8. Peneliti membuat kunci jawaban soal evaluasi sekaligus membuat  pedoman 

penskorannya. 

9. Peneliti dan guru sejarah merencanakan pembentukan kelompok. 

10. Peneliti merencanakan penempatan siswa dalam pembagian tugas kelompok. 

11. Peneliti membuat lembar pengamatan untuk guru. 

12. Peneliti membuat lembar pengamatan aktivitas siswa. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I direncanakan dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan masing-masing selama tiga jam pelajaran (2X45 menit) dan (1X45 

menit). Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam siklus I dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa dan kelas sehingga siswa siap untuk 

melakukan proses pembelajaran. 

2. Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

3. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang metode yang akan 

digunakan yaitu Metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 

pembelajaran Investigasi Kelompok. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang nilai moral yang akan 

diperoleh dari pembelajaran meteri. 

5. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan cara mengingatkan materi 

dengan materi sebelumnya. 

6. Guru membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda berdasar pada nilai yang diperoleh 

siswa pada ulangan harian dan mengatur tempat duduk siswa. 

7. Guru memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukkan oleh siswa 

dalam nekerja kelompok. 

8. Guru memberikan lembar kerja siswa.  
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9. Guru memberikan petunjuk bagaimana cara-cara mengerjakan lembar 

kegiatan siswa. 

10. Guru dapat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator apabila 

diperlukan. 

11. Guru meminta kepada ketua kelompok agar melaporkan keberhasilannya 

dan hambatan yang dialami anggota kelompoknya dalam mengisi lembar 

kegiatan siswa. 

12. Setelah selesai mengerjakan lembar kegiatan siswa, guru selanjutnya 

memberikan pekerjaan rumah, dan siswa mengerjakan tugas tersebut 

secara berkelompok. 

13. Guru menutup pelajaran dengana meminta kepada siswa agar mengerjakan 

pekerjaan rumah tersebut dengan baik karena pada pertemuan yang kan 

datang akan dibahas. 

 

c. Pengamatan atau Observasi 

 Observasi pada siklus I ini dilakukan oleh peneliti. Observasi pada penelitian 

ini dilakukan terhadap seluruh aktivitas siswa dalam kelompok. Evalusi prestasi 

siswa pada silkus I dilakukan dengan cara mengerjakan soal evaluasi pada akhir 

siklus I. 

d. Rencana Refleksi 

 Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada 

siklus I dilaksanakan segera setelah tahap tindakan dan observasi selesai. Pada 

tahap ini peneliti dan guru kelas mendiskusikan hasil yang meliputi kelebihan 
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dan kekurangan pada siklus I. Hasil refleksi ini akan digunakan sebagai perbaikan 

dalam pelaksanaan siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1. Peneliti dan guru merencanakan pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

metode pemberian Tugas dan Resitasi dengan menggunkan model 

pembelajaran Investigasi Kelompok dengan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

2. Peneliti menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar soal beserta kunci 

jawabannya. 

3. Peneliti membuat kisi-kisi soal untuk tugas kelompok. 

4. Peneliti menyiapkan soal untuk tugas kelompok berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dibuat, sekaligus membuat kunci jawabannya. 

5. Peneliti membuat pedoman penskoran soal tugas kelompok siklus II. 

6. Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus II. 

7. Peneliti menyiapkan soal-soal evaluasi yang akan digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa. 

8. Peneliti membuat kunci jawaban soal evaluasi sekaligus membuat  pedoman 

penskorannya. 

9. Peneliti dan guru sejarah merencanakan pembentukan kelompok. 

10. Peneliti merencanakan penempatan siswa dalam pembagian tugas kelompok. 

11. Peneliti membuat lembar pengamatan untuk guru. 

12. Peneliti membuat lembar pengamatan aktivitas siswa. 

 



30 
 

 
 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II direncanakan dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan masing-masing selama tiga jam pelajaran (2X45 menit) dan (1X45 

menit). Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam siklus II dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa dan kelas sehingga siswa siap untuk 

melakukan proses pembelajaran. 

2.  Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

3. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang metode yang akan 

digunakan yaitu Metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 

pembelajaran Investigasi Kelompok. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang nilai moral yang akan 

diperoleh dari pembelajaran meteri. 

5. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan cara mengingatkan materi 

dengan materi sebelumnya. 

6. Guru membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda berdasar pada nilai yang diperoleh 

siswa pada ulangan harian dan mengatur tempat duduk siswa agar setiap 

kelompok dapat saling bertatap muka atau berhadap-hadapan. 

7. Guru memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukkan oleh siswa 

dalam bekerja kelompok. 

8. Guru memberikan lembar kerja siswa.  
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9. Guru memberikan petunjuk bagaimana cara-cara mengerjakan lembar 

kegiatan siswa. 

10. Guru dapat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator apabila diperlukan. 

11. Guru meminta kepada ketua kelompok agar melaporkan keberhasilannya dan 

hambatan yang dialami anggota kelompoknya dalam mengisi lembar kegiatan 

siswa. 

12. Setelah selesai mengerjakan lembar kegiatan siswa, guru selanjutnya 

memberikan pekerjaan rumah, dan siswa mengerjakan tugas tersebut secara 

berkelompok. 

13. Guru menutup pelajaran dengana meminta kepada siswa agar mengerjakan 

pekerjaan rumah tersebut dengan baik karena pada pertemuan yang kan 

datang akan dibahas. 

c. Pengamatan atau Observasi 

 Observasi pada siklus II dilakukan oleh peneliti sebagai observer. Observasi 

pada penelitian ini dilakukan terhadap seluruh aktivitas siswa dalam kerjasama 

kelompok. Evaluasi prestasi siswa pada siklus II dilakukan dengan cara 

mengerjakan soal  evaluasi pada akhir siklus II. 

d. Rencana Refleksi 

 Refleksi merupakan analisis hasil wawancara, observasi dan hasil tes. 

Refleksi pada siklus II dilaksanakan segera setelah tahap tindakan dan observasi 

selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru mendiskusikan hasil pengamatan untuk 

mendapatkan kesimpulan. Serelah berakhirnya siklus II diharapkan bahwa 

Keefektifan Penggunaan Metode Pemberian tugas dan Resitasi dengan Model 
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Pembelajaran Investigasi Kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah 

siswa kelas XI di  SMA Negeri 3 Pemalang. 

F. Prosedur pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data tentang penilaian siswa terhadap pembelajaran Sejarah dengan metode 

pemberian tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok 

diambil dengan menggunakan interview kepada siswa dan angket siswa. 

2. Data prestasi belajar Sejarah siswa diambil dengan melakukan tes evaluasi pada 

akhir pelaksanaan pembelajaran. 

3. Data  mengenai  proses  belajar  mengajar  pada  saat  dilaksanakannya   tindakan. 

Diambil dengan lembar observasi dan hasil interview. 

4. Data tentang refleksi diri serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelas 

diambil dari jurnal harian dan catatan peneliti. 

G.  Alat pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Tes tertulis/evaluasi yang mengungkapkan prestasi belajar siswa. Tes atau evaluasi 

dilakukan setelah akhir pembelajaran berupa tes dengan bentuk 5 soal 

uraian/essay. Hal ini dibuktikan dengan adanya validitas dan reliabilitas soal yang 

diujikan. Lihat lampiran  

2. Lembar pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Lembar ini diambil dalam 

proses pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa dalam aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran maupun pada saat kerja kelompok. 

Lihat lampiran 
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3. Data tentang penilaian siswa terhadap metode pemberian tugas dan resitasi 

dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Data ini diambil melalui angket 

yang dibagikan kepada siswa setelah akhir proses pembelajaran.  

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

meliputi : 

1. Teknik Tes 

Teknik yang digunakan dengan cara mengujikan soal evaluasi yang 

berjumlah 5 soal uraian yang telah disesuaikan dengan indikator materi. Untuk 

memperoleh data tes dilakukan sebanyak dua kali pada setiap akhir siklus I dan 

akhir siklus II. Tes diberikan kepada seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 

Pemalang secara individu. Setelah tes pada akhir siklus I dilaksanakan, peneliti 

kemudian menganalisis hasil tes tersebut sehingga diketahui kelemahan-kelamahan 

yang dialami oleh siswa. Selanjutnya siswa diberi pembekalan lebih lanjut untuk 

mengahadapi tes pada siklus II. Target tingkat keberhasilan siswa apabila siswa 

dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan sebelumnya 

yaitu dapat mencapai 67. 

2. Teknik Non tes 

Teknik non tes dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

terjadi selama proses pembelajaran. Teknik non tes ini meliputi: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra.(Arikunto, 2006:156). 
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b. Wawancara  

  Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak 

(Arikunto, 1997:27). 

 Wawancara dilakukan peneliti setelah pembelajaran selesai 

dilaksanakan. Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan 

wawancara yaitu : (1) Mempersiapkan lembar wawancara yaitu berisi 

daftar pertanyaan yang diajukan pada siswa, (2) Menentukan siswa yang 

nilai tesnya rendah, cukup dan baik kemudian diajak wawancara, (3) 

Merekam dan mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan 

terhadap tiap butir pertanyaan. 

c. Angket (questionnaires) 

Questionnaires adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2006 : 151). 

Metode questionnaires yang digunakan adalah angket langsung yaitu 

daftar pertanyaan yang diberikan langsung kepada siswa. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui sikap dan motivasi siswa terhadap 

pembelajaran Sejarah. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

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

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, sebagainya (Suharsimi Arikunto, 
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2006:152). Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah siswa, 

mengumpulkan data nilai hasil belajar. 

I. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Teknik Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur prestasi belajar atau hasil 

belajar siswa yang diperoleh melalui tes evaluasi yang dilaksanakan pada setiap 

akhir siklus. Apakah dengan dipergunakannya metode pemberian tugas dan resitasi 

dengan model pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar 

Sejarah siswa. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai masing-masing siswa 

adalah: 

          퐒 =
퐑
퐍 ×  ퟏퟎퟎ 

 
Keterangan : 

S = Nilai yang dicari 

R = Jumlah skor yang dijawab 

N = Skor maksimum                                  

(Purwanto,1985:167) 

Hasil perhitungan nilai tes tersebut dari tes siklus I dan siklus II dibandingkan 

sehingga diketahui peningkatan prestasi siwa dengan menggunakan metode 

pemberian tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. 

2. Teknik Kualitatif  

Analisis data kualitatif dipergunakan untuk mengetahui bagaimana prestasi 

siswa terhadap pembelajaran Sejarah setelah diterapkannya metode pemberian 



36 
 

 
 

tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Data kualitatif 

yang diambil antara lain : 

a. Lembar Observasi kinerja guru 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

tentang kegiatan guru pada saat menerapkan metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok dalam proses 

pembelajaran. Lembar observasi ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh tingkat kepahaman guru dalam menerapkan metode pembelajaran dan 

sekaligus juga untuk mengukur tingkat perubahan cara mengajar guru dalam 

setiap siklus. Data tentang kinerja guru dengan cara mencheklist (√) indikator 

yang telah dilakukan oleh observator. 

b. Lembar observasi keaktifan siswa 

Lembar observasi keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan antusias siswa terhadap metode 

pembelajaran yang telah digunakan. Analisis data keaktifan siswa yaitu dengan 

menghitung rata-rata keaktifan siswa dalam setiap pembelajaran. Kriteria 

keaktifan siswa 75 % dari seluruh siswa memperoleh nilai keaktifan ≥ 67 atau 

siswa yang aktif meningkat. c. Lembar angket tanggapan/motivasi siswa 

Data tanggapan siswa ini dianalisis dengan menentukan presentase setiap 

pertanyaan untuk mengetahui tanggapan siswa tentang seberapa jauh tingkat 

ketertarikan siswa dan motivasi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok yang telah dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar yang telah disampaikan oleh guru. Menurut Sudjana (1996) rumus 

presentasenya adalah : 
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P =  x 100% 

Keterangan : 
P  = Presentase 
F  = Banyaknya responden memilih jawaban ya 
N = Banyaknya yang responden yang menjawab kuesioner 
 

J. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. (Arikunto, 2006:168). 

