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Mata pelajaran sejarah sangat penting untuk diajarkan, karena dapat 
melatih siswa memperoleh kemampuan untuk berfikir historis dan memahami 
sejarah. Melalui pengajaran sejarah, diharapkan siswa mampu mengembangkan 
kompetensi untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang 
masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses 
perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam 
rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat dunia. Akan tetapi di dalam faktanya, minat siswa terhadap 
pelajaran sejarah justru sangat rendah dan lebih banyak membuat siswa menjadi 
bosan dan tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Untuk itu dibutuhkan 
suatu metode pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar sejarah. Metode pembelajaran yang digunakan adalah melalui penerapan 
penelitian sejarah secara sederhana. 

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah ”bagaimana 
meningkatkan keaktifan siswa kelas X-A MA AL – ASROR Patemon dalam 
belajar sejarah melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana tahun 
pelajaran 2008/2009 ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
keaktifan siswa dalam belajar sejarah melalui penerapan penelitian sejarah secara 
sederhana pada siswa kelas X-A MA AL – ASROR Patemon tahun pelajaran 
2008/2009. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah  
siswa kelas X A MA AL ASROR Patemon yang berjumlah 40 siswa. Data yang 
dihimpun berupa data pengamatan aktifitas siswa dan wawancara guru dan siswa. 

Hasil pra siklus pada penelitian ini menunjukkan keaktifan siswa yang 
masih rendah, yaitu masih terlihat adanya 25 % siswa yang keaktivan dalam 
belajarnya masih sangat rendah, dan hanya 7,5 % siswa yang keaktivan belajarnya 
tinggi. Kemudian pada siklus I terdapat peningkatan menjadi 27,5 % siswa yang 
keaktivan belajarnya tinggi dan untuk siswa yang keaktivan belajarnya rendah 
turun  menjadi  12,5 % dan  pada siklus 2,  keaktivan  belajar  sejarah siswa sangat 
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tinggi menjadi sebesar 52,5%, untuk keaktivan yang tinggi sebesar 45 % dan 
keaktivan belajar sejarah yang cukup hanya 2,5 %, pada siklus 2 ini tidak 
ditemukan siswa yang keaktivan belajarnya rendah. Karena telah terjadi 
peningkatan baik dalam kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan maka 
penelitian dihentikan setelah siklus kedua. 

Adapun saran yang dapat diajukan antara lain : (1) dalam proses belajar 
mengajar, hendaknya guru sejarah jangan bersifat konvensional dan monoton lagi, 
guru sejarah sebaiknya aktif dalam mencari sumber-sumber belajar sejarah untuk 
materi pengajaran mata pelajaran sejarah, (2) guru sejarah sebaiknya aktif dan 
kreatif  dalam mencari maupun membuat media pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar sejarah agar lebih menarik, 
tidak membosankan serta dapat memotivasi siswa, (3) adanya kerjasama antara 
pihak sekolah dengan pihak instansi pendidikan lainnya, yang diharapkan dapat 
memfasilitasi dalam mengembangkan proses pembelajaran sejarah pada 
khususnya dan IPS pada umumnya dengan cara berusaha menyediakan sarana 
pembelajaran, seperti laboratorium IPS atau ruang multimedia, pelatihan 
pembuatan dan penggunaan media pembelajaran, dan yang lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proyek kemanusiaan yang tiada henti-

hentinya ditangani, dan tidak akan pernah selesai untuk dikerjakan dari waktu 

ke waktu. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat 

manusia, sekaligus sebagai bukti faktual-fenomenal, yang bahwasanya 

pendidikan itu tidak hanya akan berhenti pada satu generasi melainkan akan 

terus berkesinambungan mulai dari generasi lampau, generasi kini sampai 

generasi mendatang. 

Tujuan pendidikan sering disalahartikan oleh sebagian anggota 

masyarakat, karena banyak diantara masyarakat kita yang beranggapan bahwa 

pendidikan di sekolah hanya bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam 

suatu keterampilan atau bidang pekerjaan tertentu. Pemikiran tersebut tentu 

bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang berusaha untuk: 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME 

dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan”. Dalam pencapaian tujuan pendidikan 

biasanya dilakukan melalui pendekatan tertentu. Semua materi yang dipilih 
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penting dijadikan sebagai usaha untuk berlatih dan berpikir secara sistematis    

(Hariyono, 1995:151-152). 

