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MOTTO 
 

 Sebaik-baik dari kamu adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mau 
mengajarkanya ( HR.Bukhori ) 

 Tidak dikatakan manusia beriman sebelum dia mencintai saudaranya 
seperti mencintai dirinya sendiri (Al-Hadist) 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS.Al-Insyirah:5-8) 

 Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi yang 
lainya ( Al-Hadist) 
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SARI 
 
 
Takhollimah, Rika. 2009. Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

model pembelajaran PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
dan menyenangkan) pada mata  pelajaran sejarah pada siswa kelas 
XI Is 2 SMA Negeri 1 Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 
pelajaran 2008/2009”. 

 
Kata Kunci : Model Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan , Prestasi  Belajar 
 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini 
cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada 
penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam 
penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah, dimana siswa 
hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikannya dan sedikit 
peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran 
menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ 
bagaimana prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon 
Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2008/ 2009 dengan menerapkan metode 
pembelajaran PAKEM ”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
mengetahui prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon 
kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2008/2009 dengan menerapkan model 
pembelajaran PAKEM. 

Penulis menggunakan model penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 
kelas atau di sekolah tempat  ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan 
atau peningkatan proses dan praktik pembelajaran (Zaenal Aqib, 2006: 19). 
Penelitian ini merupakan kegiatan pemecahan masalah yang terdiri dari empat 
komponen pokok yaitu: Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan 
(Observing), Refleksi (Reflecting). Hubungan keempat komponen tersebut 
menunjukan kegiatan berkelanjutan berulang (siklus). 

Pada pelaksanaan siklus I diperoleh nilai tertinggi 8 sebanyak 5 siswa dan 
nilai terendah adalah 5 sebanyak 6 siswa. Rata-rata kelas yaitu 6,56. Pada siklus 1 
prosentase ketuntasan belajar sebanyak 23 siswa dengan pengertian bahwa peserta 
didik yang nilainya diatas atau sama dengan 6,5 sebanyak 23 siswa atau mencapai 
58,88% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 16 siswa atau mencapai 
40,96%. Pada siklus II  diperoleh nilai tertinggi 9 sebanyak 1 siswa dan nilai 
terendah adalah 6 sebanyak 4 siswa. Rata-rata kelas yaitu 7,15 yaitu sudah 
mencapai diatas standar nilai yang telah ditentukan oleh sekolah yang menerapkan 
nilai ketuntasan belajar minimal 6,5. Pada siklus II prosentasi ketuntasan belajar 
sebanyak 35 siswa dengan pengertian bahwa peserta didik yang nilainya diatas 
atau sama dengan 6,5 sebanyak 35 siswa atau mencapai 89,60% dan siswa yang 
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belum tuntas belajar sebanyak 4 siswa atau mencapai 10,24%. Berdasarkan 
pencapaian tersebut maka nilai peserta didik kelas XI IS 2 mengalami peningkatan 
yang signifikan dibandingkan sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon 
Kabupaten Grobogan, maka diajukan saran sebagai berikut: Di dalam 
pembelajaran sejarah guru harus lebih kreatif menggunakan model pembelajaran 
yang melibatkan peran aktif siswa, sehingga suasana kelas lebih menyenangkan 
dan siswa tidak lagi merasa bosan dengan mata pelajaran sejarah, Dengan 
menggunakan model pembelajaran PAKEM dapat dijadikan solusi untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Karena model 
pembelajaran PAKEM merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa 
untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa senang dan prestasi 
belajarpun dapat meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar 

bagi pembangunan bangsa suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta 

didik, diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau proses 

pembelajaran.  

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989. 

dalam Undang-Undang itu telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional 

sebagai suatu cita-cita bagi segenap bangsa Indonesia. Intisari dari tujuan 

nasional Indonesia adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang selaras, 

serasi, dan seimbang dalam pengembangan jasmani dan rohani. Tujuan 

pendidikan yang telah dirumuskan itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan 

Konstitusional. Dalam UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31 disebutkan bahwa (1) 

Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 

diatur dengan Undang-Undang (Djamarah, 2005: 22). 

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1V, Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertukuan 

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab” (Munib, 2007:21). 

Salah satu tujuan Pendidikan Nasional yang akan dan harus dicapai 

Bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, salah satunya dapat terlaksana melalui pendidikan. 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang 

sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai yang diharapkan (Ismail, 

2008: 8). 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat 

ini cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan 

pada penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. 

Dalam penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah, 

dimana siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang 

disampaikannya dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan 

demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa 

menjadi pasif. 
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Jika secara psikologis siswa kurang tertarik dengan metode yang 

digunakan guru, maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan 

balik psikologis yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. 

Indikasinya adalah timbul rasa tidak simpati terhadap guru sejarah, tidak 

tertarik dengan materi-materi sejarah, dan lama-kelamaan timbul sikap acuh 

tak acuh terhadap mata pelajaran sejarah. 

Upaya peningkatan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, diperlukan guru kreatif yang 

dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta 

didik. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa 

dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat 

memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada 

gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal. 

Proses pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan 

belajar berpusat pada siswa, guru sebagai motivator dan fasilitator di 

dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. 

Ilmu Pengetahuan Sosial seperti sejarah adalah pelajaran yang sering 

dianggap tidak menarik, bahkan sering dikatakan sangat membosankan. Hal 

itulah yang sering dilontarkan oleh siswa. Kebosanan tersebut bukan 

dikarenakan materi sejarah yang banyak hafalan dan cenderung teoritis 

melainkan peran guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

cenderung kurang bervariatif (Widja, 1989: 24).  
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Jika hal tersebut terjadi, maka seorang guru harus bisa melakukan 

pembaharuan, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materinya. Kalau hal 

tersebut dibiarkan terus menerus, maka tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai secara maksimal.  

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan atau peristiwa-peristiwa penting dimasa lampau dan memiliki 

pengaruh besar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sendi-sendi 

kehidupan lainnya dalam masyarakat. Menurut (Hartono Kasmadi, 2001:16) 

mengatakan sejarah merupakan satu bagian dari kelompok ilmu yang berdiri 

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

sekolah adalah: “menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa 

dan negara serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan”. Pelajaran 

sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. 

Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap 

hubungan antarbangsa dan negara. Melihat sedemikian pentingnya mata 

pelajaran sejarah, maka seorang guru harus bisa mengembangkan dan 

melakukan inovatif terhadap pembelajaran sejarah, yang terkesan oleh peserta 

didik membosankan. Dalam pengajaran sejarah, metode dan pendekatan serta 

model yang telah dipilih dan merupakan alat komunikasi yang baik antara 

pengajar dan siswa, sehingga setiap pengajaran dan setiap uraian sejarah yang 

disajikan dapat memberikan motivasi belajar. 

Pendidik dituntut untuk menyediakan kondisi belajar untuk peserta 

didik untuk mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dipelajari 
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oleh subyek didik. Dalam hal ini peranan desain pesan dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat penting, karena desain pesan pembelajaran menunjuk pada 

proses memanipulasi, atau merencanakan suatu pola atau signal dan lambang 

yang dapat digunakan untuk menyediakan kondisi untuk belajar 

Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan 

siswa adalah pembelajaran PAKEM. Model  pembelajaran PAKEM 

merupakan singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan 

suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, 

bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang 

pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan 

hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka 

pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk 

kepentingan dirinya dan orang lain 

Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa.  

Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan 

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga 

waktu curah perhatiannya (time on task) tinggi. Menurut hasil penelitian, 

tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan 
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aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak 

efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan 

menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya 

seperti bermain biasa (Ismail, 2008: 46). 

PAKEM merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang 

bila diterapkan secara tepat berpeluang dapat meningkatkan dua hal, yaitu (1) 

menciptakan ketertarikan bagi siswa, (2) memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat berfikir dan bekerja, (3)  (Suparlan, 2008: 7). 

Meskipun dalam model ini siswa lebih aktif, namun guru tetap 

mengawasi kelas untuk memberikan semangat, dorongan belajar dan 

memberikan bimbingan secara individu/kelompok. Proses pembelajaran aktif 

dalam memperoleh informasi, ketrampilan dan sikap serta perilaku positif 

akan terjadi melalui suatu proses pencarian dari diri peserta didik. Hal ini akan 

terwujud bila peserta didik dikondisikan sedemikian rupa sehingga berbagai 

tugas dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memotivasi mereka untuk 

berpikir. 

Dalam pembelajaran Model PAKEM, seorang guru mau tidak mau 

harus berperan aktif, proaktif dan kreatif untuk mencari dan merancang 

media/bahan ajar alternatif yang mudah, murah dan sederhana, tetapi tetap 

memiliki relevansi dengan tema mata pelajaran yang sedang dipelajari siswa 
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Penelitian yang penulis ajukan merupakan penelitian dengan model 

penelitian tindakan kelas (PTK), penulis menggunakan model ini karena 

penulis mengetahui kondisi siswa kelas XI IS 2 dalam belajar Sejarah di SMA 

Negeri 1 Pulokulon. Penulis melihat ada beberapa masalah yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar  Sejarah pada siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Pulokulon, yaitu siswa ramai dalam kelas saat pelajaran sejarah. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat 

digunakan oleh guru atau pengajar sebagai praktisi dan pengelola program 

pendidikan. 

Peneliti melihat bahwa salah satu tidak disukainya mata pelajaran 

sejarah oleh siswa karena materi yang disampaikan guru masih kurang 

memberikan keaktifan siswa dalam berdiskusi maupun bertanya baik dengan 

guru maupun dengan siswa, sehingga sering berdampak pada hasil belajar 

yang tidak memuaskan. Pemakaian buku teks yang menjadi sumber utama 

bagi siswa atau siswa merasa sudah cukup memiliki tersebut mereka santai 

atau menyepelekan materi yang sedang dikaji sehingga menyebabkan siswa 

kurang berkembang dalam kreatifitas berfikir. Siswa menganggap bahwa 

materi pelajaran sejarah hanyalah materi hafalan belaka dan kemampuan 

untuk unjuk kerja mereka masih relatif kurang.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan) merupakan model pembelajaran yang dinilai paling tepat 

untuk diterapkan di SMA Negeri 1 Pulokulon dan dapat dijadikan satu metode 
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yang inovatif dan metode pembelajaran yang cukup bermanfaat serta 

berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar  sejarah siswa, sehingga 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pengaruh penggunaan 

pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan) oleh siswa tersebut dengan judul: UPAYA 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN PAKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, 

EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN) PADA MATA  PELAJARAN 

SEJARAH PADA SISWA KELAS XI IS 2 SMA NEGERI 1 

PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 

2008/2009 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “ bagaimana meningkatkan prestasi 

belajar sejarah siswa kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2008/ 2009 dengan menerapkan metode 

pembelajaran PAKEM ”. 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah sangat penting artinya karena fungsinya untuk 

memberi  batasan ruang lingkup dan ini merupakan usaha peneliti untuk 

menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca atau pihak-pihak yang 
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terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penegasan istilah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Prestasi Belajar 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai atau dilakukan,dikerjakan,dan sebagainya. Belajar 

adalah proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan 

penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan persepsi manusi (Catharina, 2004: 4). 

  Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 

luas daripada itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan (Hamalik, 2001: 36). 

  Menurut Sumadi (1998: 7) prestasi belajar adalah merupakan ukuran 

keberhasilan belajar paling luas dipakai dalam penelitian. Pada umumnya 

prestasi belajar terdapat pada buku raport setelah siswa melakukan 

aktivitas belajar di sekolah dalam kurun waktu tertentu, seperti catur 

wulan atau semester. Dengan prestasi belajar maka guru, siswa dan orang 

tua akan mengetahui hasil yang dicapai dalam pembelajaran atau 

pendidikan.    

2. Pembelajaran PAKEM 

  Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan)  adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan 
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peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan 

ketrampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu 

belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih 

menarik, menyenangkan, dan efektif. Karakterisitk PAKEM, meliputi: 

1. Aktif: pembelajaran ini memungkinkan peserrta didik berinteraksi 

secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi obyek-obyek yang ada di 

dalamnya, dalam hal ini guru terlibat secara aktif, baik dalam 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembejaran  

2. Kreatif: Pembelajaran membangun kreatifitas peserta didik dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar dan sesama peserta didik, 

utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus 

diselesaikan dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif, yaitu 

merancang dan melaksanakan PAKEM. 

3. Efektif: Efektifitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil 

belajar peseta didik,  

4. Menyenangkan: Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, dengan didukung lingkungan aman, 

bahan ajar relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah 

positif, yang pada umunya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama 

dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat 

dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan menyenangkan 

manakala secara sadar pikiran otak kiri dan kanan sadar, menantang 

peserta didik berekspresi dan berfikir jauh ke depan, serta 



 11

mengonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang 

dalam periode-periode yang relaks.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui prestasi belajar sejarah siswa 

kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon kecamatan Pulokulon kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2008/2009 dengan menerapkan metode 

pembelajaran PAKEM. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Strategi Pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi siswa, guru, maupun sekolah dan memberikan 

alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan bagi perorangan maupun 

institusi. 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Memberi suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga dapat memberi semangat baru dalam belajar. 

b. Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi sesuai 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 

d. Meningkatkan sikap ilmiah dan sikap kritis siswa terhadap 

lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat 

tinggalnya. 
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2. Manfaat bagi guru 

a. Meningkatkan profesionalitas guru. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat persiapan 

pengajaran, sehingga nantinya KBM dapat berlangsung secara efektif 

dan efisien. 

c. Menambah referensi guru tentang pendekatan pengajaran, sehingga 

siswa tidak bosan. 

d. Membantu pencapaian target ketuntasan belajar. 

e. Menambah motifasi dalam melayani pembelajarnya. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

pemaksimalan proses pembelajaran pendidikan sejarah disekolah dan 

diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas siswa dan menimbulkan 

karakter kesadaran sejarah dalam sanubari yang mendalam. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi yaitu: 

A. Bagian Pendahuluan: Judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto 

dan   persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

B. Bagian Isi Skripsi: 
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Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah,  

serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori yang berisi tentang landasan teoritis, 

dikemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian. 

Bab III : Metode Penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, subyek 

penelitian, desain penelitian, prosedur pengumpulan data, alat 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, 

indikator keberhasilan. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

Bab V : Penutup yang berisi tentang Simpulan dan saran. 

C. Bagian akhir skripsi yang berisi: daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, ketrampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir 

sampai akhir hayat (Baharuddin, Wahyuni, 2007: 11). 

Belajar menurut Morris L. Bigge seperti yang dikutip Max Darsono 

dkk. adalah perubahan yang menetap dalam diri seseorang yang tidak dapat 

diwariskan secara genetis. Morris menyatakan bahwa perubahan itu terjadi 

pada pemahaman (insight), perilaku, persepsi, motivasi atau campuran dari 

semuanya secara sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi-situasi 

tertentu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini 

memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. 

Disamping pengertian tersebut, bila membahas tentang belajar 

setidaknya akan muncul beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut: 

1.  Belajar ditandai oleh adanya peubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku 

dan ketrampilan yang relatif tetap dalam diri seseorang sesuai tujuan yang 

diharapkan. 

2.   Belajar terjadi melalui latihan dang pengalaman yang bersifat komulatif. 
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3.  Belajar merupakan proses aktif konstruktif yang terjadi melalui proses 

mental. Mental proses adalah serangkaian proses kognitif yang meliputi 

persepsi, perhatian, mengingat berpikir memecahkan masalah (Ismail, 

2008: 9). 

Belajar adalah proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan 

atau pemahaman sendiri. Kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses belajarnya secara 

mudah, lancar dan termotivasi (Ismail, 2008: 71). 

Sedangkan pembelajaran, menurut Oemar Hamalik adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal material 

fasilitas pelengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Menurut Mulyasa, pembelajaran pada hakekatnya adalah interaksi 

antara pesrta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor 

yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari diri individu, 

maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut.  

 Menurut Darsono (2000 : 25) ciri-ciri pembelajaran adalah: 

1.   Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara  sistematis. 

2.   Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siwa dalam 

belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 
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4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan   

menyenangkan bagi siswa. 

5. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

 

B. Metode Mengajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 741), metode adalah 

“cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna 

mencapai apa yang telah dilakukan”. Dengan kata lain metode adalah suatu 

cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologis (istilah), metode dapat 

dimaknai sebagai “jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada 

tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan 

ilmu pengetahuan dan lainnya”. Metodologi berasal dari bahasa Yunani 

metodos  yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu, sehingga metodologi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang metode (Ismail, 2008: 8). 

Berangkat dari pembahasan metode di atas, bila dikaitkan dengan 

pembelajaran, dapat digaris bawahi bahwa Metode pembelajaran adalah suatu 

cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu 

hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien 

sesuai yang diharapkan (Ismail, 2008: 8). 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, atau prinsip pembelajaran. Istilah model 
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pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi 

atau metode tertentu, menurut Joice dan Weil (dalam Ahmad Sugandi, 2004: 

86) yaitu rasional teoritik yang logis, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode pembelajaran ada 

yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat 

untuk siswa dalam jumlah yang kecil. Metode-metode pembelajaran yang 

sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses pembelajaran adalah 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode eksperimen, 

metode demonstrasi, metode pemberian tugas dan resitasi, metode sosio 

drama, dan metode latihan. 

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar 

yang dipergunakan oleh seorang guru. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

suatu metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru adalah metode 

mengajar yang digunakan harus dapat: (1) Membangkitkan minat atau gairah 

belajar siswa, (2) Menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa, (3) 

Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya,  (4) 

Merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, (5) Mendidik siswa 

dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha 

pribadi, (6) Meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya 

dengan pengalaman yang nyata dan bertujuan, (7) Menanamkan dan 
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mengembangkan nilai-nilai dan sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan 

cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Mata Pelajaran Sejarah 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan atau peristiwa-peristiwa penting dimasa lampau dan memiliki 

pengaruh besar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sendi-sendi 

kehidupan lainnya dalam masyarakat. Mata pelajaran sejarah merupakan 

cabang ilmu tersendiri karena mempunyai arti yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air (Hartono Kasmadi, 2001:16). 

Tujuan mempelajari sejarah bagi peserta didik adalah agar peserta didik 

mempunyai kemampuan berfikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui 

pengajaran sejarah pesrta didik mampu mengembangkan kompetensi untuk 

berfikir secara kronologis dan mengetahui pengetahuan tentang masa lampau 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses perkembangan dan 

perubahan masyarakat serta keseragaman sosial dan budaya.  

Menurut Hartono Kasmadi (2001:16) sejarah merupakan satu bagian 

dari kelompok ilmu yang berdiri sendiri. Tujuan yang luhur dari sejarah untuk 

diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah: “menanamkan semangat 

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

untuk apa ia dilahirkan”.  
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Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan 

politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi 

terhadap hubungan antarbangsa dan negara. Dan siswa dapat memahami 

bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat, negara, dan dunia. Melihat 

sedemikian pentingnya mata pelajaran sejarah, maka seorang guru harus bisa 

mengembangkan dan melakukan inovatif terhadap pembelajaran sejarah, yang 

terkesan oleh peserta didik membosankan. Dalam pengajaran sejarah, metode 

dan pendekatan serta model yang telah dipilih dan merupakan alat komunikasi 

yang baik antara pengajar dan siswa, sehingga setiap pengajaran dan setiap 

uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. 

Peran guru dalam pembelajaran sejarah sangat penting terutama dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga peserta didik 

dapat tertarik dengan mata pelajaran sejarah dan hasil belajar pesrta didik 

dapat dicapai secara maksimal.  

 

D. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) 

1. Pengertian PAKEM 

Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan)  adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar 

termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan, dan efektif. Karakterisitk PAKEM, meliputi: 
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1. Aktif: pembelajaran ini memungkinkan peserta didik berinteraksi secara 

aktif dengan lingkungan, memanipulasi obyek-obyek yang ada di 

dalamnya, dalam hal ini guru terlibat secara aktif, baik dalam merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. 

2. Kreatif: Pembelajaran membangun kreatifitas peserta didik dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar dan sesama peserta didik, 

utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus 

diselesaikan dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif, yaitu 

merancang dan melaksanakan PAKEM. 

3. Efektif: Efektifitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil bekajar 

peseta didik.  

4. Menyenangkan: Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, dengan didukung lingkungan aman, 

bahan ajar relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah 

positif, yang pada umunya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama 

dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat 

dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan menyenangkan 

manakala secara sadar pikiran otak kiri dan kanan sadar, menantang 

peserta didik berekspresi dan berfikir jauh ke depan, serta 

mengonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang 

dalam periode-periode yang relaks (Suparlan, 2008: 70-71). 

Secara fisikal, ada beberapa ciri menonjol yang tampak  dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan PAKEM:  
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Pertama, adanya sumber belajar yang beraneka ragam, dan tidak lagi 

mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk lebih memperkaya pengalaman belajar peserta didik. 