Dalam penelitian ini, instrumen tes diuji validitas dengan menggunakan validitas 

isi, sehingga akan diketahui bagaimana tingkat kevalidannya apabila digunakan sebagai 

alat evaluasi terhadap siswa. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang 

diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi 

yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas isi dari suatu suatu tes hasil 

belajar dapat diketahui dengan jalan membandingkan antara isi yang terkandung dalam 

tes hasil belajar, dengan tujuan instrutusional khusus masing-masing pelajaran, apakah 

hal-hal yang tercantum dalam tujuan instruktusional khusus sudah terwakili secara nyata 

dalam tes hasil belajar (Sudijono,2006:164-165). 

Dalam uji validitas pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan sesuai dengan 

aspek-aspek yang ada pada standar kompetensi dan tujuan instruktusional mata 

pelajaran Sejarah kelas XI, selanjutnya peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

dan guru sejarah kelas XI SMA Negeri 3 Pemalang. Dari hasil konsultasi dan pengamatan 

menunjukkan sudah tercerminnya tujuan instruktusional khusus dalam instrument tes 

hasil belajar, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen tes yang digunakan dalam 

evaluasi telah memiliki validitas isi. 
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K.  Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). 

Teknik pengujian Reliabilitas tes hasil belajar bentuk uraian yang digunakan 

peneliti adalah dengan menerapkan Rumus Alpha. Adapun Rumus Alpha yang 

dimaksud adalah : 

 

푟  = Koefisien korelasi reliabilitas tes 

푛    = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1    = Bilangan konstan 

∑ 푆  = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

푆   = Varian total      (Sudijono, 2006:208) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh 푟  untuk soal 

evaluasi siklus I sebesar 0,368, sedangkan untuk soal evaluasi siklus II sebesar 

0,460. Karena 푟  lebih besar dari 푟  0,291, yang berarti kedua soal evaluasi 

tersebut reliabel. 

L. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

a. Secara individual mencapai nilai yang ditetapkan dalam KKM minimal 67, dan 

secara klasikal minimal 75 % dari seluruh peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan. 

풓ퟏퟏ 풏
풏 ퟏ

ퟏ −
∑ 푺ퟏ

ퟐ

푺풕
ퟐ  
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b. Motivasi siswa terhadap pembelajaran Sejarah secara umum bisa meningkat 

setelah diterapkannya metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Lokasi Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pemalang. 

Sekolah ini terletak di Jalan Mochtar No. 2 Pemalang. Subjek penelitian tindakan 

kelas ini adalah siswa kelas XI IPS 1 semester II dengan jumlah siswa 46 orang, terdiri 

dari 20 orang laki-laki dan 26 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Februari sampai bulan Maret. 

  Sekolah ini mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di pusat kota 

pemalang. Hal ini memudahkan akses para siswa untuk menuju kesana. Sekolah ini 

mempunyai jumlah pengajar dan pegawai sebanyak 69 yang terdiri dari guru tetap 

berjumlah 37, guru tidak tetap berjumlah 14, pegawai tetap sejumlah 11 orang, dan 

pegawai yang tidak tetap sebanyak 7 orang. Selain itu sekolah ini juga dilengkapi 

dengan fasilitas penunjang yang berupa sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Sarana dan prasarana SMA Negeri 3 Pemalang 
Ruang Jumlah 

Perpustakaan 1 
Mushola 1 
Musik 1 

Kamar mandi 2 
Aula 1 

Labaratorium Bahasa 1 
UKS 1 
Guru 1 

Komputer 1 
Laboratorium IPA  1 

Pentas Seni 1 
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OSIS 1 
TU 1 
BK 1 

Kelas 18 

  Jumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Pemalang sebanyak 51 orang. 

Guru yang mengajar mata pelajaran sejarah berjumlah 2 orang. Guru yang mengajar 

penjasorkes ada 4 orang, yang mengajar matematika ada 8 orang, yang mengajar 

biologi ada 3 orang, yang  mengajar kimia ada 4 orang, yang mengajar bahasa inggris 

ada 4 orang, yang mengajar bahasa indonesia ada 3 orang, yang mengajar fisika ada 2 

orang, yang mengajar geografi ada 3 orang, yang mengajar seni budaya ada 1 orang, 

yang mengajar PKn ada 2 orang, yang mengajar ekonomi ada 3 orang, yang mengajar 

akuntansi ada 1 orang, yang mengajar agama ada 4 orang, yang mengajar TIK ada 2 

orang, yang mengajar bahasa jerman ada 1 orang, yang menagajar bahasa jawa ada 1 

orang. Sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Pemalang sangat menunjang 

karena fasilitas itulah para siswa bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Terdapat juga 

laboratorium bahasa yang digunakan para siswa untuk berlatih listening dalam 

pelajaran bahasa inggris, dengan adanya laboratorium ini maka siswa lebih mudah 

untuk memahami percakapan dalam bahasa inggris. Selain terdapat laboratorium 

bahasa inggris juga terdapat laboratorium IPA. Laboratorium IPA digunakan untuk 

beberapa mata pelajaran yang membutuhkan praktek dalam pelaksanaannya. Seperti 

pelajaran biologi, kimia, dan fisika. 

2. Gambaran Data Awal 

  Berdasarkan hasil obeservasi awal dan informasi yang diperoleh dari guru 

sejarah di kelas XI IPS I SMA Negeri 3 Pemalang, diketahui bahwa suasana 

pembelajaran dikelas masih kurang kondusif. Siswa masih kurang aktif dan kurang 
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antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa sering kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru. Siswa juga sering mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal ulangan maupun soal dengan tipe soal lain yang sering 

guru mereka sampaikan. Hal ini sangat terlihat kurangnya referansi dari sumber lain 

yang menyebabkan kurangnya pengetahuan siswa.  

  Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai hasil ulangan harian 

siswa masih sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak mencapai ketuntasan 

belajar. Berikut adalah hasil analisis evaluasi sejarah siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 3 

Pemalang. 

Tabel 2. Hasil evaluasi Prasiklus siswa kelas XI IPS I 
DAFTAR NILAI PRASIKLUS SISWA  

No. NIS NAMA NILAI KET 
1 4199 ADITYA PRADANA 75 TUNTAS 
2 4329 AKBAR GINANJAR 35 TT 
3 4410 ALI SANDRA PURNOMO 70 TUNTAS 
4 4370 ANISYA ARIFATUL MAULIDAH 65 TT 
5 4244 ANTON SUJARWO 45 TT 
6 4246 ARI SULISTIO 50 TT 
7 4203 ARIYANI 45 TT 
8 4332 ASEP EKA SOLECHUDIN PRIYATNA 30 TT 
9 4248 AYU RIZKI OKTAVIANI 45 TT 
10 4207 BEKTI WIYATUS SHOLIKHAH 70 TUNTAS 
11 4372 DEA YULIANTO 75 TUNTAS 
12 4416 DEVY SARI APRIYANI 25 TT 
13 4293 ELGI CAHYA RIZQI SETIAWAN 75 TUNTAS 
14 4377 EMBUN RYSNA SARASWATI 20 TT 
15 4342 EVA ASTRIANI 75 TUNTAS 
16 4419 FAIZAL AMRI ARROZY 35 TT 
17 4420 FANI YULIATI 80 TUNTAS 
18 4215 FARIS WIDYA NOVIANTO 50 TT 
19 4343 FITRIANI YULIANTI 75 TUNTAS 
20 4421 FREDI DWI SAKETI YOGA WIRA A 30 TT 
21 4296 HASBI BIMOSEKTI 50 TT 
22 4384 IMMAMUL MUTTAQIN 80 TUNTAS 
23 4257 INAYAH MAULIYA 40 TT 
24 4349 JAMILAH 50 TT 
25 4300 LILIS NUR AENI 50 TT 
26 4220 LINA AJI 30 TT 
27 4264 LINDA FILAYATI 40 TT 
28 4351 MAULINA PUSPITA SARI 45 TT 
29 4392 MULYADI 75 TUNTAS 
30 4305 MUNASIPAH 50 TT 
31 4396 NUR ARIFIN 70 TUNTAS 
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32 4433 NURUL AMALIA 45 TT 
33 4307 PRAJNA PARAMITAARNINATA R 25 TT 
34 4224 PUJI ASTUTI 40 TT 
35 4458 RIAN SETYO WIBOWO 80 TUNTAS 
36 4466 RINA MELATI 70 TUNTAS 
37 4360 RIZA MUTIA IZMI 50 TT 
38 4277 SELA IMAN PURWANTI 50 TT 
39 4235 SEPTIAN DWI KARUIKO 70 TUNTAS 
40 4402 SEPTIAN WULANDARI 25 TT 
41 4403 SETIYA BUDI 10 TT 
42 4238 SUPRIYANTO 30 TT 
43 4323 WIDYA SETIANI 50 TT 
44 4451 WIJINARSIH 40 TT 
45 4467 YUDISTIRA SETIAWAN 20 TT 
46 4452 YULIANA DWI RETNO 30 TT 

Jumlah 2285 

Rata-rata 49,67 
Nilai tertinggi 80 
Nilai terendah 10 
Persentase tuntas 30,43% 
Persentase tidak tuntas 69,56% 

 Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar hanya 30,43%, presentase siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 69,56%, dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendahnya adalah 10 

dan rata-rata nilainya 49,67. Keadaan ini masih jauh dibawah standar 

ketuntasan belajar sejarah di SMA Negeri 3 Pemalang yaitu 67. 

Tabel 3. Frekuensi peringkat nilai siswa pada prasiklus 

No. PERINGKAT Siklus I 
F P % 

1.  > 80 - ≤ 100 0 0 0 
2. > 60 - ≤ 80 14 0,30 30 
3. > 40 - ≤ 60 14 0,30 30 
4. > 20 - ≤ 40 14 0,30 30 
5. > 0 -  ≤ 20 3 0,07 7 
  46 1 100 

  Peringkat nilai pada prasiklus sangat bervariasi. Tetapi rata-rata siswa pada 

prasiklus ini mendapatkan nilai yang rendah. Siswa yang mendapat nilai  >80 - 
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≤100 sebanyak 0 siswa, > 60 − ≤ 80 sebanyak 14 siswa, > 40 - ≤ 60 sebanyak 14 

siswa, > 20 - ≤ 40 sebanyak 14 siswa, > 0 -  ≤ 20 sebanyak 3 siswa. 

3. Pelaksanan Penelitian 

   Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini berlangsung dari tanggal 23 

Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2009 yang terbagi dalam 2 siklus yaitu: 

1. Siklus I dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan waktu 3 x 45 menit, yang 

pada pertemuan pertama dengan waktu 2 x 45 menit dan pertemuan kedua 

dengan waktu 1 x 45 menit. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 23 Februari 2009 dengan materi Revolusi Perancis dan hari Sabtu 

tanggal 28 Februari 2009 dilakukan evaluasi siklus I. 

2. Siklus II dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan waktu 3 x 45 menit yang 

pada pertemuan pertama dengan waktu 2 x 45 menit dan pertemuan kedua 

dengan waktu 1 x 45 menit. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II ini 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 dengan materi Revolusi Rusia 

dan pengaruh berbegai Revolusi terhadap Indonesia dan pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 dilakukan evaluasi siklus II. 