Bidang studi sejarah secara khusus mempunyai banyak peluang 

dalam menawarkan bagaimana belajar untuk berpikir. Sejarah memberikan 

suatu pengalaman dalam mengumpulkan, mengorganisir dan mengklarifikasi 

data yang luas. Sejarah juga dapat melahirkan suatu kebebasan untuk 

berargumentasi dan berilustrasi yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta 

didik. Dengan memahami bidang sejarah serta metodologi pengajaran yang 

relevan, secara maksimal. Berbagai peristiwa sejarah yang kontroversial dapat 

dijadikan sebagai bahan dialog yang menarik dengan melibatkan tokoh-tokoh 

yang masih berkuasa. 

Dientje Borman (1998: 2) menyebutkan bahwa pada hakekatnya 

mengajar adalah membelajarkan siswa, maka dalam proses pembelajaran 

siswa perlu mendapatkan fasilitas, kesempatan, dorongan serta bimbingan 

agar dapat semaksimal mungkin dalam meraih prestasi. Hal ini disebabkan 

karena proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu komunikasi 

antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan 

lingkungannya. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran 

sejarah sudah selayaknya tidak tergantung semata-mata pada guru pengajarnya 

saja tetapi juga harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekelilingnya. 

Salah satu faktor yang mendukung terjadinya pembelajaran yang 

menyenangkan adalah adanya keaktifan siswa. Dalam sebuah kegiatan belajar 
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mengajar siswa lebih banyak melakukan kegiatan sedangkan guru lebih 

banyak membimbing dan mengarahkan.  Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 

28) aktivitas adalah suatu kegiatan atau keaktifan atau segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. 

Dengan adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan tercipta 

belajar aktif. 

Menurut Oemar Hamalik (2001:172) belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi 

belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil 

belajar yang berupa perpaduan antara aspek konigtif, afektif, dan psikomotor 

(Rohman Natawijaya dalam Depdiknas, 2005 :31). 

Pengajaran sejarah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan 

untuk berfikir historis dan memahami sejarah. Melalui pengajaran sejarah, 

diharapkan siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berfikir secara 

kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan 

perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka 

menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat dunia. 
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Pada tingkat SMA dan MA pelajaran sejarah bertujuan untuk: 

a. Mendorong siswa berfikir kritis-analisis dalam memanfaatkan 

pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini 

dan masa yang akan datang. 

b. Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan kemampuan intelektual dan ketrampilan untuk 

memahami proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003:6). 

Dalam proses pembelajaran diketahui keaktifan siswa dalam 

belajar sejarah justru sangat rendah dan lebih banyak membuat siswa menjadi 

bosan. Hal ini disebabkan penyediaan buku-buku pelajaran sejarah yang 

selama ini lebih bersifat memberikan materi instan tentang fakta sejarah 

kepada para siswa daripada memberikan “daya kreatif siswa” untuk 

memahami sebuah peristiwa sejarah. Penulis buku tidak memberikan ruang 

berfikir kepada siswa tentang bagaimana sebuah fakta sejarah muncul, dan 

narasi sejarah disajikan. Akibatnya siswa tidak dapat terlarut dalam sebuah 

narasi sejarah, sehingga siswa bosan membaca teks sejarah di sekolah. Siswa 

juga jarang untuk diajak berdialog tentang bagaimana sebuah karya sejarah 

dalam periode tertentu muncul (Wasino, 2004:1). 

Secara teoretis sebenarnya metode mengajar dalam pengajaran 

sejarah dapat dipilih dari sekian banyak metode mengajar yang telah tersedia. 

Seorang guru hendaknya mempunyai kemampuan di dalam memilih metode 

yang tepat untuk setiap pokok bahasan, bahkan untuk setiap tujuan khusus 
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pengajaran yang telah dirumuskan, misalnya untuk setiap topik dapat 

digunakan berbagai macam model pengajaran sejarah. Model yang dapat 

dipilih dan ditetapkan antara lain menampilkan gambar, film dan penampilan 

lainnya yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman terhadap data 

visual, dapat juga narasi seperti cerita, anekdot, atau membaca bagian dari 

drama sejarah. Model lain dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada 

anak, tugas penelitian, atau membaca suatu buku sejarah, dan sebagainya. 