Bukan semata-mata untuk menafikan sama sekali buku pelajaran sebagai 

salah satu sumber belajar peserta didik. Kedua, sumber belajar yang 

beraneka ragam tersebut kemudian didesain skenario pembelajarannya 

dengan berbagai kegiatan. Ketiga, hasil kegiatan belajar mengajar 

kemudian dipajang di tembok kelas, papan tulis, dan bahkan ditambah 

dengan tali rapiah di sana-sini. Pajangan tersebut merupakan hasil diskusi 

atau hasil karya siswa.pajangan hasil karya siswa menjadi satu ciri fisikal 

yang dapat kita amati dalam proses pembelajaran. Keempat, kegiatan 

belajar mengajar bervariasi secara aktif, yang biasanya didominasi oleh 

kegiatan individual dalam beberapa menit, kegiatan berpasangan, dan 

kegiatan kelompok kecil antara empat sampai lima orang, untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang telah disepakati bersama, dan salah seorang 

di antaranya menyampaikan (presentasi) hasil kegiatan mereka di depan 

kelas. Hasil kegiatan siswa itulah yang kemudian dipajang. Kelima, dalam 

mengerjakan berbagai tugas tersebut, para siswa, baik secara individual 

maupun secara kelompok, mencoba mengembangkan semaksimal mungkin 

kreativitasnya. Keenam, dalam melaksanakan kegiatannya yang beraneka 

ragam itu, tampaklah antusiasme dan rasa senang siswa. Ketujuh, pada 

akhir proses pembelajaran, semua siswa melakukan kegiatan dengan apa 

yang disebut sebagai refleksi, yakni menyampaikan (kebanyakan secara 
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tertulis) kesan dan harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru 

saja diikutinya (Suparlan, 2008: 73). 

Dalam pembelajaran PAKEM terdapat empat prinsip utama dalam 

proses pembelajaran: Pertama, proses Interaksi (siswa berinteraksi secara 

aktif dengan guru, rekan siswa, multi-media, referensi, lingkungan dsb). 

Kedua, proses Komunikasi (siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar 

mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog atau melalui 

simulasi role-play). Ketiga, proses Refleksi, (siswa memikirkan kembali 

tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka 

telah lakukan). Keempat, proses Eksplorasi (siswa mengalami langsung 

dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, 

penyelidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

PAKEM, yaitu: 

1. Memahami sifat yang dimiliki anak 

Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa ingin tahu dan 

berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin. 

Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap 

kritis dan kreatif. Suasana pembelajaran yang ditunjukkan dengan guru 

memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang 

menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan 

percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur seperti yang 

dimaksud. 
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2. Mengenal anak secara perorangan 

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan 

memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM (Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) perbedaan individual perlu 

diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua 

anak dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, 

melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang 

memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu 

temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan 

anak, kita dapat membantunya bila mendapat kesulitan sehingga anak 

tersebut belajar secara optimal. 

3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar 

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain 

berpasangan atau  berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat 

dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas 

atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan atau dalam 

kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas 

dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini 

memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun 

demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar 

bakat individunya berkembang. 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan 

memecahkan masalah 
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Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Hal tersebut 

memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk 

menganalisis masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif 

pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis dan kreatif, 

berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri 

anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, 

antara lain dengan sesering-seringnya memberikan tugas atau 

mengajukan pertanyaan yang terbuka.  

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan 

dalam PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk 

memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang 

dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan 

menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Yang dipajangkan dapat berupa 

hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat 

berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan 

sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan 

siswa, dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam KBM karena 

dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. 

5. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang 

sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan 

sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). 

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak 
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merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan 

tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke 

ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan 

dapat mengembangkan sejumlah ketrampilan seperti mengamati (dengan 

seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, 

mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar atau 

diagram. 

6. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam 

belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah 

satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya 

lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara 

memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar 

selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan 

memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan 

pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada 

hanya sekedar angka. 

7. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental 

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa 

kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja 

diatur berkelompok serta siswa duduk saling ber-hadapan. Keadaan 



 26

tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Aktif mental lebih 

diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan 

gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-

tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah 

tumbuhnya perasaan tidak takut, seperti takut ditertawakan, takut 

disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru 

hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang 

datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa 

takut sangat bertentangan dengan PAKEM (Suparlan, 2008: 74-76). 

Penataan dan atau pengelolaan kelas dalam PAKEM perlu 

mempertimbangkan enam elemen Constructivist Learning Design (CDL) 

yang dikemukakan oleh Gagnon and Collay, yaitu situation, groupings, 

bridge, questions, exhibit, and reflections (Ismail, 2008: 56). 

Situation, terkait dengan hal-hal berikut; apa tujuan episode 

pembelajaran yang akan dicapai, apa yang diharapkan setelah siswa keluar 

ruangan kelas, bagaimana mengetahui bahwa siswa telah mencapai tujuan, 

tugas apa yang diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan, bagaimana 

deskripsi tugas tersebut (as a process of solving problems, answering 

question, creating metaphors, making decisions, drawing conclusions, or 

setting goals). 

Grouping, dapat dilakukan berdasarkan karakteristik siswa atau 

didasarkan pada karakteristik materi. 
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Bridge, terkait dengan; aktivitas apa yang dipilih untuk menjembatani 

atara pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya dengan 

pengetahuan baru yang akan dibangun siswa. 

Question, pertanyaan apa yang dapat membangkitkan tiap elemen 

desain (panduan pertanyan apa yang dapat mengintrodusir situasi, menata 

pengelompokan, dan membangun jembatan), pertanyaan klarifikasi apa 

yang digunakan untuk menengetahui cara berpikir dan aktivitas belajar 

siswa. 

Exhibit,  bagaimana siswa merekan dan memamerkan kreasi mereka 

melalui demonstrasi cara berpikir mereka dalam menyelesaikan dan atau 

memenuhi tugas. 

Reflections, bagaimana siswa melakukan refleksi dalam 

menyelesaikan tugas mereka, apakah siswa ingat tentang (feeling, images, 

and language of their thought), apa sikap, proses, dan konsep yang akan 

dibawa siswa setelah keluar kelas (Ismail, 2008: 57-58). 

Ciri-ciri atau karakteristik PAKEM adalah: Pembelajarannya 

mengaktifkan peserta didik, mendorong kreativitas peserta didik  dan guru, 

pembelajarannya efektif, pembelajarannya menyenangkan utamanya bagi 

peserta didik. Dan prinsip PAKEM antara lain: 

1. Mengalami: peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun 

emosional 

2. Komunikasi: kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya 

komunikasi antara guru dan peserta diidik 
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3. Interaksi: kegiatan pembelajarannyaa memungkinkan terjadinya interaksi 

multi arah 

4. Refleksi: kegiatan pembelajarannya memungkinkan peserta didik 

memikirkan kembali apa yang telah dilakukan (Ismail, 2008: 46-47). 

Menurut John B. Biggs and Ross Telfer, dalam bukunya “The Process 

of Learning”, 1987, edisi kedua, menyebutkan paling tidak ada 12 aspek 

dari sebuah pembelajaran kreatif, yang harus dipahami dan dilakukan oleh 

seorang guru yang baik dalam proses pembelajaran terhadap siswa: 

1. Memahami potensi siswa yang tersembunyi dan mendorongnya untuk 

berkembang sesuai dengan kecenderungan bakat dan minat mereka. 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar meningkatkan rasa 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan bantuan jika mereka 

membutuhkan. 

3. Menghargai potensi siswa yang lemah atau lamban dan memperlihatkan 

entuisme terhadap ide serta gagasan mereka. 

4. Mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses dalam bidang yang 

diminati dan penghargaan atas prestasi mereka. 

5. Mengakui pekerjaan siswa dalam satu bidang untuk memberikan 

semangat pada pekerjaan lain berikutnya. 

6. Menggunakan kemampuan fantasi dalam proses pembelajaran untuk 

membangun hubungan dengan realitas dan kehidupan nyata. 

7. Memuji keindahan perbedaan potensi, karakter, bakat dan minat serta 

modalitas gaya belajar individu siswa. 
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8. Mendorong dan menghargai keterlibatan individu siswa secara penuh 

dalam proyek-proyek pembelajaran mandiri. 

9. Menyatakan kapada para siswa bahwa guru-guru merupakan mitra 

mereka dan perannya sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa. 

10. Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bebas dari tekanan dan 

intimidasi dalam usaha meyakinkan minat belajar siswa. 

11. Mendorong terjadinya proses pembelajaran interaktif, kolaboratif, 

inkuiri dan diskaveri agar terbentuk budaya belajar yang bermakna 

(meaningful learning) pada siswa. 

12. Memberikan tes atau ujian yang bisa mendorong terjadinya umpan balik 

dan semangat pada siswa untuk ingin mempelajari materi lebih dalam. 

Menurut (Hadi Mustofa, 1998) lima metode kunci untuk merancang 

seting kelas yang konstruktif , yaitu: 

1) Melindungi pemelajar dari kerusakan praktik instruksional dengan 

mengembangkan otonomi dan kontrol pemelajar, mendorong pengaturan 

diri dan membuat instruksi secara pribadi yang relevan dengan 

pemelajar. 

2) Menciptakan konteks belajar yang mendorong pengembangan otonomi 

pribadi.  

3) Mengkondisikan pemelajar dengan alasan-alasan belajar dalam aktivitas 

belajar. 

4) Mendorong pengaturan diri dengan pengembangan keterampilan dan 

tingkah laku yang memungkinkan pemelajar meningkatkan tanggung 
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jawab dalam belajarnya. 

5) Mendorong kesadaran belajar dan pengujian kesalahan  

2. Teknik Penyajian 

Program belajar mandiri adalah perencanaan yang disusun secara 

runtut sebagai kegiatan pokok dala PAKEM untuk memotivasi dan 

membelajarkan siswa senang belajar dan berprestasi. Beberapa aplikasi dari 

model PAKEM yaitu: 

1. Everyone is a teacher here (Setiap Murid sebagai guru) 

Everyone is a teacher here merupakan strategi PAKEM yang 

bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk belajar secara aktif 

dan membudayakan sikap berani bertanya, tidak minder dan tidak takut 

salah. Penerapannya yaitu dengan meminta peserta didik untuk membuat 

pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman-temannya yang lain 

(Ismail, 2008: 74). 

2. Indeks card match (Mencari Jodoh Kartu Tanya jawab) 

Indeks card match merupakan strategi PAKEM yang bertujuan 

untuk melatih pesrta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahannya 

terhadap suatu materi pokok. Penerapannya yaitu guru membuat dua 

kartu yang sesuai dengan jumlah siswa kemudian kartu tersebut dibagi 

dua, dikartu tersebut ditulis pertanyaan, dan kartu yang lain ditulis 

jawaban. Setelah itu kartu dibagikan kepada siswa. Siswa mencari 

pasangan kartu yang tepat antara pertanyaan dan jawaban(Ismail, 2008: 

81-82). 
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3. TTS (Teka Teki Sejarah) 

TTS merupakan strategi PAKEM yang bertujuan untuk merefres 

fikiran siswa, yang berupa permainan dengan mengisi teka-teki sejarah 

yang dibuat oleh guru.  