4. Hasil Penelitian Siklus I 

  Pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru sedangkan peneliti 

bertindak sebagai observer. Pada pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

  Pada kegiatan awal, guru menyiapkan rencana pembelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

menjelaskan kepada siswa tentang semua tujuan dan materi pembelajaran yang ingin 

dicapai, kemudian guru memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali 
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materi pada pertemuan sebelumnya. Pokok bahasan pada siklus I adalah Revolusi 

Perancis. 

  Pada kegiatan inti pembelajaran diawali dengan memberikan penjelasan 

tentang metode yang akan digunakan yaitu pemberian tugas dan resitasi dengan 

model pembelajaran Investigasi kelompok kemudian guru membagi kelompok 

menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang siswa 

secara heterogen berdasarkan prestasi akademik. Setelah pembentukan kelompok 

selesai, guru membagikan lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa tersebut 

digunakan oleh guru agar siswa dapat mendengarkan penjelasan materi yang akan 

disampaikan oleh guru kemudian siswa diminta untuk mengerjakan lembar kegiatan 

tersebut secara berkelompok. Setelah selesai membagikan lembar kegiatan siswa, 

guru menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada saat kerja 

kelompok. Setelah selesai guru mulai menjelaskan materi pelajaran selama 30 

menit dan setelah selesai menjelaskan materi siswa secara berkelompok diminta 

untuk mengerjakan Lembar kegiatan siswa untuk dipresentasikan didepan kelas. 

Setelah selesai guru menutup pelajaran dengan memberikan Tugas Rumah kepada 

siswa untuk merangkum materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Tabel 4. Hasil pelaksanaan Investigasi Kelompok 

Tahapan Investigasi Kelompok Siklus I Siklus II 
1.  Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa dalam 

kelompok 
a.  para siswa meneliti beberapa sumber, 

mengusulkan sejumlah topik dan 
mengkategorikan saran-saran 

b.  para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk 
mempelajari topik. 

c.  komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan 
siswa dan harus bersifat heterogen 

 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

 
 

√ 
 
 

√ 
 

√ 

2. Merencanakan tugas yang akan dikerjakan 
Para sisiwa merencanakan bersama mengenai: 
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a. Bagaimana cara mempelajari tugas 
b. Bagaimana cara mengerjakan tugas 

 
√ 

 
√ 

3. Melaksanakan Investigasi 
a. Para siswa mengumpulkan informasi dan membuat 

kesimpulan 
b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-

usaha yang akan dilakukan kelompoknya 
c. Para siswa saling bertukar pikiran, berdiskusi untuk 

memecahkan masalah agar menemukan gagasan 
yang baik 

 
 
 
 
 

√ 

 
√ 

 
 
 

√ 

4. Menyiapkan laporan akhir 
a. Anggota kelompok membuat kesimpulan dari laporan 

kelompoknya 
b. Anggota kelompok merencanakan apa yang mereka 

laporkan dan bagaimana mereka akan membuat 
laporan tersebut untuk dipresentasikan 

c. Ketua kelompok membentuk sebuah gagasan 
mengenai rencana-rencana presentasi  

 
 
 
 
 
 

√ 

 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
5. Mempresentasikan laporan akhir 

a. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam 
berbagai macam bentuk 

b. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan 
pendengarnya secara aktif 

c. Para pendengar mengevaluasi kejelasan dan 
penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

6. Evaluasi 
a. Para siswa saling memberikan penjelasan tentang 

topik yang mereka bahas, mengenai tugas yang 
mereka kerjakan 

b. Guru dan siswa yang lain berkolaborasi dalam 
mengevaluasi pembelajaran siswa 

c. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi 
pemikiran paling tinggi 

 
√ 

 
 

√ 
 
 
 

 
√ 

 
 

√ 
 

√ 

  Berikut ini merupakan uraian hasil pengamatan pelaksanaan 

Investigasi Kelompok (Slavin, 2008:218) pada proses belajar mengajar 

dikelas adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa dalam kelompok 

Pada tahap ini kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam siklus I dan II 

siswa melakukan penelitian berupa pengamatan dengan sumber belajar yang 
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sudah disediakan oleh guru. Terdapat indikator yaitu mengusulkan topik yang 

mengusulkan topik yang akan dipelajari. Siswa melakukan kegiatan 

pembelajaran dalam kelompok dengan pembagian kelompok secara heterogen 

berdasarkan perbedaan prestasi, tetapi tidak dilakukan oleh siswa sendiri 

melainkan oleh guru. 

2. Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

Pada tahap perencanaan tugas yang akan dipelajari yang dilakukan bersama 

dalam kelompok, hanya pembagian tugas pada setiap kelompok dalam 

kelompok saja yang terlaksana. Pembagian tugas dalam kelompok terlihat dari 

kerjasama dan interaksi antar anggota kelompok yang juga berpengaruh dalam 

indikator keaktifan siswa. 

3. Melaksanakan Investigasi 

Pada indikator melaksanakan investigasi ini, siswa secara berkelompok telah 

mengumpulkan informasi data pengamatan, membuat kesimpulan serta 

berdiskusi maupun bertukar pendapat dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

4. Menyiapkan laporan akhir 

Pada tahap ini siswa tidak melaksanakan perencanaan untuk menuangkan 

laporannya karena apa yang akan dilaporkan sesuai dengan LKS yang sudah 

dibagikan. 

5. Mempresentasikan laporan akhir 

Pada kegiatan pembelajaran, siswa dalam kelompok sudah melakukan 

presentasi yang dibuat oleh seluruh kelas. Indikator dimana presentasi tersebut 
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dapat melibatkan pendengarnya secara aktif dapat meningkat pada setiap 

siklusnya. 

6. Evaluasi 

Pada tahap ini keefektifan tentang pengalaman-pengalaman dalam kegiatan 

pembelajaran dapat terlihat dari data pengamatan ketrampilan proses siswa. 

  Pada pertemuan berikutnya, guru memberikan evaluasi kepada siswa, 

dimana pemberian evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami materi. Soal evaluasi terdiri dari lima soal uraian. Siswa diberikan waktu 

45 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. 

Tabel 5. Hasil evaluasi siswa siklus I  
No. NIS NAMA NILAI KET 
1 4199 ADITYA PRADANA 70 TUNTAS 
2 4329 AKBAR GINANJAR 70 TUNTAS 
3 4410 ALI SANDRA PURNOMO 75 TUNTAS 
4 4370 ANISYA ARIFATUL MAULIDAH 65 TT 
5 4244 ANTON SUJARWO 75 TUNTAS 
6 4246 ARI SULISTIO 65 TT 
7 4203 ARIYANI 70 TUNTAS 
8 4332 ASEP EKA SOLECHUDIN PRIYATNA 80 TUNTAS 
9 4248 AYU RIZKI OKTAVIANI 80 TUNTAS 
10 4207 BEKTI WIYATUS SHOLIKHAH 75 TUNTAS 
11 4372 DEA YULIANTO 70 TUNTAS 
12 4416 DEVY SARI APRIYANI 80 TUNTAS 
13 4293 ELGI CAHYA RIZQI SETIAWAN 60 TT 
14 4377 EMBUN RYSNA SARASWATI 75 TUNTAS 
15 4342 EVA ASTRIANI 70 TUNTAS 
16 4419 FAIZAL AMRI ARROZY 90 TUNTAS 
17 4420 FANI YULIATI 60 TT 
18 4215 FARIS WIDYA NOVIANTO 75 TUNTAS 
19 4343 FITRIANI YULIANTI 85 TUNTAS 
20 4421 FREDI DWI SAKETI YOGA WIRA A 70 TUNTAS 
21 4296 HASBI BIMOSEKTI 60 TT 
22 4384 IMMAMUL MUTTAQIN 100 TUNTAS 
23 4257 INAYAH MAULIYA 100 TUNTAS 
24 4349 JAMILAH 100 TUNTAS 
25 4300 LILIS NUR AENI 90 TUNTAS 
26 4220 LINA AJI 60 TT 
27 4264 LINDA FILAYATI 80 TUNTAS 
28 4351 MAULINA PUSPITA SARI 85 TUNTAS 
29 4392 MULYADI 75 TUNTAS 
30 4305 MUNASIPAH 60 TT 
31 4396 NUR ARIFIN 75 TUNTAS 
32 4433 NURUL AMALIA 100 TUNTAS 
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33 4307 PRAJNA PARAMITAARNINATA R 70 TUNTAS 
34 4224 PUJI ASTUTI 100 TUNTAS 
35 4458 RIAN SETYO WIBOWO 90 TUNTAS 
36 4466 RINA MELATI 100 TUNTAS 
37 4360 RIZA MUTIA IZMI 70 TUNTAS 
38 4277 SELA IMAN PURWANTI 75 TUNTAS 
39 4235 SEPTIAN DWI KARUIKO 75 TUNTAS 
40 4402 SEPTIAN WULANDARI 75 TUNTAS 
41 4403 SETIYA BUDI 100 TUNTAS 
42 4238 SUPRIYANTO 85 TUNTAS 
43 4323 WIDYA SETIANI 75 TUNTAS 
44 4451 WIJINARSIH 20 TT 
45 4467 YUDISTIRA SETIAWAN 30 TT 
46 4452 YULIANA DWI RETNO 35 TT 

     
Jumlah 34445 

Rata-rata 74,89 
Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 20 
Persentase tuntas 78,26% 
Persentase tidak tuntas 21,74% 

  Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh setelah siswa mengerjakan 

evaluasi siklus I. Nilai rata-rata hasil evaluasi siklus I sebesar 74,89 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 20 siswa yang tuntas  sebanyak 36 siswa sehingga 

persentase ketuntasan sebeesar 78,26%. Sedangkan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 10 orang dengan presentase tidak tuntas sebesar 21,74%. 

 

Tabel 6. Frekuensi peringkat nilai siswa pada siklus I 

No. PERINGKAT Siklus I 
F P % 

1. > 80 - ≤ 100 13 0,28 28 
2. > 60 - ≤ 80 25 0,54 54 
3. > 40 - ≤ 60 5 0,11 11 
4. > 20 - ≤ 40 2 0,04 4 
5. > 0 - ≤ 20 1 0,02 2 
  46 1 100 
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  Peringkat nilai pada siklus I sangat bervariasi. Siswa yang mendapat nilai 

>80 - ≤100 sebanyak 13 siswa, >60 - ≤80 sebanyak 25 siswa, >40 - ≤60 sebanyak 

5 siswa, >20 - ≤40sebanyak 2 siswa, >0 - ≤ 20 sebanyak 1 siswa. 

1. Hasil Penelitian Siklus II 

    Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pada siklus II kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh guru sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. 

Pada pelaksanaan siklus II kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

   Pada kegiatan awal, guru menyiapkan rencana pembelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

menjelaskan kepada siswa tentang semua tujuan dan materi pembelajaran yang ingin 

dicapai, kemudian guru memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali 

materi pada pertemuan sebelumnya. Pokok bahasan pada siklus II adalah Revolusi 

Rusia. 

   Pada kegiatan inti pembelajaran diawali dengan presentasi membahas 

tentang tugas yang kemarin diberikan oleh guru. Beberapa kelompok memaparkan 

hasilnya didepan kelas dan siswa yang lain menanggapi serta memberikan 

pertanyaan. Presentasi kerja kelompok pada siklus I diikuti oleh 8 kelompok. Setiap 

kelompok diberi tugas untuk menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang 

kemarin diberikan oleh guru yaitu membahas tentang Revolusi Rusia. 

   Pada pertemuan berikutnya, guru memberikan evaluasi kepada siswa, 

dimana pemberian evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Soal evaluasi terdiri dari 

lima soal uraian. Siswa diberikan waktu 45 menit untuk mengerjakan soal evaluasi 

tersebut. 
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Tabel 7. Hasil evaluasi siswa siklus II 

No. NIS NAMA NILAI KET 
1 4199 ADITYA PRADANA 75 TUNTAS 
2 4329 AKBAR GINANJAR 70 TUNTAS 
3 4410 ALI SANDRA PURNOMO 90 TUNTAS 
4 4370 ANISYA ARIFATUL MAULIDAH 80 TUNTAS 
5 4244 ANTON SUJARWO 50 TT 
6 4246 ARI SULISTIO 60 TT 
7 4203 ARIYANI 40 TT 
8 4332 ASEP EKA SOLECHUDIN PRIYATNA 80 TUNTAS 
9 4248 AYU RIZKI OKTAVIANI 90 TUNTAS 
10 4207 BEKTI WIYATUS SHOLIKHAH 80 TUNTAS 
11 4372 DEA YULIANTO 70 TUNTAS 
12 4416 DEVY SARI APRIYANI 40 TT 
13 4293 ELGI CAHYA RIZQI SETIAWAN 90 TUNTAS 
14 4377 EMBUN RYSNA SARASWATI 100 TUNTAS 
15 4342 EVA ASTRIANI 75 TUNTAS 
16 4419 FAIZAL AMRI ARROZY 75 TUNTAS 
17 4420 FANI YULIATI 80 TUNTAS 
18 4215 FARIS WIDYA NOVIANTO 100 TUNTAS 
19 4343 FITRIANI YULIANTI 95 TUNTAS 
20 4421 FREDI DWI SAKETI YOGA WIRA A 85 TUNTAS 
21 4296 HASBI BIMOSEKTI 85 TUNTAS 
22 4384 IMMAMUL MUTTAQIN 100 TUNTAS 
23 4257 INAYAH MAULIYA 100 TUNTAS 
24 4349 JAMILAH 90 TUNTAS 
25 4300 LILIS NUR AENI 85 TUNTAS 
26 4220 LINA AJI 80 TUNTAS 
27 4264 LINDA FILAYATI 90 TUNTAS 
28 4351 MAULINA PUSPITA SARI 90 TUNTAS 
29 4392 MULYADI 70 TUNTAS 
30 4305 MUNASIPAH 70 TUNTAS 
31 4396 NUR ARIFIN 70 TUNTAS 
32 4433 NURUL AMALIA 80 TUNTAS 
33 4307 PRAJNA PARAMITAARNINATA R 75 TUNTAS 
34 4224 PUJI ASTUTI 85 TUNTAS 
35 4458 RIAN SETYO WIBOWO 90 TUNTAS 
36 4466 RINA MELATI 100 TUNTAS 
37 4360 RIZA MUTIA IZMI 80 TUNTAS 
38 4277 SELA IMAN PURWANTI 85 TUNTAS 
39 4235 SEPTIAN DWI KARUIKO 70 TUNTAS 
40 4402 SEPTIAN WULANDARI 75 TUNTAS 
41 4403 SETIYA BUDI 100 TUNTAS 
42 4238 SUPRIYANTO 75 TUNTAS 
43 4323 WIDYA SETIANI 100 TUNTAS 
44 4451 WIJINARSIH 90 TUNTAS 
45 4467 YUDISTIRA SETIAWAN 70 TUNTAS 
46 4452 YULIANA DWI RETNO 100 TUNTAS 

     
Jumlah 3730 

Rata-rata 81,09 
Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 40 
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Persentase tuntas 91,30% 
Persentase tidak tuntas 8,69% 

   Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh setelah siswa mengerjakan 

evaluasi siklus II. Nilai rata-rata hasil evaluasi siklus II sebesar 81,09 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 40 siswa yang tuntas sebanyak 42 siswa sehingga 

persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II sebesar 91,30% sedangkan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa dengan presentase tidak tuntas sebesar 8,69%. 

   Tabel 8. Frekuensi peringkat hasil evaluasi siswa pada siklus II 

No. PERINGKAT Siklus II 
F P % 

1. > 80 - ≤ 100 23 0,5 50 
2. > 60 - ≤ 80 19 0,41 41 
3. > 40 - ≤ 60 2 0,04 4 
4. > 20 - ≤ 40 2 0,04 4 
5. > 0 - ≤ 20 0 0 0 
  46 1 100 

   Peringkat nilai pada siklus II meningkat. Siswa yang mendapat nilai >80 - 

≤100 lebih banyak dibandingkan pada siklus I yaitu sebanyak 23 siswa, >60 - ≤80 

sebanyak 19 siswa, >40 - ≤60 sebanyak 2 siswa, sedangkan siswa yang memperoleh 

nilai >20 - ≤40 lebih sedikit dibandingkan pada siklus I yaitu sebanyak 2 siswa, > 0 - 

≤ 20 sebanyak 0 siswa. 

  Tabel 9. Perbandingan  hasil evaluasi siklus I dan siklus II adalah: 

 Siklus I Siklus II 

Rata-rata nilai 74,89 81,09 

Persentase ketuntasan 78,26% 91,30% 

 
2. Hasil Belajar Siswa 
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  Hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II didapatkan dari aspek 

kognitif. Nilai kognitif didapat melalui evaluasi atau tes yang dilakukan oleh guru 

dengan observer pada akhir pembelajaran dengan menggunakan model pemberian 

tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. 

a. Hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II 

 Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai tes atau evaluasi di setiap akhir 

pembelajaran atau siklus. Sehingga diperoleh dua nilai kognitif yaitu nilai tes siklus 

I dan II. Soal yang diberikan pada siswa pada tes siklus I dan II sebanyak 5 soal 

uraian. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai hasil belajar siswa 

tersebut mencapai ≥75. 

 Pada prasiklus diperoleh hasil bahwa siswa yang tuntas sebanyak 14 siswa 

dengan persentase sebesar 30,43%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 

32 siswa dengan persentase sebesar 69,56% dan rata-rata nilainya sebesar 49,67. 

 Pada siklus I diperoleh hasil bahwa siswa yang tuntas sebanyak 36 siswa 

dengan persentase sebesar 78,26%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 

10 siswa dengan persentase sebesar 21,73% dan rata-rata nilainya sebesar 74,89. 

 Pada siklus II diperoleh hasil bahwa siswa yang tuntas sebanyak 42 siswa 

dengan persentase sebesar 91,30%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 4 

siswa dengan persentase sebesar 8,69% dan rata-rata nilai sebesar 81,09. 

 Nilai rata-rata kognitif siswa meningkat dari siklus I sampai siklus II. 

Kenaikan nilai rata-rata siswa dari prasiklus menuju siklus I sebesar 50,76%, 

sedangkan kenaikan nilai rata-rata siswa dari siklus I menuju siklus II sebesar 

8,27%.  

b. Aktivitas siswa pada saat pembelajaran pada siklus I dan siklus II 
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Indikator yang diamati terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

ada 10 indikator, meliputi : (1) kehadiran peserta didik ; (2) peserta didik 

memperhatikan pelajaran pada saat guru menjelaskan materi pelajaran ; (3) Pada 

saat pelajaran berlangsung kelas terkendali dengan baik ; (4) Siswa membentuk 

kelompoknya sesuai dengan instruksi guru dan memilih ketua kelompok ; (5) siswa 

dapat menerima kelompoknya dengan baik ; (6) Secara berpasangan siswa saling 

bekerjasama secara aktif untuk mengerjakan lembar kegiatan; (7) Siswa menyikapi 

instruksi guru ketika menemui kesulitan menerjakan lembar kegiatan untuk 

bertanya pada teman sekelompoknya; (8) Antusias mengikuti pelajaran ditandai 

tidak rela kalau pelajaran sejarah selesai; (9) Siswa memahami materi dan mampu 

mengaplikasikan untuk menyelesaikan tugas rumah secara berkelompok; (10) 

Terjadi  persaingan  antar kelompok untuk menjadi kelompok yang baik dan 

mampu bekerjasama. 

a. Siklus I 

Pada siklus I persentase tertinggi yang diberikan oleh pengamat terdapat pada 

indikator ke-4 sebesar 90 % dan terendah adalah indikator ke-6 sebesar 60 %, 

rata-rata persentase keaktifan peserta didik dalam proses belajar sebesar 

76,00%. 

b. Siklus II 

Pada siklus II persentase tertinggi yang diberikan oleh pengamat terdapat pada 

indikator ke-9 sebesar 95 % dan terendah adalah indikator ke-8 sebesar 60 %, 

rata-rata persentase keaktifan peserta didik dalam proses belajar sebesar 

84,50%. 

c. Aktivitas Kinerja Guru 
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  Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan oleh 

observer. Indikator yang diamati terhadap ketrampilan mengajar peneliti terdapat  

22 indikator yang meliputi : (1) guru mengkondisikan kelas; (2) guru 

menyampaikan tentang metode pembelajaran yang akan digunakan; (3) 

memberikan motivasi; (4) melakukan apersepsi; (5) guru mengajar dengan 

menguasai materi pelajaran; (6)  guru membentuk kelompok belajar, tiap 

kelompok terdiri dari 5 orang siswa, dan mengatur tempat duduk siswa agar tiap 

anggota dapat bertatap muka; (7) guru membagikan lembar kerja siswa, setiap 

kelompok diberi dua set; (8) guru menganjurkan agar dalam mengerjakan lembar 

kegiatan siswa dikerjakan secara berpasangan; (9) guru memberikan kunci 

jawaban agar siswa dapat mengecek jawabannya sendiri; (10) bila ada pertanyan 

dari siswa guru meminta mereka mengajukan pertanyan itu kepada teman satu 

kelompok sebelum bertanya pada guru; (11) guru bertindak sebagai narasumber 

dan fasilitator apabila diperlukan; (12) setelah siswa mengerjakan lembar kegiatan 

dalam kelompok, guru memberikan tugas rumah; (13) pengelolaan waktu; (14) 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran; (15) menunjukkan 

sikap terbuka terhadap respons siswa; (16) menumbuhkan keceriaan dan 

antusisme siswa dalam belajar; (17) menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar; (18) menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai; (19) 

melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa; (20) 

melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau 

evaluasi, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

  Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dan siklus II diperoleh data 

sebagai berikut : 
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a. Siklus I 

Pada siklus I perolehan nilai tertinggi yang diberikan oleh  observator dalam 

ketrampilan mengajar guru adalah 5, dan skor terendah adalah 4. Jumlah skor 

keseluruhan ketrampilan mengajar siklus I adalah 85 dengan persentase 85 %. 

b. Siklus II 

Pada siklus II perolehan skor tertinggi yang diberikan oleh pengamat dalam 

ketrampilan mengajar peneliti adalah 5, dan skor terendah adalah 4. Jumlah 

skor keseluruhan ketrampilan mengajar siklus I adalah 94 dengan persentase 

94 %. 

 Perbandingan hasil observasi peneliti oleh pengamat pada setiap siklus 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 10. Hasil Observasi ketrampilan mengajar Guru 

No Keterangan Siklus I Siklus II 
1 Jumlah skor total 85 94 

2 Persentase 85% 94% 

Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses pembelajaran 

yang berlangsung dengan menggunakan metode Pemberian Tugas dan 

Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok mengalami 

peningkatan. Peningkatan kinerja guru pada siklus I sampai siklus II sebesar 

10,59%. 