 

E. Kerangka Pikir 

Untuk meningkatkan prestasi belajar, khususnya mata pelajaran 

Sejarah, berbagai metode dan model belajar telah dilakukan guru, tetapi 

semua yang diharapkan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Bagan kerangka berfikir model PAKEM sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, guru di dalam proses belajar 

mengajar menggunakan model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM). Penggunaan model pembelajaran PAKEM 

disampaikan secara fleksibel sesuai dengan waktu yang digunakan. 

 

 

Guru Model Hasil Siswa 

1. Everyone is teacher here 
2. Index Card Match 
3. Teka-teki Sejarah 

Masalah 
prestasi belajar 
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F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002: 64). 

Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah model Pembelajaran PAKEM (Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IS 2 SMA 

N 1 Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan model penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru dikelas atau di sekolah tempat  ia mengajar dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik pembelajaran (Zaenal 

Aqib, 2006: 19). Penelitian ini merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

terdiri dari empat komponen pokok yaitu: Perencanaan (Planning), Tindakan 

(Acting), Pengamatan (Observing), Refleksi (Refleting). Hubungan keempat 

komponen tersebut menunjukan kegiatan berkelanjutan berulang (siklus). 

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dapat melihat sendiri praktik 

pembelajaran atau bersama guru lain ia dapat melakukan penelitian terhadap 

siswa dilihat dari aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. Dalam 

penelitian tindakan kelas guru secara reflektif dapat menganalisis, mensintesis 

terhadap apa yang dilakukan dikelas. Dalam hal ini berarti dengan melakukan 

penelitian tindakan kelas, pendidik dapat memperbaiki praktik-praktik 

pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif. 

Penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan antara 

teori dan praktik pendidikan. Hal ini terjadi karena kegiatan tersebut 

dilaksanakan sendiri, dikelas sendiri, dengan melibatkan siswanya sendiri 

melalui tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Dengan 
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demikian, diperoleh umpan balik yang sistematis mengenai apa yang selama 

ini dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar (Suharsimi, Arikunto, Supardi, 

2008: 103). 

Pada intinya penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang 

akar permasalahannya muncul dikelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau 

lamunan seorang peneliti. Penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat sebagai 

upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk investigasi yang 

bersifat reflektif partisipasif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan 

untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan 

situasi. 

Daur ulang dalam penelitian tindakan kelas diawali dengan 

perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi 

dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan 

melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan) 
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Gambar 2. Bagan Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

 (Suharsimi, Arikunto, Supardi, 2008:18) 

Dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam 

menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati. Kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung.  

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Dalam tahap ini yang perlu 

diinga adalah peneliti harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar dan tidak 

dibuat-buat. 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 
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Tahap pengamatan ini peneliti mencatat sedikit demi sedikit apa yang 

terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata bahasa Inggris 

reflection, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pemantulan. Kegiatan 

refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika peneliti sudah selesai melakukan 

tindakan (Suharsimi, Arikunto, Supardi, 2008: 19). 

 

B. Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subjek Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IS 2 semester II SMA 

Negeri 1 Pulokulon tahun ajaran 2008/2009. Jumlah peserta didik dari kelas 

XI IPS 2 adalah  40 peserta didik, yang terdiri dari  jumlah peserta didik laki-

laki 19 anak dan  peserta didik perempuan 21 anak.Lokasi penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan peneliti adalah SMA Negeri 1 Pulokulon, Jln. Ki Ageng 

Selo, Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

 

C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru 

Faktor guru yang diteliti adalah kemampuan guru dalam mengembangkan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model PAKEM. 
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2. Faktor Peserta didik 

Faktor peserta didik yang diteliti adalah keaktifan dan kerja sama  peserta 

didik selama proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan model PAKEM. 

 

D. Prosedur Kerja Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 

dua siklus, setiap satu siklusnya terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Kegiatan yang di lakukan pada tahap  

persiapan adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk identifikasi masalah 

b. Bersama guru bidang studi menentukan tindakan solusi masalah berupa 

penggunaan model PAKEM. 

c. Membuat skenario pembelajaran yang dituangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran 

d. Membuat alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar 

e. Membuat lembar obsevasi aktivitas siswa 

f. Membuat angket penelitian yang akan diisi siswa untuk mengetahui 

tanggapan siswa yang menyetujui penggunaan PAKEM. 

g. Menyiapkan model PAKEM yaitu  everyone is a teacher here (Setiap 

Murid sebagai guru), indeks card match (Mencari Jodoh Kartu Tanya 

jawab), dan TTS (Teka Teki Sejarah). 

Secara garis besar uraian setiap siklusnya dalam penelitian ini adalah: 
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Siklus I :  

a. Perencanaan tindakan: 

1. Guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

model PAKEM 

2. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

silabus. 

3. Guru menerapkan model PAKEM yaitu indeks card match (Mencari 

Jodoh Kartu Tanya jawab) 

4. dan TTS (Teka Teki Sejarah). 

5. Merancang soal evaluasi 

b. Pelaksanan  

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru mengabsen kehadiran peserta didik 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

4. Guru membagi siswa menjadi 20 kelompok  

5. Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran siswa dan 

membagikan lembar kartu kepada siswa. 

6. Dikartu tersebut ditulis pertanyaan, dan kartu yang lain ditulis 

jawaban. Setelah itu kartu dibagikan kepada siswa. Siswa mencari 

pasangan kartu yang tepat antara pertanyaan dan jawaban. Siswa yang 

lain menjawab pertanyaan yang dibuat oleh temannya, kemudian 

dibahas bersama dengan guru 
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7. Guru memberi teka-teki sejarah kepada siswa yang merupakan suatu 

bentuk permainan yang bertujuan untuk merefres fikiran. 

8. Guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan materi. 

9. Guru memberikan dan melaksanakan evaluasi 

c. Observasi 

Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan terhadap peserta didik 

a. Keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang dibuat 

oleh siswa lain. 

b. Peserta didik yang menggunakan buku referensi dalam membuat 

pertanyaan. 

c. Keaktifan peserta didik yang bertanya terhadap guru 

d. Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. 

2. Pengamatan terhadap guru 

a. Kemampuan guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi 

b. Kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada 

peserta didik 

c. Kemampuan guru membimbing jalannya presentasi 

d. Kemampuan guru menyimpulkan materi 

e. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 

3. Sarana dan prasarana 

a. Situasi kelas yang mendukung proses pembelajaran 
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b. Penataan tempat duduk peserta didik 

c. Buku-buku pelajaran yang mendukung proses pembelajaran 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa hasil kerja peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran. Analisa  untuk mengukur kelebihan maupun 

kekurangan yang terdapat pada siklus I. Hasil dari siklus I digunakan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan siklus berikutnya, yaitu siklus II.  

Siklus II :  

a. Perencanaan tindakan: 

1. Guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

model PAKEM 

2. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

silabus. 

3. Guru menerapkan model PAKEM yaitu everyone is a teacher here 

(Setiap Murid sebagai guru), TTS (Teka Teki Sejarah) 

4. Merancang soal evaluasi 

b. Pelaksanaan 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru mengabsen kehadiran peserta didik 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

4. Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran siswa dan 

membagikan kertas kepada siswa. 
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5. Siswa membuat pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman-

temannya yang lain. 

6. Siswa yang ditunjuk atau sukarelawan akan menjawab pertanyaan 

serta memberi penjelasan. 

7. Guru melanjutkan dengan TTS (Teka Teki Sejarah). Hal ini 

merupakan suatu bentuk permainan yang bertujuan untuk merefres 

fikiran 

8. Guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan materi. 

9. Guru memberikan dan melaksanakan evaluasi 

c. Observasi 

Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan terhadap peserta didik 

a. Keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang dibuat 

oleh siswa lain. 

b. Peserta didik yang menggunakan buku referensi dalam membuat 

pertanyaan. 

c. Keaktifan peserta didik yang bertanya terhadap guru 

d. Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. 

2. Pengamatan terhadap guru 

a. Kemampuan guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi 
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b. Kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada 

peserta didik 

c. Kemampuan guru membimbing jalannya presentasi 

d. Kemampuan guru menyimpulkan materi 

e. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 

3. Sarana dan prasarana 

a. Situasi kelas yang mendukung proses pembelajaran 

b. Penataan tempat duduk peserta didik 

c. Buku-buku pelajaran yang mendukung proses pembelajaran 

d. Refleksi 

Hasil yang di peroleh pada tahap observasi dikumpulkan dan 

dianalisis untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk 

memperkuat hasil refleksi itu digunakan data pada siklus kedua dan 

selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 

berikutnya. 

E. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IS 2 

SMA Negeri 1 Pulokulon dan guru sejarah kelas XI IS 2 dan sarana lainnya 

yang mendukung proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

PAKEM. Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini berupa data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari nilai tes yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik dan dari lembar observasi atau 

pengamatan  terhadap peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. Data kaulitatif diperoleh dari hasil pengamatan 
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terhadap guru, wawancara guru tentang pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1.   Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). 

2.   Metode Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan/ latihan/ alat yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 1997: 136). 

Di dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, tes diberikan oleh guru pada 

setiap akhir siklus untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik kelas 

XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokolon dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. Adapun bentuk tes yang diberikan oleh 

guru kepada peserta didik yaitu tes objektif atau pilihan ganda yang 

masing-masing siklus berjumlah 20 soal. 

3.   Observasi 

Observasi adalah tindakan pengamatan terhadap tingkah laku siswa 

dalam situasi tertentu, misalnya pada kegiatan ketika siswa melakukan 

diskusi, eksperimen, praktek, dll (Wardani, dkk, 2001: 28). Penelitian 

Tindakan Kelas ini, peneliti sebagi observer yang mengamati proses 
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pembelajaran sejarah dengan menggunakan model PAKEM. Adapun 

faktor yang diteliti adalah faktor peserta didik dan faktor guru. 

Pengamatan atau observasi dapat di artikan sebagai upaya 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang dijadikan bahan kajian untuk mendapat pengalaman 

dan data-data sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. 

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan menganalisis masalah dengan 

melatih keterampilan komunikasi sosial. Pengamatan memungkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan di hayati oleh subjek, sehingga 

memungkinkan peneliti sebagai sumber data (Moleong, 2005: 175). 

 

G. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menyusun instrument penelitian yang berupa tes. Tes ini diberikan pada siswa 

dalam  penelitian setelah dilakukan tindakan. Fungsi dari tes itu sendiri untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa yang diberi pengajaran dengan model 

PAKEM.  

Tes yang diujikan pada penelitian harus melewati uji coba terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah test yang dibuat telah memenuhi kriteria atau 

tidak. Uji coba ini bertujuan untuk menganalisis validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran tiap butir-butir soal yang akan digunakan. 

dalam penelitian. subjek yang digunakan untuk uji coba adalah siswa kelas XI 

IS 1 . Kelas tersebut telah memperoleh materi pelajaran yang sama dan tidak 

dijadikan obyek penelitian. Adapun bentuk test yang diberikan kepada siswa 
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yaitu test objektif atau pilihan ganda yang masing-masing siklus berjumlah 20 

soal. Sebelum di lakukanya test maka diadakan uji coba soal test sebanyak 50 

butir soal, setelah diujicobakan pada kelas XI IS 1 di dapatkan hasil ujicoba 

yaitu terdapat 40 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid.  

1. Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu soal dikatakan valid jika soal tersebut 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas butir soal diperoleh 

dengan mengunakan rumus korelasi point biseral sebagai berikut 

    
q
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S
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r
t
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−
=  

Keterangan :  

rpbis  : Koefisien korelasi point biseral 

Mp  : Rata-rata skor yang menjawab benar pada butir soal  

Mt  : Rata-rata skor total 

St   : Standar deviasi skor total 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q  : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Kriteria rpbis > rtabel, maka soal valid 

(Arikunto, 2006 : 283) 

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui terdapat 10 butir soal yang tidak 

valid yaitu soal nomor 7, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 30 sedangkan 
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selebihnya valid. Butir soal yang tidak valid akan dibuang dan yang valid 

akan digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, reliabilitas dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus K-21 sebagai berikut : 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

tkV
MKM

k
kr )(1

111  

Dengan 

( )

n
n
YY

Vt

2
2 ∑
−∑

=  

n
YM ∑

=  

Keterangan : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : Banyaknya butir soal 

M  : Rata-rata skor total 

Vt  : Varians total 

n  : jumlah siswa 

Kriteria : 

Jika  r11 > rtabel , maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. (Arikunto, 

2002 :164 ). 
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3. Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari segi kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha penyelesaian. Soal yang 

terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencobanya lagi karena di luar jangkauan 

kemempuannya menurut Arikunto (2002 : 207 ). Harga indeks kesukaran 

dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :  

  IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

−
+  

Keterangan :  

IK  : Indeks / tingkat kesukaran soal 

JBA  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  : Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria : 

IK = 0,00                       Soal terlalu sukar 

0,00 <IK< 0,30     Soal sukar 

0,30 <IK< 0,70    Soal sedang 

0,70 <IK< 1,00      Soal mudah 

IK = 1,00                Soal terlalu mudah 

( Suherman , 1990 : 213 ) 
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Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal diketahui 27 soal termasuk dalam 

kategori mudah, 17 soal termasuk dalam kategori sedang, dan 4 soal 

termasuk dalam kategori sukar. 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks 

diskriminasi atau biasa disingkat dengan DP. Rumus untuk menentukan 

indeks pembeda adalah sebagai berikut :  

DP = 
A

BA

JS
JBJB +

 

Keterangan :  

DP  : Daya Pembeda 

JBA  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  :  Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  : Banyaknya Siswa kelompok atas 

Kriteria : 

DP < 0,00                   Sangat jelek 

0,00 < DP < 0,20      Jelek 

0,20 < DP < 0,40        Cukup 

0,40 < DP < 0,70        Baik 

0,70 < DP < 1,00        Sangat baik 

( Suherman, 1990 : 201 ) 
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Hasil perhitungan daya pembeda diketahui setiap butir soal yang tidak 

valid memiliki daya pembeda yang jelek sedangkan butir soal yang valid 

memiliki daya pembeda dalam kategori cukup dan baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil Daya Pembeda 

No. Kriteria No. Soal Jumlah 
1. Jelek  10, 17, 21, 23, 27, 28, 30 7 
2. Cukup 2, 3, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 20, 

26, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 
46, 48 

18 

3. Baik 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 
22,24, 25, 29, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50

25 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif prosentase.  

1. Analisis data deskriptif kuantitatif 

  Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian dan ketuntasan hasil belajar. Cara yang ditempuh untuk 

mengetahui ketercapaian hasil belajar adalah dengan menghitung jumlah 

siswa yang dinyatakan lulus belajar secara individual, menghitung 

ketercapaian tuntas belajar secara klasikal serta menghitung nilai rata-rata 

kelas. Identifikasi deskripsi presentase didapat dari hasil tindakan siklus I 

ke siklus berikutnya, dicari dengan membandingkan antara nilai sebelum 

dan nilai setelah tindakan, kemudian dicari prosentasenya. Selanjutnya 

jumlah tersebut dihitung dalam prosentase dengan rumus sebagai berikut:  
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% = %100x
N
n  

Keterangan: 

% : Prosentase dari suatu nilai 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai 

(Ali, 1993: 186) 

 

I. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 

1. Apabila nilai rata-rata kelas kurang dari sama dengan 6,5 dengan prosentase 

ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 50%. Target dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa dalam kelas penelitian mencapai tuntas 

belajar 75 %. 

2. Apabila lebih dari atau sama dengan 75% banyaknya siswa yang 

memperoleh skor rata-rata dengan kemampuan lebih dari sama dengan 2,5 

dalam mengerjakan soal sejarah. 

3. Nilai rata-rata dalam kelas dinyatakan normatif apabila dapat mencapai 6,5 

hal ini sesuai dengan standar ketuntasan kelas di SMA  Negeri 1 Pulokulon. 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila mencapai nilai rata-rata 

dalam raport 6,5. Target nilai dalam penelitian ini adalah dalam akhir siklus 

diperoleh nilai rata-rata kelas 7,5. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pulokulon yang terletak di 

jalan Kyai Ageng Selo Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten 

Grobogan. SMA Negeri 1 Pulokulon berdiri pada tahun 1991. Sekolah yang 

saat ini dipimpin oleh bapak Margono. Pada tahun 2007/2008 sekolah ini 

memiliki 565 siswa yang terbagi dalam 15 rombongan belajar dengan tenaga 

pendidik sebanyak 31 guru dalam bidangnya masing masing ditambah 9 staf 

tata usaha.  

Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pulokulon   

yang berdiri di atas tanah seluas 500 m2 : ruang kelas yang memadai, ruang 

guru yang sangat luas, ruang kepala sekolah, lapangan olah raga, laboratorium 

IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, mushola, ruang ketrampilan dan 

ruang Kesenian. Untuk terus meningkatkan prestasi dan kualitas sekolah, 

standar pembiayaan yang diperlukan oleh SMA Negeri 1 Pulokulon terus 

mengalami peningkatan. SMA Negeri 1 Pulokulon juga dilengkapi dengan 

sarana lainnya seperti buku paket, buku bacaan umum, majalah, surat kabar, 

peta umum, peta sejarah Televisi, Radio, OHP dan LCD. Meskipun untuk 

OHP dan LCD jumlahnya masih terbatas. Selain hal tersebut, untuk 

mendukung dan meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal baik 

dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Visi dari sekolah Unggul 
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dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti dan terampil dalam tindakan dan Misi 

dari sekolah tempat penelitian yaitu: 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien 

sehingga setiap siswa mampu berkembang dan berprestasi secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

2. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya melalui 

kegiatan ekstra kurikuler sehingga bakat, minat dan kemampuannya dapat 

berkembang secara optimal. 

3. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah sehingga menimbulkan perilaku yang lebih disiplin dan 

bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya serta mampu 

menumbuhkan semangat keunggulan. 

4. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang 

dianut sehingga seluruh warga sekolah mampu meningkatkan keimanan, 

ketaqwaan dan budi pekerti luhur. 

5. Menggalang kerjasama antara sekolah dengan orang tua, masyarakat dan 

instansi yang terkait sehingga mampu menunjang pelaksanaan sekolah 

sebagai wawasan wiyata mandala. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian yang telah di laksanakan di kelas XI IPS 2 ini                             

merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, yang 

setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali peretemuan 

yaitu pada tanggal  dan 2009 dengan alokasi waktu 3X45 menit. Pada 

Siklus I guru menyampaikan materi dengan menggunakan model  
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pembelajaran PAKEM. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada siklus I yang meliputi tahapan perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Pelaksanaan siklus I didasarkan pada permasalahan yang ada di 

dalam kelas XI IS 2.  Sebelum proses pembelajaran pada siklus I 

dimulai, guru mengoreksi kekurangan yang ada di dalam kelas 

sebelum menerapkan model pembelajaran PAKEM. Didalam tahapan 

perencanaan pada siklus I ini, guru tetap merumuskan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM. Tujuan tersebut yaitu tujuan akademik 

dan tujuan keterampilan bekerja sama. Guru menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembentukan kelompok pada siklus 

I.  

Proses pembelajaran pada siklus I difokuskan kepada peserta 

didik untuk lebih aktif, baik dalam berdiskusi, kerjasama maupun 

bertanya dan menjawab pertanyaan  guru. Guru akan lebih 

memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik dan kelompok. 

Diharapkan dalam pelaksanaan siklus I keaktifan peserta didik atau 

kelompok dapat meningkat. Didalam siklus I ini, guru juga merancang 

alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur 

keberhasilan belajar. 
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b. Pelaksanaan dan tindakan 

 Melihat tahapan perencanaan guru melakukan berbagai langkah 

langkah yaitu (1) merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode PAKEM Adapun 

tujuan tersebut yaitu tujuan akademik dan tujuan keterampilan bekerja 

sama. Tujuan akademik difokuskan agar peserta didik dapat mencapai 

kriteria ketuntasan nilai rata-rata kelas minimal yaitu 6,5 nilai kriteria 

ketuntasan minimal  kelas diatas atau sama dengan  75% . Indiktor 

keberhasilan penelitian tindakan kelas pada siklus 2 ini sebagai berikut 

yaitu apabila nilai rata-rata kelas kurang dari sama dengan 6,5 dan 

Kriteria Ketuntasan belajar mencapai 75%. Target dari penelitian 

tindakan kelas pada siklus 1  ini adalah siswa dalam kelas penelitian 

mencapai tuntas belajar 75 %. Nilai rata-rata dalam kelas dinyatakan 

normatif apabila dapat mencapai 6,5 hal ini sesuai dengan standar 

ketuntasan kelas di SMA Negeri 1 Pulokulon. Seorang siswa dikatakan 

tuntas belajar apabila mencapai nilai rata-rata 6,5. Target ketuntasan 

belajar  dalam penelitian ini adalah dalam akhir siklus 2 diperoleh 

75%. 

Tujuan keterampilan kerja sama yaitu diharapkan dengan 

menggunakan model  PAKEM dalam pemebelajaran sejarah peserta 

didik mempunyai keterampilan untuk menjawab pertanyaan guru, 

bekerja sama, dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, (2) 

kemudian guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembeajaran 

(RPP). 



 55

Kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran 

pada siklus 1 ini yaitu, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan dan mengatur serta mengkondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti proses pembelajaran. Pengaturan tersebut meliputi 

pengaturan kelompok yang heterogen sampai posisi tempat duduk 

yang dibuat sedemikian rupa supaya suasana belajar mengajar dapat 

berjalan dengan efektif. Kegiatan pokok pembelajaran  guru 

memberikan lembar materi kepada masing-masing kelompok tentang 

ulasan secara garis besar tentang materi Revolusi Amerika.. Pada saat 

guru sedang menerangkan materi  hampir semua  peserta didik 

memperhatikan penjelasan dari guru. Peserta didik sudah nampak aktif 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, hal ini dapat dilihat 

hampir tidak ada peserta didik berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya maupun juga yang melamun sendiri atau melihat lembar 

materi yang telah diberikan guru dan juga beberapa siswa keluar 

dengan alasan ijin untuk kebelakang. 