Berdasarkan proses pembelajaran siklus II, guru berusaha untuk 

lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model 

pembelajaran Investigasi Kelompok. Kinerja guru pada siklus II ternyata 
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berhasil mengalami peningkatan skor menjadi 94 dengan kriteria sangat 

baik. Menurut keterangan dari observator, pada siklus II ini guru sudah 

berhasil melengkapi kekurangan pada siklus I, guru semakin terampil dalam 

menerapkan metode pembelajaran yang digunakan, guru lebih bisa 

menjelaskan materi secara runtut, mengkondisikan kelas dengan baik, serta 

mampu memberikan motivasi serta pendekatan pada masing-masing 

kelompok. Kinerja guru pada siklus II ini memang benar-benar mengalami 

peningkatan sehingga hal ini berdampak positif pada siswa untuk 

meningkatkan aktifitas belajarnya. 

d. Hasil Kuesioner atau Angket Siswa 

  Data tentang penilaian terhadap metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok didapatkan dari angket yang 

diisi oleh siswa pada akhir kegiatan penelitian. Melalui lembar angket ini peneliti 

dapat mengetahui sejauh mana penilaian dan ketertarikan siswa terhadap metode 

pemberian tugas dan resitasi dengan menggunakan model pembelajaran 

investigasi kelompok yang diterapkan selama pembelajaran. Hasil tanggapan 

terhadap pembelajaran metode pemberian tugas dan resitasi dengan 

menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok yang disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Angket Tanggapan Siswa 

No Indikator Skor 
SS S R TS STS 

1 Saya berpartisipasi dalam 
mengerjakan LKS  

22 24 0 0 0 

2 saya menjadi termotivasi 
untuk mempelajari materi 
sejarah setelah 

10 35 1 0 0 
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menggunakan metode 
Pemberian Tugas dan 
Resitasi dengan model 
pembelajaran Investigasi 
Kelompok 

3 Pembelajaran berlangsung 
lebih semangat  

15 25 6 0 0 

4 Belajar sejarah menjadi lebih 
mudah dengan metode 
pemberian tugas dan resitasi 
dengan model pembelajaran 
Investigasi kelompok materi 
juga lebih mudah dipahami  

27 19 0 0 0 

5 Senang dengan metode 
mengajar yang digunakan 
oleh guru  

23 15 7 1 0 

6 Pembelajaran melatih saya 
untuk berani bertanya atau 
menjawab pertanyaan teman 
atau guru  

10 30 6 0 0 

7 Pembelajaran ini membuat 
saya  berani mengemukakan 
jawaban atau pendapat saya  

15 20 11 0 0 

8 Saya menyukai cara 
mengajar guru  
 

26 19 1 0 0 

9 Saya menjadi lebih tertarik 
untuk berdiskusi baik 
kelompok maupun umum 
dalam kelas  

15 27 2 2 0 

10 Saya menjadi lebih 
menyukai pembelajaran 
sejarah setelah menggunakan 
metode ini (Pemberian 
Tugas dan Resitasi) dengan 
model pembelajaran 
Investigasi Kelompok 

20 22 4 0 0 

 Jumlah 183 236 38 3 0 
 Persentasi 39,78% 51,30% 8,26% 0,65% 0% 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang siswa kelas XI IPS I yakni Hasbi 

Bimosekti, Immamul Muttaqin dan Rina Melati, dapat diketahui hasil sebagai berikut : 
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Menurut Hasbi menyatakan bahwa : “Saya merasa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam belajar saat digunakan metode dan model ini karena saya bisa 

mengungkapkan pendapat saya didepan teman-teman pada waktu diskusi”. 

Menurut Immamul Muttaqin mengatakan bahwa : “ Kalau memakai metode 

dan model ini saya jadi bisa belajar bersama teman satu kelompok, bisa bertukar 

pikiran jadi materinya bisa paham.  

Menurut Rina Melati mengatakan bahwa : “ Bisa menjadi lebih termotivasi 

untuk belajar, ingin bisa tuntas dalam evaluasi, pembelajaran yang dilakukan guru 

juga lebih bervariasi sehingga pelajaran sejarah sangat menarik. 

B. Pembahasan 

      Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil pengamatan yang disertai 

refleksi disetiap akhir siklus dilakukan. Gambaran umum dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat terlihat bahwa pemahaman materi dan hasil belajar serta aktivitas 

siswa mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Hal ini dikarenakan metode pemberian 

tugas dan resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok melibatkan aktivitas 

siswa ketika mempelajari materi dalam pembelajaran. Selain itu, siswa dilibatkan secara 

penuh dalam proses belajar. 

     Pada pelaksanaan proses pembelajaran di siklus I mengalami peningkatan pada 

siklus II. Pada siklus II indikator keberhasilan telah menunjukkan hasil peningkatan baik 

aktivitas siswa maupun hasil belajar dengan menggunakan metode pemberian tugas dan 

resitasi dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Pelaksanaan pembelajaran 

siklus I ini, sesuai dengan silabus dan rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Materi 

pokok yang diajarkan pada siklus I adalah Revolusi Perancis. 

1. Hasil observasi terhadap peserta didik oleh pengamat 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran, umumnya 

siswa masih belum aktif. Siswa masih kesulitan untuk bertanya, berpendapat atau 

menjawab pertanyaan dari guru ataupun teman mereka. Kurang lebih ada 6 orang 

siswa yang berani bertanya dan 4 orang yang bisa menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Pada pertemuan kedua terlihat beberapa siswa ingin selalu 

bertanya sambil menunjuk teman lainnya. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang 

berani bertanya dan menjawab jumlahnya bertambah. Kinerja kelompok siswa pada 

saat diberi tugas oleh guru belum maksimal, hubungan antar anggota kelompoknya 

juga belum maksimal, mereka belum sepenuhnya bekerja kelompok dengan baik. 

Selain itu, masih ada kelompok yang setiap anggotanya tidak berpartisipasi karena 

hanya didominasi satu orang saja. Akan tetapi sudah terlihat adanya keinginan 

beberapa siswa untuk bertanya dan berpendapat. Berdasarkan hal ini, dapat 

disimpulkan bahwa indikator keberhasilan peningkatan aktivitas belum tercapai 

dengan apa yang diinginkan. Dari hasil observasi pengamatan aktifitas peserta didik 

saat mengikuti pelajaran dan bekerjasama dalam kelompok yang dilakukan oleh 

pengamat pada siklus I masih dihasilkan persentase yang rendah yaitu hanya 60 %, 

berarti tingkat keaktifan peserta didik masih rendah. Kenyataan ini disebabkan 

karena para siswa masih belum dapat menerima dengan baik anggota kelompoknya 

sehingga belum bisa bekerjasama secara maksimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian peneliti melanjutkan 

pembelajaran siklus II. Dari hasil observasi keaktifan siswa siklus II diperoleh 

persentase tingkat keaktifan siswa meningkat menjadi 90 %. Situasi peningkatan 

keaktifan peserta didik terlihat ketika siswa yang pada siklus I belum bisa bekerja 

sama secara baik dengan kelompoknya, namun ketika siklus II mereka sudah bisa 
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bekerja sama dengan baik,komunikasi antar rekan satu kelompok sudah terjalin, 

mereka saling membantu teman satu kelompok yang belum paham tentang materi, 

dibantu dengan melakukan tanya jawab, selain itu mereka juga saling membantu 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru, sehingga intensitas aktivitas siswa 

pada siklus II ini menjadi benar-benar tinggi.  

2. Hasil observasi guru oleh pengamat 

      Dalam kondisi ini, guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator, pembimbing 

dan pemberi informasi serta pengendali ketertiban kelas. Selain itu guru harus 

mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana yang kondusif, 

membangun hubungan yang erat dengan siswa dan memotivasi semaksimal siswa 

untuk membangkitkan kepercayaan diri siswa. 

    Hasil penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran siklus I belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Guru belum terlalu mengenal model 

pembelajaran yang akan digunakan karena belum terbiasa dan sedikit kaku dalam 

menerapkan metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran 

Investigasi Kelompok. Walaupun hasil observasi kinerja guru selama proses 

pembelajaran pada siklus I mencapai skor 84 dengan kriteria baik, masih ada 

beberapa aspek kinerja guru yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Guru dalam 

menyampaikan materi kurang jelas, sehingga terbukti masih ada beberapa siswa yang 

belum memahami materi. motivasi guru terhadap siswa belu maksimal, siswa 

sepenuhnya belum merespon positif motivasi yang diberikan oleh guru. Sehingga 

dalam hal ini guru harus meningkatkan lagi motivasi kepada siswa.  

Berdasarkan proses pembelajaran siklus II, guru peneliti berusaha untuk lebih 

meningkatkan lagi kinerjanya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 
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metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok. Kinerja guru peneliti pada siklus II ternyata berhasil mengalami 

peningkatan skor menjadi 94 dengan kriteria sangat baik. Menurut keterangan dari 

observator, pada siklus II ini guru sudah berhasil melengkapi kekurangan pada siklus I, 

guru semakin terampil dalam menerapkan metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok, guru lebih bisa menjelaskan 

materi secara runtut, mengkondisikan kelas dengan baik, serta mampu memberikan 

motivasi serta pendekatan pada masing-masing kelompok. Kinerja guru pada siklus II 

ini memang benar-benar mengalami peningkatan sehingga hal ini berdampak positif 

pada siswa untuk meningkatkan aktifitas belajarnya. 

3. Hasil angket tanggapan siswa 

          Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa pada tabel 3 diketahui bahwa dari 10 

indikator yaitu (1) saya  berpartisipasi dalam mengerjakan LKS, siswa yang 

menyatakan sangat setuju sebesar 47,83%, siswa menyatakan setuju 52,17 % siswa 

setuju, siswa yang memilih ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0% (2) Saya 

menjadi termotivasi untuk mempelajari materi sejarah setelah menggunakan metode 

dan model ini (pemberian tugas dan resitasi), siswa yang menyatakan 21,74% siswa 

sangat setuju, 76,09% siswa setuju, 2,17% siswa memilih ragu-ragu dan 0% siswa 

memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju (3) Pembelajaran berlangsung lebih 

semangat setelah menggunakan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran sebanyak 32,61% siswa sangat setuju, 54,35% siswa setuju, 13,04% 

siswa memilih ragu-ragu, dan 0% untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju (4) 

Materi sejarah lebih mudah dipahami dengan menggunakan metode Pemberian 

Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok sebanyak 
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58,69% sangat setuju, 41,30% siswa setuju, siswa ragu-ragu, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju 0% (5) Senang dengan metode mengajar yang digunakan oleh guru 

sebanyak 50% siswa sangat setuju, 32,61% siswa setuju, 15,22% siswa ragu-ragu, 

2,17% siswa tidak setuju dan 0% siswa sangat tidak setuju (6) Pembelajaran melatih 

saya untuk berani bertanya atau menjawab pertanyaan teman atau guru sebanyak 

21,74% siswa sangat setuju, 65,22% siswa setuju, 13,04% siswa ragu-ragu, 0% siswa 

memilih tidak seuju dan sangat tidak setuju (7) Pembelajaran ini membuat saya 

berani mengemukakan jawaban atau pendapat saya 32,61 % sangat setuju, 43,48% 

siswa setuju, 23,91% siswa ragu-ragu, 0% siswa tidak setuju dan sangat tidak setuju 

(8) Saya menyukai cara mengajar guru sebanyak 56,52 % sangat setuju, 41,30% siswa 

setuju, 2,17% siswa memilih ragu-ragu, 0% siswa memilih tidak setuju dan sangat 

tidak setuju (9) Saya menjadi lebih tertarik untuk berdiskusi baik kelompok maupun 

umum dalam kelas sebanyak 32,61 % siswa sangat setuju, 58,69% siswa setuju, 4,35% 

siswa menyatakan ragu-ragu, 4,35% siswa menyatakan tidak setuju 4,35% dan 0% 

siswa yang menyatakan sangat tidak setuju (10) Saya menjadi lebih menyukai 

pembelajaran sejarah setelah menggunakan metode  ini (investigasi kelompok) 

sebanyak 43,48 % siswa sangat setuju, 47,83% siswa setuju, 8,09% siswa menyatakan 

ragu-ragu, 0% siswa yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

4. Hasil prestasi belajar siswa 

a. Evaluasi siswa 

Sebelum dilakukan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok nilai rata-rata siswa 49,6 dengan persentase 

30,43% sebanyak 14 siswa tuntas belajar dengan nilai tertinggi 80 sedangkan nilai 

terendah adalah 10. Setelah menggunakan metode pemberian tugas dan resitasi 
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dengan model pembelajaran investigasi kelompok dilaksanakan dalam 

pembelajaran pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 74,89 dengan 

persentase 78,26% sebanyak 36 siswa tuntas belajar dengan nilai tertinggi 100 

dan terendah 20, dan pada siklus II nilai rata-rata siswa juga meningkat menjadi 

81,09 dengan persentase 91,30% sebanyak 42 siswa dengan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 40. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran yang 

diterapkan dapat memberikan hasil peningkatan. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan secara terus menerus dari prasiklus, 

siklus I hingga siklus II, hasil dari nilai siswa juga mengalami kenaikan secara 

berlanjut. Nilai rata-rata yang diperoleh pada saat prasiklus siswa adalah 49,67 

dengan ketuntasan klasikal 30,43% sebanyak 14 siswa yang tuntas. Pada siklus I 

nilai rata-rata siswa adalah 74,89 dengan ketuntasan klasikal 78,26% sebanyak 36 

siswa yang tuntas pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu diperoleh nilai 

rata 81,08 dengan ketuntasan klasikal 91,30% sebanyak 42 siswa yang tuntas. 

Kenaikan nilai rata-rata siswa dari prasiklus menuju siklus I adalah 50,76%, 

sedangkan kenaikan nilai rata-rata siswa dari siklus I menuju siklus II sebesar 

8,27%. Hal ini menunjukkan keberhasilan akan metode dan model pembelajaran 

yang digunakan. Dari nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil belajar siswa 
 Prasiklus Siklus I Siklus II 

Nilai rata-rata kelas 49,67 74,89 81,08 

Persentase ketuntasan klasikal (%) 30,43% 78,26% 91,30% 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dan siklus II diperoleh 

temuan sebagai berikut: 

1. Siswa telah mampu bekerjasama dengan baik dengan teman sekelompoknya 

dan dapat mempresentasikan hasil laporannya didepan kelas dengan baik. 

2. Indikator keberhasilan ketuntasan belajar mengalami peningkatan dari  

Prasiklus, siklus I sampai siklus II. Presentase kenaikan rata-rata nilai prasiklus 

menuju siklus I adalah sebesar 50,76%, sedangkan presentase kenaikan rata-

rata nilai siklus I menuju siklus II adalah sebesar 8,27%.  

3. Kinerja guru juga mengalami peningkatan sehingga siswa lebih paham 

terhadap materi yang disampaikan. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode pemberian tugas dan resitasi dengan model pembelajaran 

investigasi kelompok dapat meningkatkan motivasi sekaligus peningkatan prestasi 

belajar sejarah siswa di SMA Negeri 3 Pemalang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok yang diterapkan pada siswa kelas IX IPS I SMA Negeri 3 Pemalang lebih 

efektif dibandingkan dengan metode ceramah, hal ini ditunjukkan dengan 

ketuntasan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

pada mata pelajaran sejarah yaitu ≥67 dan ketuntasan klasikal yaitu 75% siswa 

telah tuntas secara individual. 

2. Metode yang telah digunakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

ditunjukkan dengan angket peningkatan motivasi siswa yang menyatakan bahwa 

51,30% siswa setuju, dan 39,78% siswa sangat setuju. Siswa menjadi termotivasi 

untuk mempelajari materi sejarah setelah menggunakan metode Pemberian Tugas 

dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi Kelompok. 

3. Metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok yang telah digunakan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS I SMA Negeri 3 Pemalang, ditunjukkan dengan meningkatnya ketuntasan belajar 

siswa yang pada prasiklus sebesar 30,43% dan meningkat pada siklus I sebesar 

78,26%, sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat lagi sebesar 

91,30%. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Metode Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran Investigasi 

Kelompok hendaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran yang lain agar siswa 

tidak jenuh dalam memperoleh pelajaran. 

2. Guru hendaknya memperbaharui atau merubah cara mengajar agar tidak monoton 

sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

3. Guru hendaknya selalu menjalin hubungan baik dengan siswa, agar siswa merasa 

nyaman dalam memperoleh pelajaran dan mudah menangkap materi yang 

disampaikan. 
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BAHAN AJAR 

SIKLUS I 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Pemalang 

   Kelas / Semester : XI IPS I / 2 

   Materi Pokok  : Revolusi Perancis dan Revolusi 

Amerika 

1. Revolusi Perancis 

a. Keadaan Eropa sebelum Revolusi Perancis 

 Salah satu ajaran yang berpengaruh di Eropa sebelum Revolusi Perancis 

adalah ajaran Niccolo Machiavelli. Ajarannya mendukung kekuasaan raja 

secara mutlak. 

 Ajaran Machiavelli berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 dan dianut raja-

raja dari Eropa seperti Frederich II, Tsar Peter Agung, kaisar Joseph II, Raja 

CharlesI, dan juga Raja Louis dari Perancis. 

 Raja Frederich II dari Prusia. Di dalam usaha untuk membina kekuasaan 

yang tak terbatas, Raja Frederich II memajukan dan memperkuat kerajaan 

Prusia agar menjadi sebuah kerajaan yang terkuat di dunia.  

 Tsar Peter yang Agung. Dengan kekuasaan penuh ditangannya, Tsar Peter 

Agung berusaha untuk memajukan kerajaan Rusia melalui beberapa cara, 

diantaranya mendatangkan teknisi-teknisi beberapa negara untuk 

membangun industri-industri di Rusia. 

 Kaisar Joseph II. Kaisar Joseph II berpendapat bahwa pemerintahan 

didirikan untuk melindungi rakyat, sehingga didalam menjalankan 

pemerintahannya Kaisar Joseph II mengambil langkah-langkah, seperti: 

menghapuskan sistem petani ulur atau petani budak. 

 Raja Charles I. Raja Charles ingin membentuk kekuasaan absolut di 

negerinya. 
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b. Absolutisme di Perancis 

 Pembentukan kekuasaan absolut di Perancis dipelopori oleh Perdana 

Menteri Cardinal Richelieu (1642-1643). 

 Kekuasaan absolut di Perancis berlanjut pada masa Perdana Mneteri 

Cardinal Mazarin (1643-1661), dan pada masa Raja Louis XIII. 

 

c. Sebab-sebab Revolusi Perancis 

Sebab umum meletusnya Revolusi Perancis, adalah sebagai berikut: 

 Utang negara terlalu banyak. 

 Pajak sangat tinggi. 

 Adanya blangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. 

 Kebencian rakyat kepada penjara Bastille. 

 

Sebab khusus meletusnya Revolusi Perancis, adalah karena masalah 

penghamburan-hamburan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja 

Louis XVI yakni Marie Antoniette. 

 

d. Dampak Revolusi Perancis 

  Bidang Politik 

 Undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. 

 Timbulnya ide Republik. 

 Berkembangnya paham demokrasi modern. 

 Munculnya rasa nasionalisme. 

 Munculnya aksi revolusioner untuk mengguligkan kekuasaan absolut 

Raja. 

 Bidang Ekonomi 

 Petani menjadi pemilik tanah. 

 Sistem pajak feodal dihapuskan. 

 Sistem monopoli dihapuskan. 

 Timbulnya industri besar. 
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 Bidang Sosial 

 Penghapusan feodalisme. 

 Susunan masyarakat baru. 

 Pendidikan dan pengajaran merata disemua lapisan masyarakat. 

 

2. Revolusi Amerika 

a. Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan Amerika untuk lepas dari 

Inggris. 

b. Latar Belakang terjadinya Revolusi Amerika, adalah sebagai berikut: 

 Pertentangan penduduk koloni dengan penduduk negeri induk yang 

menginginkan kebebasan. 

 Kurangnya rasa patriotisme terhadap tanah kelahirannya di Eropa. 

c. Faktor utama penyebab Revolusi Amerika: 

 Timbul paham kebebasan dalam bidang politik. 

 Timbul paham kebebasan dalam bidang perdagangan. 

 Pemungutan pajak yang tinggi. 

 Peristiwa “The Boston Tea Party”, yaitu pembongkaran teh yang ada 

pada kapal milik Inggris di Pelabuhan Boston yang dilakukan oleh orang-

orang koloni. 

d. Faktor penyebab munculnya perang saudara di Amerika Serikat adalah sebagai 

berikut: 

 Adanya perbedaan antara pihak Utara dengan Selatan. 

 Munsulnya masalah perbudakan setelah Beecher Stowe. 

 Terpilihnya Abraham Lincoln sebagai Presiden amerika Serikat dari 

Partai Republik dan dikenal sebagai seorang yang sangat anti 

perbudakan. 

 Amerika Serikat bagian selatan ingin memisahkan diri dari Amerika 

Serikat dengan membentuk confederate state of america dengan 

Jafferson davis debagai presiden serta menetapkan kota Richmond 

sebagai ibukotanya. 
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BAHAN AJAR 

SIKLUS II 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Pemalang 

   Kelas / Semester : XI IPS I /  2 

   Materi Pokok  : Revolusi Rusia dan berbagai 

Revolusi yang berpengaruh 

terhadap Indonesia. 

B.  Revolusi Rusia 

1. Keadaan Rusia sebelum Revolusi 1917 

a. Rusia sebagai sebuah negara kerajaan diperintah oleh seorang Tsar 

atau kaisar, sebagian besar tsar yang memerintah rusia bersifat 

otoriter dan bahkan bertindak sewenang-wenang. 

b. Ketika Tsar Nicholas II memerintah Rusia, ia menjalankan 

pemerintahan dengan sangat reaksioner, tetapi dalam bidang 

ekonomi bersifat progresif. Hal ini menyebabkan industrialisasinya 

berkembang pesat. Namun, kemajuan industri menyebabkan 

berkembangnya gerakan sosialisme di Rusia. 

c. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan 

Tsar Nicholas II, seperti: Industrialisasi, munculnya sosialisme di Rusia, 

Perang Rusia-Jepang (1904-1905), Minggu Berdarah (22 Januari 1905). 

 

2. Revolusi Rusia 1905 

Meletusnya Revolusi Rusia tahun 1905 disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: 

a. Keinginan rakyat akan pemerintahan liberal. 

b. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan reaksioner dari Tsar. 

c. Adanya tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh dan tani. 
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d. Kekalahan rusia dalam perang Rusia-Jepang (1904-1905) melemahkan 

pemerintahan Tsar, sehingga kaum revolusioner melakukan 

pemberontakan. 

 

3. Revolusi Rusia (1917) 

a.Sebab-sebab munculnya Revolusi Rusia tahun 1917 adalah sebagai berikut: 

 Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. 

 Susunan pemerintahan Tsar yang buruk. 

 Perbedaan sosial yang menyolok. 

 Persoalan tanah. 

 Munculnya aliran-aliran. 

 Kekalahan perang. 

 Bahaya kelaparan mengancam. 

b. Revolusi Rusia tahun 1917 dibagi menjadi 2 fase, yaitu Revolusi Februari 

1917 dan Revolusi oktober 1917. 

c. Dampak Revolusi Oktober 1917, adalah sebagai berikut: 

  Dihapusnya sistem pemerintahan tsar di Rusia. 

 Munculnya demokrasi-soviet yaitu demokrasi yang 

berlandaskan komunisme. 

 Modernisasi Rusia mengembangkan Rusia terutama dalam 

bidang industri dan pertanian. 