Soal dan jawaban dari pertanyaan tersebut dikumpulkan kepada 

guru. Setelah guru memegang jawaban-jawaban yang telah dibuat oleh 

masing-masing keompok, selanjutnya guru memberikan pertanyaan 

merata pada masing-masing siswa. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawab soal yang telah dibuat siswa lain.  

c. Pengamatan  

Pengamatan dalam tahapan ini dapat dilihat , peneliti mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan 
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yang ada pada lembar pengamatan yang telah tersedia. Ada dua aspek 

yang peneliti amati dalam proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunkan model PAKEM, yaitu apek peserta didik dan aspek guru. 

Kegiatan pembelajaran pada  saat pelaksanaan siklus I, secara 

umum proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

PAKEM pada materi Revolusi Prancis dan Revolusi Rusia sudah baik. 

Peserta didik yang hadir dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model  PAKEM mencapai 39 peserta didik, satu siswa 

yang tidak masuk kelas dikarenakan tidak berangkat yaitu Sigit 

Wijanarko.  

Kegiatan belajar mengajar sebelum pelaksanaan pada siklus I 

dimulai, guru menerangkan materi secara garis besar dan memberikan 

arahan kepada peserta didik agar aktif dalam mengikuti pelajaran.. 

Peserta didik yang tidak membaca materi maupun LKS kebanyakan 

mereka malas, masih saja  berbicara dan bergurau  sendiri sehingga 

sedikit menggangu konsentrasi peserta didik lain yang aktif membaca 

materi maupun LKS. Untuk menanggulangi hal itu guru memberikan 

teguran berupa peringatan kepada siswa yang bergurau sendiri maupun 

tidak konsentrasi membaca LKS sejarah dan materi yang telah 

diberikan guru kepada siswa pada masing-masing peserta didik. 

Peserta didik yang mengajukan pertanyaan kepada guru pada 

siklus 1 sebanyak 15 siswa atau mencapai 38,40%. Peserta didik yang 

tidak mengajukan pertanyaan kepada guru sebanyak 24 siswa atau 

mencapai 61,44%. Cukup banyaknya peserta didik yang bertanya 
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kepada guru karena mereka antusias dalam memahami materi dan 

keaktifan mereka dalam kelas. Peserta didik yang tidak bertanya 

kepada guru kebanyakan mereka belum sepenuhnya menguasai materi 

yang telah diberikan guru serta kurang aktifnya mereka dalam kelas, 

sehingga mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan 

kepada guru. Untuk membangkitkan supaya peserta didik aktif 

bertanya maka guru memberikan penguatan yang lebih dengan 

ucapan–ucapan pujian  kepada siswa yang aktif bertanya pada guru. 

Siswa yang bertanya mengenai maksud dari salah satu soal yang 

diberikan guru. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 

sebanyak 19 siswa atau mencapai 48,64% sedangkan siswa yang tidak 

menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 53,76% atau sebanyak 21 

siswa. Peserta didik yang menjawab pertanyaan dari guru kebanyakan 

karena siswa tersebut benar-benar membaca dan memahami materi 

yang diberikan guru kepada masing-masing siswa. Dengan adanya 

penguatan dari guru ini membuat siswa lebih aktif dalam bertanya 

tentang materi yang di ajarkan oleh guru. 
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Berikut ini  adalah tabel analisa keaktifan peserta didik pada 

siklus I . 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Peserta Didik  Pada Siklus I 

 
No Indikator Jumlah siswa Dalam % 

1. Aktif bertanya saat penjelasan materi 15 siswa (38,40%) 

2. Aktif menjawab pertanyaan saat 

penjelasan materi 

19 siswa (48,64 %) 

3. Keantusiasan dan pengamatan siswa pada 

saat diberi model PAKEM 

24  siswa (61,47 %) 

4. Keterampilan siswa dalam mengikuti  

pembelajaran    

15 siswa (38,40%) 

5. Hadir mengerjakan tes/ evaluasi 39 siswa (100%) 

Sumber: Data Penelitian Rika Takhollimah, 2009 
 

Dalam siklus 1 ini jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

Pakem adalah 39 siswa. Satu siswa tidak berangkat dari awal 

penelitian siklus 1 sampai selesai. Siswa tersebut adalah sigit 

Wijanarko. 

Peserta didik setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran PAKEM pada akhir pelajaran 

diadakan uji tes untuk mengukur tingkat kemampuan anak. Instrumen 

yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian (Arikunto, 2006: 223). Tes yang diujikan kepada 

peserta didik pada akhir siklus 1  sebanyak 20 soal butir pilihan ganda. 

Hasil dari tes pada siklus 1 yaitu nilai tertinggi 8 sebanyak 5 siswa 

yaitu Rohani, Iva, Mukhlisin, Nindya, Tri dan nilai terendah adalah 5 
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sebanyak 6 siswa yaitu Agus, Ariawan, Zainal, Nikmah, Rinda, dan 

Ulinuha. Rata-rata kelas yaitu 6,56. Pada siklus 1 prosentase 

ketuntasan belajar sebanyak 23 siswa dengan pengertian bahwa peserta 

didik yang nilainya diatas atau sama dengan 6,5 sebanyak 23 siswa 

atau mencapai 58,88% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 

16 siswa atau mencapai 40,96%. Berdasarkan pencapaian tersebut 

maka nilai peserta didik kelas XI IPS 2 mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelumnya. Nilai peserta didik sebelum diadakan siklus 

1 diambil melalui nilai mid-semester mata pelajaran Sejarah 

sebelumnya. Rata-rata kelas sebelum sikus 1 adalah 6,44%, nilai 

terendah 5 sebanyak 1 siswa yaitu siswa yang bernama Sutamto, dan 

nilai tertinggi 8 sebanyak 1 siswa yaitu Nindya. Berdasarkan data 

observasi diatas maka masih perlu diadakan pembelajaran PAKEM 

pada siklus 2 karena prosentase ketuntasan belajar belum mencapai 

target penelitian yaitu lebih atau sama dengan 75%. 

Pengamatan  yang diamati  terhadap guru pada pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model PAKEM siklus I 

adalah berbagai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan 

dan melakukan tindakan di dalam kelas. Didalam kegiatan 

merencanakan atau sebelum proses pembelajaran dimulai, guru 

melakukan berbagai langkah seperti mempersiapkan materi yang akan 

diajarkan kepada peserta didik, merumuskan tujuan yang akan dicapai 

serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi kemampuan 

akademik, latar belakang peserta didik dan  kondisi yang lainnya. Hal 
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ini dikaitkan agar dalam proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model  PAKEM  peserta didik dapat aktif dan hasil 

belajar dapat ditingkatkan. Pada  tahap pelaksanaan guru membagi 

kelompok dalam satu kelas menjadi 20 kelompok yang masing-masing 

kelompok beranggotakan 2 peserta didik. Kemampuan guru dalam 

membentuk kelompok dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model  PAKEM  pada siklus I sudah baik. Hal ini 

terlihat dari pembentukan kelompok yang didasarkan secara heterogen 

yaitu pemerataan kemampuan akademik peserta didik dan jenis 

kelamin peserta didik. Jadi didalam kelompok tidak hanya peserta 

didik yang pandai saja atau yang sejenis kelamin, melainkan 

pembagian kelompok secara merata. Sebelum masuk diskusi kelompok 

guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik serta 

mengulang materi yang terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan 

agar peserta didik lebih bersemangat dalam diskusi kelompok. 

Proses belajar mengajar pada siklus I dapat dilihat kemampuan 

guru dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik. Hal 

ini terlihat guru sebelum pembelajaran dimulai memberitahukan tujuan 

dari pembelajaran yaitu tentang proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PAKEM menyangkut materi Revolusi Perancis, Revolusi 

Rusia yang  nantinya akan diberikan guru kepada peserta didik. Guru juga 

memberikan gambaran umum tentang inti bahan pembelajaran yang akan 

diberikan kepada siswa. Setelah memberi gambaran umum dapat dilihat 
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guru juga memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan, hal ini 

dapat dilihat guru menjelaskan tentang proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PAKEM dari awal sampai akhir pembelajaran siklus 

1. Guru dalam malakukan apresepsi sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat 

dalam memulai penjelasan guru menyampaikan kembali materi 

sebelumnya untuk mengaitkan materi pembelajaranya dengan materi yang 

sebelumnya.  

Kegiatan apersepsi ini sesuai dengan bahan bahan inti tetapi masih 

kurang mendapat respon siswa dikarenakan siswa kebanyakan lupa 

dengan materi sebelumnya. Guru dalam melakukan kegiatan inti 

pembelajaran yaitu tentang penguasaan materi sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat dari suaranya menyampaikan materi kepada peserta didik 

meyakinkan tanpa ragu-ragu dan juga bertindak tegas artinya guru baik 

dalam penyampaian materi maupun memberikan tugas serta saran sudah 

tegas hal ini dibuktikan pada respon siswa yang langsung aktif mengikuti 

perintah dari guru seperti membaca materi, membuat kelompok. 

Kesimpulan yang disampaikan oleh guru sudah jelas mencakup 

seluruh pelajaran saat itu dan dibuat oleh guru. Guru dalam memberikan 

tindak lanjut kepada peserta didik sudah cukup , hal ini dapat dilihat 

tindak lanjut yang diberikanya bersifat meningkatkan penguasaan siswa, 

sebagai contoh yaitu guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

mengerjakan LKS Sejarah untuk dapat mengetahui kembali tingkat 

penguasaan materi yang telah duberikan guru pada peserta didik. Tindak 
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lanjut yang diberikan guru pada siswa sudah sesuai topik yang dibahas 

atau dengan lanjutanya. Setelah proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan  model PAKEM siklus I selesai, guru menyimpulkan materi 

yang telah di diskusikan oleh peserta didik. Pada akhir pelaksanaan 

tindakan siklus I, guru memberikan tes kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar. Mengamati jalanya proses pembelajaran 

pada siklus 1 maka diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada siklus I, maka diadakan refleksi yang berupa 

koreksi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan refleksi 

yang dilaksanakan, didapatkan  hasil sebagai berikut: (1) masih banyak 

peserta didik yang pasif, baik dalam bertanya ,(2) menjawab pertanyaan 

guru, (3) kerjasama antara sesama anggota kelompok. Guru harus lebih 

kreatif dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik atau 

kelompok, yaitu dengan cara bahwa semua kegiatan akan dinilai, (4) 

berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru pada siklus I belum 

mencapai indikator penelitian yang ditetapkan. Oleh karena itu 

dilaksanakan siklus berikutnya yaitu siklus II. 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

Proses pembelajaran  dalam pelaksanaan siklus I indikator 

penelitian yang telah ditetapkan belum tercapai, maka dilanjutkan 

dengan siklus II. Siklus II dilaksanakan dalam dua  kali pertemuan yaitu 

pada hari Selasa dan Jum’at tanggal 31 Maret dan 3 April 2009 dengan 

alokasi waktu yaitu 3X45 menit. Pada pelaksanaan siklus II guru 
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menyampaikan materi Revolusi Amerika model  PAKEM. Secara 

umum kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II lebih meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Adapun kegiatan yang dilaksanakan 

selama proses pembelajaran pada siklus II yaitu meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

a. Perencanaan  

Pelaksanaan siklus II didasarkan pada hasil refleksi siklus I.  