 Meluasnya komunisme ke seluruh dunia dengan Rusia sebagai 

pemimpinya. 

 

d. Pemerintahan Lenin (1917-1924) 

a. Dengan keberhasilan kaum komunis menggulingkan pemerintahan 

Tsar, sejak tahun 1917 pemerintahan Rusia dipegang oleh kaum 

komunia dibawah pimpinan Lenin. 

b. Pada tahun 1919 Lenin membentuk komintern (Komunis 

Internasional) yang bertugas menyebarkan komunisme diseluruh 

dunia, namun pada tahun 1947 Komintern dilebur karena terkesan 

berbau imperialisme Rusia dan digantikan dengan Kominform 
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(Komunia Informasi) yang mejadi pusat propaganda komunis di 

seluruh dunia. 

 

C.   Berbagai Revolusi dan Pengaruhnya terhadap Indonesia 

a. Berbagai Revolusi di belahan Eropa dan Amerika berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial politik di Indonesia. 

b. Peristiwa-peristiwa itu menyadarkan Bangsa Indonesia bahwa membela 

hak-hak merupakan kewajiban yang harus diperjuangkan. 

c. Awal abad ke-20 dalam sejarah Indoneisa dikenal sebagai periode 

Kebangkitan Nasional, maka pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses 

itu menuntut bentuk manifestasinya telah melalui langkah-langkah yang 

wajar, yaitu mulai dari lahirnya ide emansipasi dan libberal dari status serba 

terbelakang, baik yang berakar dari tradisi maupun yang tercipta oleh 

situasi kolonial. 

d. Dengan adanya berbagai macam Revolusi dibelahan Eropa maka muncullah 

berbagai ideologi di Indonesia. Ideologi yang muncul dan berkembang pada 

masa pergerakan nasional Indonesia, seperti ideologi liberalisme, 

nasionalisme, komunisme, demokrasi, Pan Ismamisme, dll.  
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LEMBAR PENILAIAN UNTUK GURU 

SIKLUS I 

   Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas   

   Waktu Pelaksanaan : 23 Februari 2009 

   Tampat Pelaksanaan : SMA Negeri 3 Pemalang 

 Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru dikelas 

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

chek list (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

No INDIKATOR / ASPEK YANG DI AMATI 

SKOR 

1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN      

1 Guru mengkondisikan kelas    √  

2 

Guru menampilkan tentang metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

   √  

3 Memberikan motivasi    √  

4 Memberikan apersepsi    √  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

5 Guru mengajar dengan menguasai materi pelajaran     √ 

6 Guru membentuk kelompok belajar, tiap kelompok    √  
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terdiri dari 6 orang siswa, dan mengatur tempat 

duduk siswa agar tiap anggota dapat bertatap muka 

7 
Guru memberikan Lembar Kerja Siswa, setiap 

kelompok diberi 2 set 

    √ 

8 
Guru menganjurkan agar dalam mengerjakan lembar 

kegiatan siswa dikerjakan secara berkelompok 

   √  

9 
Guru memberikan kunci jawaban agar siswa dapat 

mengecek jawabannya sendiri 

   √  

10 
Bila ada pertanyaan dari siswa guru meminta 

mereka mengajukan pertanyaan itu kepada teman 

satu kelompok sebelum bertanya kepada guru 

   √  

11 
Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator 

apabila diperlukan 

    √ 

12 
Setelah siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 

kelompok, guru memberikan tugas rumah 

   √  

13 Pengelolaan waktu    √  

III 
PEMBELAJARAN YANG MEMICU DAN MEMELIHARA 

KETERLIBATAN SISWA 

     

14 
Menumbuhkan partisipati aktif siswa dalam 

pembelajaran 

    √ 

15 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa    √  

16 
Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa 

dalam belajar 

   √  

IV PENGGUNAAN BAHASA      

17 
Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik, dan benar. 

   √  

18 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √  

VI PENUTUP      
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19 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

    √ 

20 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas 

sebagai bagian remidi atau pengayaan 

   √  

 TOTAL SKOR 85 

Skor maksimal : 20% X 5 = 100% 
 
Skor maksimal = 100% 
Skor minimal  = 20%  
% Skor  : Skor yang diperoleh  X 100% 

    Skor maksimal 

Kriteria skor : 

Kinerja guru sangat baik  = bila 84% < skor ≤ 100% 

Kinerja guru baik  = bila 68% < skor ≤ 84% 

Kinerja guru cukup  = bila 52% < skor ≤ 68% 

Kinerja guru kurang  = bila 36% < skor ≤ 52% 

Kinerja guru sangat kurang = bila 20% < skor ≤ 36% 

        Pemalang,     2009 

Guru Mata Pelajaran      Observator 

 

Rustini, S. Pd       Suci Erningsih 

NIP 131847173       NIM 3101405019 
    

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN UNTUK GURU 
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SIKLUS II 

   Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas   

   Waktu Pelaksanaan : 2 Maret 2009 

   Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 3 Pemalang 

 Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru dikelas 

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

chek list (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

No. INDIKATOR / ASPEK YANG DI AMATI 

SKOR 

1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN      

1 Guru mengkondisikan kelas     √ 

2 
Guru menampilkan tentang metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

    √ 

3 Memberikan motivasi    √  

4 Memberikan apersepsi    √  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

5 Guru mengajar dengan menguasai materi pelajaran     √ 

6 
Guru membentuk kelompok belajar, tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa, dan mengatur tempat 

    √ 
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duduk siswa agar tiap anggota dapat bertatap muka 

7 
Guru memberikan lembar kerja siswa, setiap 

kelompok diberi 2 set 

    √ 

8 
Guru menganjurkan agar dalam mengerjakan lembar 

kegiatan siswa dikerjakan secara berkelompok 

    √ 

9 
Guru memberikan kunci jawaban agar siswa dapat 

mengecek jawabannya sendiri 

   √  

10 
Bila ada pertanyaan dari siswa guru meminta 

mereka mengajukan pertanyaan itu kepada teman 

satu kelompok sebelum bertanya kepada guru 

    √ 

11 
Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator 

apabila diperlukan 

    √ 

12 
Setelah siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 

kelompok, guru memebrikan tugas rumah. 

    √ 

13 Pengelolaan waktu    √  

III 

PEMBELAJARAN YANG MEMICU DAN MEMELIHARA 

KETERLIBATAN SISWA 

     

14 
Menumbuhkan partisipati aktif siswa dalam 

pembelajaran 

   √  

15 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa     √ 

16 
Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa 

dalam belajar 

    √ 

IV PENGGUNAAN BAHASA      

17 
Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik, dan benar. 

   √  

18 
Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai     √ 

VI PENUTUP      

19 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

    √ 
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20 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas 

sebagai bagian remidi atau pengayaan 

    √ 

 TOTAL SKOR 94 

Skor maksimal  = 20% X 5 =100%  
Skor maksimal  = 100% 
Skor minimal     = 20% 
% Skor  : Skor yang diperoleh  X 100% 

    Skor maksimal  

Kriteria skor : 

Kinerja guru sangat baik  = bila 84% < skor ≤ 100% 

Kinerja guru baik  = bila 68% < skor ≤ 84% 

Kinerja guru cukup  = bila 52% < skor ≤ 68% 

Kinerja guru kurang  = bila 36% < skor ≤ 52% 

Kinerja guru sangat kurang = bila 20% < skor ≤ 36% 

 

        Pemalang,     2009 

Guru Mata Pelajaran      Observtor 

         

Rustini, S. Pd        Suci Erningsih 

NIP 131847173      NIM. 3101405019 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN UNTUK SISWA 

SIKLUS I 
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   Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

   Waktu Pelaksanaan : 23 Februari 2009       

   Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 3 Pemalang 

   Responden  : Kelas XI IPS I    

   Jumlah Peserta : 46 Siswa  

 

 Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa dikelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator sebagai berikut: 

SB  = Sangat Baik ( 100-90%) 

B = Baik  ( 89-70%) 

S  = Sedang ( 69-50%) 

K = Kurang ( 49-30%) 

 

No ASPEK YANG DINILAI 
JUMLAH 

SISWA 

SKOR 

% SB B S K 

1. Kehadiran siswa 46  80    

2. 

Siswa memperhatikan 

pelajaran pada saat guru 

menyampaikan meteri 

pelajaran 

  80    

3. 

Pada saat pelajaran 

berlangsung kelas terkendali 

dengan baik 

   80   

4. 

Siswa membentuk 

kelompoknya sesuai dengan 

instruksi guru dan memilih 

ketua kelompok 

  90    
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5. 
Siswa dapat menerima 

kelompoknya dengan baik 

   80   

6. 

Secara berpasangan siswa 

saling bekerjasama secara 

aktif untuk mengerjakan 

lembar kegiatan 

    60  

7. 
Siswa menyikapi instruksi 

guru ketika menemui 

kesulitan mengerjakan 

lembar kegiatan untuk 

bertanya pada teman 

sekelompoknya 

   80   

8. Antusias mengikuti pelajaran 

ditandai tidak rela kalau 

pelajaran sejarah selesai 

    60  

9. Siswa memahami materi dan 

mampu mengaplikasikan 

untuk menyelesaikan tugas 

rumah secara berkelompok. 

   80   

10. Terjadi persaingan antar 

kelompok untuk menjadi 

kelompok yang baik dan 

mampu bekerjasama. 

   70   

 
Rata-rata       
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       Pemalang,     2009 

Guru Mata Pelajaran      Observator 

 

Rustini, S. Pd       Suci Erningsih 

NIP 131847173      NIM 3101405019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN UNTUK SISWA 

SIKLUS II 

   Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 
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   Waktu Pelaksanaan : 2 Maret 2009 

   Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 3 Pemalang 

   Responden  : Kelas XI IPS I 

   Jumlah Peserta : 46 Siswa 

 

 Petunjuk 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa dikelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

SB  = Sangat Baik (  100-90%) 

B  = Baik   (  89-70% ) 

S  = Sedang  (  69-50%) 

K  = Kurang  (  49-30%) 

 

No ASPEK YANG DINILAI 
JUMLAH 

SISWA 

SKOR 

% SB B S K 

1. Kehadiran siswa 46  100    

2. 

Siswa memperhatikan 

pelajaran pada saat guru 

menyampaikan meteri 

pelajaran 

  90    

3. 

Pada saat pelajaran 

berlangsung kelas 

terkendali dengan baik 

  80    

4. 
Siswa membentuk 

kelompoknya sesuai 

   80   
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dengan instruksi guru dan 

memilih ketua kelompok 

5. 
Siswa dapat menerima 

kelompoknya dengan baik 

  90    

6. 

Secara berpasangan siswa 

saling bekerjasama secara 

aktif untuk mengerjakan 

lembar kegiatan 

   80   

7. 

Siswa menyikapi instruksi 

guru ketika menemui 

kesulitan mengerjakan 

lembar kegiatan untuk 

bertanya pada teman 

sekelompoknya 

   80   

8. 

Antusias mengikuti 

pelajaran ditandai tidak 

rela kalau pelajaran sejarah 

selesai 

    60  

9. 

Siswa memahami materi 

dan mampu 

mengaplikasikan untuk 

menyelesaikan tugas 

rumah secara 

berkelompok. 

  95    

         

10. 

Terjadi persaingan antar 

kelompok untuk menjadi 

  90    
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kelompok yang baik dan 

mampu bekerjasama. 

 Rata-rata       

 

 

 

        

 

       Pemalang,        2009 

Guru Mata Pelajaran      Observator 

 

 

 

 

 

Rustini, S. Pd       Suci Erningsih 

NIP 131847173      NIM 3101405019 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS I 

 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Kelas / Semester : XI IPS I / 2 

         Materi Ajar : Revolusi Perancis dan Amerika 

 Isilah kotak dibawah ini! 