Sebelum proses pembelajaran pada siklus II dimulai, guru mengoreksi 

kekurangan yang ada pada siklus I. Didalam tahapan perencanaan pada 

siklus II ini, guru tetap merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

PAKEM. Tujuan tersebut yaitu tujuan akademik dan tujuan 

keterampilan bekerja sama. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), pembentukan kelompok pada siklus II tidak 

berubah masih sama seperti pada siklus I.  

Proses pembelajaran pada siklus II lebih difokuskan kepada 

peserta didik untuk lebih aktif, baik dalam berdiskusi, kerjasama 

maupun bertanya dan menjawab pertanyaan  guru. Guru akan lebih 

memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik dan kelompok. 

Diharapkan dalam pelaksanaan siklus II keaktifan peserta didik atau 

kelompok dapat meningkat. Didalam siklus II ini, guru juga 

merancang alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar. 
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Melihat tahapan perencanaan guru melakukan berbagai langkah 

langkah yaitu (1) merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode PAKEM Adapun 

tujuan tersebut yaitu tujuan akademik dan tujuan keterampilan bekerja 

sama. Tujuan akademik difokuskan agar peserta didik dapat mencapai 

kriteria ketuntasan nilai rata-rata kelas minimal yaitu 6,5 nilai kriteria 

ketuntasan minimal  kelas diatas atau sama dengan  75% . Indiktor 

keberhasilan penelitian tindakan kelas pada siklus 2 ini sebagai berikut 

yaitu apabila nilai rata-rata kelas kurang dari sama dengan 6,5 dan 

Kriteria Ketuntasan belajar mencapai 75%. Target dari penelitian 

tindakan kelas pada siklus 2  ini adalah siswa dalam kelas penelitian 

mencapai tuntas belajar 75 %. Nilai rata-rata dalam kelas dinyatakan 

normatif apabila dapat mencapai 6,5 hal ini sesuai dengan standar 

ketuntasan kelas di SMA Negeri 1 Pulokulon. Seorang siswa dikatakan 

tuntas belajar apabila mencapai nilai rata-rata 6,5. Target ketuntasan 

belajar  dalam penelitian ini adalah dalam akhir siklus 2 diperoleh 

75%. 

Tujuan keterampilan kerja sama yaitu diharapkan dengan 

menggunakan model  PAKEM dalam pemebelajaran sejarah peserta 

didik mempunyai keterampilan untuk menjawab pertanyaan guru, 

bekerja sama, dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, (2) 

kemudian guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembeajaran 

(RPP). 
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b. Tindakan  

Kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran 

pada siklus yang kedua  ini yaitu, guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan dan mengatur serta mengkondisikan 

peserta didik agar siap mengikuti proses pembelajaran. Pengaturan 

tersebut meliputi pengaturan kelompok yang heterogen sampai posisi 

tempat duduk yang dibuat sedemikian rupa supaya suasana belajar 

mengajar dapat berjalan dengan efektif. Kegiatan pokok pembelajaran  

guru memberikan lembar materi kepada masing-masing kelompok 

tentang ulasan secara garis besar tentang materi Revolusi Amerika.. 

Pada saat guru sedang menerangkan materi  hampir semua  peserta 

didik memperhatikan penjelasan dari guru. Peserta didik sudah 

nampak aktif mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, hal 

ini dapat dilihat hampir tidak ada peserta didik berbicara sendiri 

dengan teman sebangkunya maupun juga yang melamun sendiri atau 

melihat lembar materi yang telah diberikan guru dan juga beberapa 

siswa keluar dengan alasan ijin untuk kebelakang. 

Soal dan jawaban dari pertanyaan tersebut dikumpulkan kepada 

guru. Setelah guru memegang jawaban-jawaban yang telah dibuat oleh 

masing-masing keompok, selanjutnya guru memberikan pertanyaan 

merata pada masing-masing siswa. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawab soal yang telah dibuat siswa lain.  
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c. Pengamatan  

Pengamatan dalam tahapan ini dapat dilihat, peneliti mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung, mencatat temuan-temuan yang 

ada pada lembar pengamatan yang telah tersedia. Ada dua aspek yang 

peneliti amati dalam proses pembelajaran sejarah dengan menggunkan 

model PAKEM, yaitu apek peserta didik dan aspek guru. 

Kegiatan pembelajaran pada  saat pelaksanaan siklus II, secara 

umum proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

PAKEM pada materi Revolusi Amerika sudah baik dan meningkat 

dibanding pada siklus 1. Peserta didik yang hadir dalam pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model  PAKEM mencapai 39 peserta 

didik, satu siswa yang tidak tepat masuk kelas dikarenakan tidak 

berangkat yaitu Sigit Wijanarko.  

Kegiatan belajar mengajar sebelum pelaksanaan pada siklus II 

dimulai, guru menerangkan materi secara garis besar dan memberikan 

arahan kepada peserta didik agar aktif dalam mengikuti pelajaran. LKS 

diantaranya yaitu. Peserta didik yang tidak membaca materi maupun 

LKS kebanyakan mereka malas, masih saja  berbicara dan bergurau  

sendiri sehingga sedikit menggangu konsentrasi dari kelompoknya 

yang aktif membaca materi maupun LKS. Untuk menanggulangi hal 

itu guru memberikan teguran berupa peringatan kepada siswa yang 

bergurau sendiri maupun tidak konsentrasi membaca LKS sejarah dan 

materi yang telah diberikan guru kepada siswa pada masing-masing 

kelompok. 
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Peserta didik yang mengajukan pertanyaan kepada guru pada 

siklus 1 sebanyak 18 siswa atau mencapai 46,08%. Peserta didik yang 

tidak mengajukan pertanyaan kepada guru sebanyak 22 siswa atau 

mencapai 56,32%. Cukup banyaknya peserta didik yang bertanya 

kepada guru karena mereka antusias dalam memahami materi dan 

keaktifan mereka dalam kelas. Peserta didik yang tidak bertanya 

kepada guru kebanyakan mereka belum sepenuhnya menguasai materi 

yang telah diberikan guru serta kurang aktifnya mereka dalam kelas, 

sehingga mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan 

kepada guru. Untuk membangkitkan supaya peserta didik aktif 

bertanya maka guru memberikan penguatan yang lebih dengan 

ucapan–ucapan pujian  kepada siswa yang aktif bertanya pada guru. 

Siswa yang bertanya mengenai maksud dari salah satu soal yang 

diberikan guru. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 

sebanyak 25 siswa atau mencapai 64% sedangkan siswa yang tidak 

menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 38,40% atau sebanyak 15 

siswa. Peserta didik yang menjawab pertanyaan dari guru kebanyakan 

karena siswa tersebut benar-benar membaca dan memahami materi 

yang diberikan guru kepada masing-masing siswa.  
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

 
No Indikator Jumlah siswa Dalam % 

1. Aktif bertanya saat penjelasan materi 18 siswa (46,08%) 

2. Aktif menjawab pertanyaan saat 

penjelasan materi 

25 siswa (64 %) 

3. Keantusiasan dan pengamatan siswa pada 

saat diberi model PAKEM 

26  siswa (66,56 %) 

4. Keterampilan siswa dalam mengikuti  

pembelajaran    

20 siswa (51,20%) 

5. Hadir mengerjakan tes/ evaluasi 39 siswa (100%) 

Sumber: Data Penelitian Rika Takhollimah, 2009. 
 

Dalam siklus II ini jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

Pakem adalah 39 siswa. Satu siswa tidak berangkat dari awal 

penelitian siklus II sampai selesai. Siswa tersebut adalah sigit 

Wijanarko. 

Peserta didik setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan model PAKEM maka diakhir pelajaran diadakan uji tes 

untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Tes yang diujikan kepada 

peserta didik pada akhir siklus II  sebanyak 20 soal butir pilihan ganda. 

Hasil dari tes pada siklus II yaitu nilai tertinggi 9 sebanyak 1 siswa 

yaitu Nindya dan nilai terendah adalah 6 sebanyak 4 siswa yaitu 

Ariawan, Neti, Rinda, dan Zaenal. Rata-rata kelas yaitu 7,15 yaitu 

sudah mencapai diatas standar nilai yang telah ditentukan oleh sekolah 

yang menerapkan nilai ketuntasan belajar minimal 6,5. Pada siklus II 

prosentasi ketuntasan belajar sebanyak 35 siswa dengan pengertian 
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sebanyak 35 siswa atau mencapai 89,60% dan siswa yang belum tuntas 

belajar sebanyak 4 siswa atau mencapai 10,24% yaitu Ariawan, Neti, 

Rinda, dan Zaenal. Berdasarkan pencapaian tersebut maka nilai peserta 

didik kelas XI IS 2 mengalami peningkatan yang signifikan 

dibandingkan sebelumnya. 

Proses pembelajaran  yang diamati oleh peneliti terhadap guru 

pada pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model   

PAKEM siklus II adalah berbagai kemampuan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan dan melakukan tindakan didalam kelas. 

Didalam kegiatan merencanakan atau sebelum proses pembelajaran 

dimulai, guru melakukan berbagai langkah seperti mempersiapkan 

materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, mempersiapkan 

media yang digunakan, merumuskan tujuan yang akan dicapai serta 

memahami kondisi peserta didik baik dari segi kemampuan akademik, 

latar belakang peserta didik dan  kondisi yang lainnya. Hal ini 

dikaitkan agar dalam proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model PAKEM peserta didik dapat aktif dan hasil 

belajar dapat ditingkatkan. Didalam tahap pelaksanaan guru membagi 

kelompok dalam satu kelas menjadi 20 kelompok yang masing-masing 

kelompok beranggotakan 2 peserta didik. Kemampuan guru dalam 

membentuk kelompok dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model  PAKEM pada siklus II sudah baik. Hal ini 

terlihat dari pembentukan kelompok yang didasarkan secara heterogen 

yaitu pemerataan kemampuan akademik peserta didik dan jenis 
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kelamin peserta didik. Jadi didalam kelompok tidak hanya peserta 

didik yang pandai saja atau yang sejenis kelamin, melainkan 

pembagian kelompok secara merata. Sebelum masuk diskusi kelompok 

guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik serta 

mengulang materi yang terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan 

agar peserta didik lebih bersemangat dalam diskusi kelompok. 