Deskripsikan 
Raja-raja di 

..........................................

..........................................

..........................................
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Jelaskan Ciri-ciri 
pemerintahan 

Raja Louis XIV! 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................................. 

Desipsikan 
Mengapa 
Revolusi 

Perancis muncul 
pada masa 

pemerintahan 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
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Jelaskan Perang 
saudara (civil 

war) di Amerika 
Serikat!  

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 

Peristiwa 
pembongkaran 
teh-teh dari tiga 
buah kapal milik 

Inggris di 
Pelabuhan Boston 

yang dilakukan 
orang-orang 

Kolonis, yang 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS II 

 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Kelas / Semester : XI IPS I  / 2 
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   Materi Ajar : Revolusi Rusia dan berbagai 

macam Revolusi yang 

berpengaruh terhadap Indonesia 

 

Isilah kotak dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.................................. 
 

Deskripsikan Peristiwa-
peristiwa penting pada 
masa Pemerintahan 

Tsar! 
 

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Jelaskan peristiwa 
minggu berdarah (22 

januari 1905)! 

Jelaskan terjadinya masa 
pemerintahan Lenin tahun 

1917-1924! 

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

............... 
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Jelaskan dampak terjadinya 
Revolusi Rusia di Indonesia!  

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

........... 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

I. Identitas Mata Pelajaran 

Deskripasikan 2 fase 
Revolusi yang terjadi pada 
Revolusi Rusia tahun 1917! 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

...................... 
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A. Mata Pelajaran  : Sejarah  

B. Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Pemalang 

C. Kelas / Semester  : XI IPS I  /  2 

D. Materi Pokok  : Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika 

E. Waktu   : 3 X 45  (3 X Pertemuan) 

II. Standar Kompetensi 

Menganalisis sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia 

dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. 

III. Kompetensi Dasar 

Membedakan pengaruh Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi 

Rusia terhadap perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia. 

IV. Indikator 

A. Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya Revolusi Perancis. 

B. Siswa dapat mendeskripsikan Revolusi Amerika. 

V. Materi Ajar 

A. Keadaan Eropa sebelum Revolusi Perancis 

B. Absolutisme di Perancis 

C. Sebab-sebab meletusnya Revolusi Perancis 

D. Perang Kemerdekaan Amerika Serikat 

 

VI. Strategi Pembelajaran / Kegiatan Belajar 

No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

Aspek Life Skill yang 

dikembangkan 



94 
 

 
 

1. 

Pendahuluan 

 Guru menjelaskan tentang 

tujuan dan materi 

pembelajaran 

 Guru mengingatkan kembali 

materi lalu 

1 x 10  

Kemampuan menggali 

informasi, mengolah 

informasi dan 

komunikasi yang 

diberikan guru 

2. 

Kegiatan inti 

 Penjelasan materi mengenai 

Revolusi Perancis, Revolusi 

Amerika 

 Membentuk kelompok 

 

 Evaluasi 

1 X 40  

 

 

1X 30  

 

1 x 45  

 

3. 

Penutup 

 guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi 

 guru memberitahu materi yang 

akan dipelajari berikutnya, dan 

memberikan tugas Rumah 

kepada siswa. 

 

1 x 10  

 

 

VII. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

A. Media  : Meja kelompok 

B. Alat  : White Board, Board Maker 
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C. Sumber  : Buku Paket Sejarah untuk SMA kelas XI. I Wayan Badrika. 

2006. Sejarah untuk SMA kelas XI. Jakarta: Erlangga. 

VIII. Target 

A. Jenis Tagihan 

 Kegiatan kelompok 

 Evaluasi individu. 

B. Bentuk 

 Mengerjakan evaluasi 

 Pembentukan kelompok untuk mengerjakan tugas Rumah 

C. Prestasi 

 Siswa dikatakan berhasil jika target pengetahuannya mengenai materi 

diatas 67% dan jika nilai evaluasi siswa yang berhasil memenuhi KKM diatas 

75%. 

D. Penilaian 

A. Kognitif 

 Jenis tagihan   : pertanyaan dan tugas rumah 

 Bentuk Instrumen   : Essay 

B. Afektif 

Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik. 

     Mengetahui 

     Guru Mata Pelajaran 

 

     Rustini, S. Pd 

     NIP 131847173 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
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I. Identitas Mata Pelajaran 

A. Mata Pelajaran  : Sejarah  

B. Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Pemalang 

C. Kelas / Semester  : XI IPS I  /  2 

D.   Materi Pokok  : Revolusi Rusia dan berbagai macam Revolusi yang 

berpengaruh terhadap Indonesia 

E. Waktu   : 3 X 45’ (2 X Pertemuan) 

 

II.  Standar Kompetensi 

Menganalisis sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia 

dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. 

III.  Kompetensi Dasar 

Membedakan pengaruh Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi 

Rusia terhadap perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia. 

IV.  Indikator 

A. Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya Revolusi Perancis dan Revolusi 

Amerika. 

B. Siswa dapat mendeskripsikan faktor penyebab Revolusi Rusia dan berbagai 

macam Revolusi yang berpengaruh terhadap Indonesia. 

V.  Materi Ajar 

A. Keadaan Rusia sebelum Revolusi 1917 

B. Sebab-sebab terjadinya Revolusi Rusia 1905 

C. Sebab-sebab meletusnya Revolusi Rusia 1917 

D. Revolusi dan Pergerakan Nasional Indonesia 

VI.  Strategi Pembelajaran / Kegiatan Belajar 
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No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

Aspek Life Skill yang 

dikembangkan 

1. 

Pendahuluan 

 Guru menjelaskan tentang tujuan 

dan materi pembelajaran 

 Guru mengingatkan kembali 

materi lalu 

1 x 

10  

Kemampuan menggali 

informasi, mengolah 

informasi dan 

komunikasi yang 

diberikan guru 

2. 

Kegiatan inti 

 Penjelasan materi mengenai 

Revolusi Rusia dan pergerakan 

Nasional Indonesia 

 Membentuk kelompok 

 

 Evaluasi 

 

1 x 

40  

 

 

1 x 
30  

 

1 x 
45  

 

 

3. 

Penutup 

 Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi 

 Guru memberitahu materi yang 

akan dipelajari berikutnya, dan 

memberikan tugas Rumah 

 
 
1 X 
10  
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kepada siswa. 

VII. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

A. Media  : Meja kelompok 

B. Alat  : White Board, Board Maker 

C. Sumber  : Buku Paket Sejarah untuk SMA kelas XI. I Wayan Badrika. 

2006. Sejarah untuk SMA kelas XI. Jakarta: Erlangga. 

VIII. Target 

A. Jenis Tagihan 

 Kegiatan kelompok 

 Evaluasi individu. 

B. Bentuk 

 Mengerjakan evaluasi 

 Pembentukan kelompok untuk mengerjakan tugas Rumah 

C. Prestasi 

 Siswa dikatakan berhasil jika target pengetahuannya mengenai materi 

diatas 67% dan jika nilai evaluasi siswa yang berhasil memenuhi KKM diatas 

75% 

D. Penilaian 

A. Kognitif 

 Jenis tagihan : Pertanyaan dan Tugas Rumah 

 Bentuk Instrumen : Essay 

B. Afektif 

 Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik. 

 

 

 

 

 

       Mengetahui,  
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       Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

       Rustini, S. Pd 

       NIP 131847173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI 
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SIKLUS I 

 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Kelas / Semester : XI IPS I  / 2 

   Materi ajar : Revolusi Perancis dan Revolusi 

Amerika 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan baik dan benar!  

 

1. Jelaskan keadaan Eropa sebelum munculnya Revolusi Perancis! 

2. Sebutkan sebab umum terjadinya Revolusi Perancis! 

3. Jelaskan dampak terjadinya Revolusi Perancis di bidang politik, ekonomi, dan sosial! 

4. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Amerika? Jelaskan! 

5. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa “The Boston Tea Party”? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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SELAMAT MENGERJAKAN 

SOAL EVALUASI 

SIKLUS II 

 

   Mata Pelajaran : Sejarah 

   Kelas / Semester :  XI IPS I  / 2 

   Materi ajar : Revolusi Rusia dan berbagai 

Revolusi yang berpengaruh 

terhadap Indonesia 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan baik dan benar! 

 

1. Jelaskan keadaan Rusia sebelum Revolusi 1917! 

2. Jelaskan terjadinya Revolusi Rusia tahun 1905! 

3. Sebutkan dan jelaskan sebab-sebab terjadinya Revolusi Rusia 1917! 

4. Jelaskan dampak terjadinya Revolusi Oktober 1917! 

5. Jelaskan pengaruh Revolusi Rusia terhadap Indonesia! 
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TUGAS RUMAH 
SIKLUS I 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buatlah rangkuman 
tentang Revolusi 

Perancis dan 
Revolusi Amerika! 

Diskusikan bersama 
teman sekelompok 

dan buatlah laporan 
hasil diskusinya! 
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TUGAS RUMAH 
SIKLUS II 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buatlah rangkuman 
tentang Revolusi Rusia 
dan pengaruh Revolusi 

bagi Indonesia! Diskusikan 
bersama teman 

sekelompok dan buatlah 
laporan hasil diskusinya! 
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Pembagian Kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelompok 1 
1. Dea yulianto 
2. Anton Sujarwo 
3. Lina Aji 
4. Mulyadi 
5. Sela Iman Purwanti 
6. Widya Setiani 

Kelompok 2 
1. Faizal Amri arrozy 
2. Aditya Pradana 
3. Anisya Arifatul M 
4. Ayu Rizki O. 
5. Linda Filayati 
6. Supriyanto 

Kelompok 3 
1. Immamul Muttaqin 
2. Asep Eka S  
3. Embun Rysna S  
4. Lilis Nur Aeni 
5. Maulina Puspita S 
6. Wijinarsih 

Kelompok 4 
1. Prajna Paramita 
2. Fredi Dwi Saketi  
3. Ariyani 
4. Akbar Ginanjar 
5. Munasipah 
6. Faris Widya N  
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Kelompok 5 
1. Ryan Setyo W 
2. Jamilah 
3. Puji Astuti 
4. Eva Astriani 
5. Alisandra P 
6. Riza Mutia Izmi 

Kelompok 6 
1. Rina Melati 
2. Ari Sulistio 
3. Elgi Cahya R 
4. Fitriani Yulianti 
5. Nur Arifin 
6. Septian Wulandari 

Kelompok 7 
1. Septian Dwi K 
2. Fani Yuliati 
3. Hasbi Bimosekti 
4. Inayah Mauliya 
5. Nurul Amalia 

 

Kelompok 8 
1. Yuliana Dwi R 
2. Bekti Wiyatus S 
3. Yudistira Setiawan 
4. Devi Sari 
5. Setia Budi 
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Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus I

Tuntas

Tidak Tuntas

Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus II

Tuntas

Tidak Tuntas
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Rata-rata Nilai 

 
Persentase Ketuntasan Siswa 
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Persentase Kinerja Guru
 

 
Angket motivasi siswa setelah menggunakan metode 

Pemberian Tugas dan Resitasi dengan model pembelajaran 
Investigasi Kelompok 
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Siswa sedang mendengar instruksi dari guru tentang penjelasan metode 

pembelajaran yang akan digunakan 
 

 
Guru sedang memberikan materi pelajaran 
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Siswa sedang mengerjakan Lembar kegiatan secara berkelompok 

 
Siswa sedang menyimak penjelasan dari Guru 
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Siswa sedang bekerja kelompok dalam mengerjakan LKS 

 
Siswa sedang berargumen dalam menjawab pertanyaan guru 
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Siswa sedang menyiapkan pertanyaan untuk bertanya kepada guru 

 
Siswa sedang memperhatikan teman yang menjawab pertanyaan dari guru 

 