Melihat situasi pembelajaran pada  siklus II, kemampuan guru 

dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik dan 

bantuan kepada kelompok yang membutuhkan sudah baik. Hal ini 

terlihat guru sebelum proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PAKEM menyangkut materi materi Revolusi Amerika. 

Guru juga memberikan gambaran umum tentang inti bahan 

pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Setelah memberi 

gambaran umum dapat dilihat guru juga memberikan gambaran 

kegiatan yang akan dilakukan, hal ini dapat dilihat guru menjelaskan 

tentang proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

PAKEM dari awal sampai akhir pembelajaran siklus 1. Guru dalam 

malakukan apresepsi sudah baik, hal ini dapat dilihat dalam memulai 

penjelasan guru menyampaikan kembali materi sebelumnya untuk 

mengaitkan materi pembelajaranya dengan materi yang sebelumnya. 

Kegiatan apresepsi ini sesuai dengan bahan bahan inti tetapi masih 

kurang mendapat respon siswa dikarenakan siswa kebanyakan lupa 

dengan materi sebelumnya. Kegiatan apersepsi sesuai dengan bahan 

inti dan mendapat respon siswa. 
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 Guru dalam melakukan kegiatan inti pembelajaran yaitu tentang 

Revolusi Amerika sudah baik.  Hal ini dapat dilihat dari suaranya 

menyampaikan materi kepada peserta didik meyakinkan tanpa ragu-

ragu dan juga bertindak tegas artinya guru baik dalam penyampaian 

materi maupun memberikan tugas serta saran sudah tegas hal ini 

dibuktikan pada respon siswa yang langsung aktif mengikuti perintah 

dari guru seperti membaca materi, membuat kelompok, mengatur 

posisi tempat duduk. 

Guru dalam penguasaan materi sudah sangat baik, hal ini dapat 

dilihat suara guru ketika melakukan pembelajaran meyakinkan tanpa 

sedikitpun ragu-ragu, serta tindakannya tegas. Hal ini dapat dilihat 

ketika membagi kelompok dan menyampaikan materi serta tugas yang 

langsung dapat dilaksanakan peserta didik dengan baik. Guru juga 

cepat menandai jika siswa melakukan penyimpangan, hal ini dapat 

dilihat ketika masing-masing kelompok hampir semuanya ingin 

menjawab pertanyaan guru, padahal guru hanya memberikan 

pertanyaan pada kelompok tertentu sebagai contoh kelompok 1,akan 

tetapi kelompok lain ikut juga ingin menjawab pertanyaan guru. 

Melihat situasi seperti ini guru langsung memberikan pengarahan 

kepada peserta didik menjelaskan mekanismenya yang benar sesuai 

aturan. Guru  juga menyediakan bahan yang siap digunakan, hal ini 

bisa dilihat ketika guru menyediakan materi pembelajaran, buku paket 

dipakai untuk proses pembelajaran. Guru dalam menggunakan 

penguasaan pendekatan atau metode pembelajaran pada siklus II sudah 



 72

baik. Hal ini dapat dilihat guru memberikan pemahaman siswa ketika 

belum jelas menangkap materi yang diberikan guru kepada peserta 

didik. Dalam melakukan model pembelajaran PAKEM materi yang 

disampaikan sudah sesuai dengan tujuanya serta cara penggunaanya 

sudah tepat dan dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM secara 

runtut.  

Guru dalam menggunakan pemanfaatan sumber belajar atau 

media pembelajaran sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat  

banyaknya peserta didik atau kelompok yang aktif aktif, baik dalam 

bertanya maupun kelompok yang meberikan jawabanya kepada guru 

kertika guru memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok, 

karena guru selain mempersiapkan mlembar materi, kancing, kotak 

serta buku paket maupun LKS sudah dapat dipersiapkan sendiri oleh 

masing-masing peserta didik. Guru dalam dalam menggunakan media 

pembelajaran car penggunaanya sudah tepat selain itu juga membantu 

pemahaman siswa Hal ini dapat dilihat ketika Agus Sutamto ramai 

sendiri ketika peserta didik yang lain serius mengikuti pembelajaran, 

oleh karena itu guru langsung memberikan pemahaman kepada Agus 

Sutamto. Guru dalam menggunakan alat pembelajaranya sudah sesuai 

dengan tujuanya, jenisnya juga bervariasi. Hal ini dapat dilihat media 

yang digunakan seperti LKS,  lembar materik. Untuk melihat 

kemampuan guru dalam mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

sehat dan serasi sudah baik. Hal ini dapat dilihat guru berbicara dengan 

sopan kepada siswa, guru juga mendorong terjadinya tukar pendapat 
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antar siswa. Hal ini dapat dilihat setiap guru menyampaikan berberapa 

materi, guru selalu meminta pendapat kepada siswa, dapat dilihat yaitu 

guru meminta pendapat kepada salah satu murid yaitu Nindya, 

menanyakan tentang sebab terjadinya Revolusi Amerika. Guru juga 

membuat aturan yang telah disepakati bersama, hal itu dapat dilihat 

guru ketika menerapkan  model pembelajaan PAKEM memberikan 

acuan-acuan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Guru 

memberikan tuntunan agar interaksi antar siswa terpelihara baik sudah 

baik. Hal ini dapat dilihat guru menggunakan berbagai teknik untuk 

memelihara tingkah laku yang baik. Kegiatan ini  ini dapat dilihat guru 

menggunakan berbagai teknik untuk memelihara tingkah laku yang 

baik. Hal tersebut bisa dilihat dari keramah tamahan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan bersikap santun sehingga 

terjaln hubungan timbal balik yang bik antara peserta didik dengan 

guru, teknik yang lain yaitu guru senantiasa berkeliling untuk melihat 

hasil pekerjaan siswa dan sedikit kesulitan dalam memahami materi 

maupun soal. Guru memberi penguatan terhadap tingkah laku siswa 

yang baik dengan baik. 

d. Refleksi  

 Mengetahui lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada siklus II, maka diadakan refleksi yang berupa koreksi 

terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan refleksi yang 

dilaksanakan, didapatkan  hasil sebagai berikut: (1) peserta didik sudah  

banyak  yang aktif, baik dalam bertanya ,(2) menjawab pertanyaan 
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guru, (3) kerjasama antara sesama anggota kelompok, guru sudah lebih 

kreatif dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik 

atau kelompok, yaitu dengan cara bahwa semua kegiatan akan dinilai, 

(4) berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru pada siklus II sudah  

mencapai indikator penelitian yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak 

perlu lagi dilaksanakan siklus berikutnya karena hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik kelas XI IPS 2 sudah sesuai target yang 

diharapkan oleh peneliti. Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus 

II maka pemelitian sudah mencapat target yang telah ditentukan oleh 

peneliti. 

 Target dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa dalam 

kelas penelitian mencapai tuntas standart ketercapaian dalam penelitian 

adalah adanya kenaikan tuntas belajar secara klasikal sebesar 75 % dan 

nilai rata-rata kelas lebih atau sama dengan 6,5. Hasil peningkatan 

peroses pembelajaran pada sikus 1 dan 2 dapat dilihat menggunakan 

diagram batang sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 3. Diagram Hasil lembar penilaian untuk guru pada siklus I dan II 
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Melihat gambar 3 pada diagram hasil lembar penilaian untuk guru dapat 

diketahui , dalam melakukan kegiatan belajar mengajar guru mengalami 

peningkatan dari 74% menjadi 80% artinya dalam melakukan pembelajaran 

mengalami peningkatan dari katagori baik menjadi baik sekali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Diagram Hasil lembar penilaian untuk siswa pada siklus I dan II 

 
 

Gambar 4 pada diagram batang hasil lembar penilaian untuk siswa dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 

sampai siklus 2 sebesar 63,33% menjadi 83,33%, jadi dapat dikatakan bahwa 

dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar siswa dalam katagori baik.     
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Gambar 5. Diagram Nilai rata- rata kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon 

 
Pengamatan yang disajikan pada diagram batang gambar 5 di atas  

mengamati tentang  nilai rata-rata kelas XI IPS 2 dari nilai awal atau prasiklus 

siswa kelas XI IPS 2  mencapai 6,44, pada sikus 1 meningkat menjadi 6,56 dan 

pada sikus 2 nilai rata-rata kelas mencapai 7,15. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil seluruh Penelitian Tindakan Kelas, dapat disimpulkan 

bahwa pada pelaksanaan siklus I diperoleh nilai tertinggi 8 sebanyak 5 siswa 

yaitu Rohani, Iva, Mukhlisin, Nindya, Tri dan nilai terendah adalah 5 

sebanyak 6 siswa yaitu Agus, Ariawan, Zainal, Nikmah, Rinda, dan Ulinuha. 

Rata-rata kelas yaitu 6,56. Pada siklus 1 prosentase ketuntasan belajar 

sebanyak 23 siswa dengan pengertian bahwa peserta didik yang nilainya diatas 

atau sama dengan 6,5 sebanyak 23 siswa atau mencapai 58,88% dan siswa 

yang belum tuntas belajar sebanyak 16 siswa atau mencapai 40,96%. Pada 

siklus II  diperoleh nilai tertinggi 9 sebanyak 1 siswa yaitu Nindya dan nilai 

terendah adalah 6 sebanyak 4 siswa yaitu Ariawan, Neti, Rinda, dan Zaenal. 

Rata-rata kelas yaitu 7,15 yaitu sudah mencapai diatas standar nilai yang telah 

ditentukan oleh sekolah yang menerapkan nilai ketuntasan belajar minimal 

6,5. Pada siklus II prosentasi ketuntasan belajar sebanyak 35 siswa dengan 

pengertian bahwa peserta didik yang nilainya diatas atau sama dengan 6,5 

sebanyak 35 siswa atau mencapai 89,60% dan siswa yang belum tuntas belajar 

sebanyak 4 siswa atau mencapai 10,24% yaitu Ariawan, Neti, Rinda, dan 

Zaenal. Berdasarkan pencapaian tersebut maka nilai peserta didik kelas XI IS 

2 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas XI IS 2 SMA Negeri 1 Pulokulon 

Kabupaten Grobogan, maka diajukan saran sebagai berikut: 

1.  Di dalam pembelajaran sejarah guru harus lebih kreatif menggunakan 

model pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa, sehingga suasana 

kelas lebih menyenangkan dan siswa tidak lagi merasa bosan dengan mata 

pelajaran sejarah. 

2. Dengan menggunakan model pembelajaran PAKEM dapat dijadikan 

solusi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah. Karena model pembelajaran PAKEM merupakan metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

sehingga siswa merasa senang dan prestasi belajarpun dapat meningkat . 
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