Beberapa faktor penyebab kelemahan pengajaran sejarah dalam 

proses penyampaian guru dan penguasaan siswa terhadap materi sejarah 

menurut  antara lain : 

1. Kurangnya kesadaran sebagian guru tentang bagaimana sebuah peristiwa 

sejarah di tulis. 

2. Kurangnya akses terhadap hasil-hasil penelitian sejarah. 

3. Kurangnya variasi dalam metode penyampaian materi sejarah (Wasino, 

2004:2). 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa terhadap pelajaran sejarah, 

guru dapat melakukan variasi dalam proses belajar mengajar, salah satunya 

melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana. Menurut Gottschalk 

(1984:32) penelitian sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Melalui 

penerapan ini, siswa dapat dilatih untuk melakukan penelitian sejarah lokal di 

lingkungannya. Secara sederhana urut-urutan dalam penelitian sejarah dapat 
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dijelaskan dalam beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), 

interpretasi, dan historiografi. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di MA 

AL ASROR Patemon dengan subjek penelitian siswa kelas X A. Pengambilan 

subjek ini dikarenakan pada saat pelaksanaan observasi diketahui nilai untuk 

mata pelajaran sejarah pada siswa kelas X A sebagian besar masih dibawah 

nilai rata-rata sekolah yaitu di bawah 6,5, serta pada saat pembelajaran 

diketahui keaktifan siswa dalam belajar sejarah masih sangat rendah, karena 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan setelah jam pelajaran olahraga sehingga 

siswa telah merasa lelah dan mengantuk pada saat guru memberikan materi 

guru pelajaran. Faktor pendukung lain yang mengakibatkan keaktifan siswa 

kelas X A dalam belajar sejarah rendah adalah cara penyampaian materi yang 

dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah saja tanpa didukung 

metode yang lain serta penggunaan media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji hal 

tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul : “MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN SISWA KELAS X-A MA AL – ASROR PATEMON DALAM 

BELAJAR SEJARAH MELALUI PENERAPAN PENELITIAN SEJARAH 

SECARA SEDERHANA (TAHUN PELAJARAN 2008-2009)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam pembelajaran sejarah, banyak masalah yang dijumpai oleh 

guru, yakni terdapat kesan bahwa pengajaran sejarah di sekolah kurang 
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menarik, bahkan sering dianggap membosankan. Pelajaran sejarah juga sering 

dirasakan murid hanyalah mengulangi hal-hal yang sama dari tingkat SD 

sampai ke tingkat SMA. Keadaan inilah yang mengakibatkan hasil 

pembelajaran sejarah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah-masalah 

ini timbul juga dikarenakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

masih brjalan satu arah. Dalam proses pembelajarannya, guru hanya 

menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar penelitian sejarahnya saja, guru 

tidak menerapkan penelitian sejarah secara sederhana dalam kegiatan belajar 

mengajar sehari-hari. Hal inilah yang mengakibatkan siswa kurang aktif dan 

kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran sejarah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diajukan adalah “Bagaimanakah meningkatkan keaktifan siswa kelas X-A MA 

AL – ASROR Patemon dalam belajar sejarah melalui penerapan penelitian 

sejarah secara sederhana tahun pelajaran 2008/2009 ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

“ Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa dalam belajar sejarah 

melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana pada siswa kelas X-A 

MA AL – ASROR Patemon tahun pelajaran 2008/2009”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Manfaat teoretis 

Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh penelitian dan sebagai sarana 

dalam menuangkan ide secara ilmiah serta memperoleh pengalaman dalam 

penelitian.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, membantu memudahkan siswa menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit serta meningkatkan ketertarikan 

siswa terhadap mata pelajaran sejarah. 

b. Bagi guru, memudahkan guru untuk melatih keterampilan-

keterampilan khusus untuk membantu siswa dalam belajar sejarah. 

 

F. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan gambaran yang keliru dan kesalahan 

penafsiran pada judul dan isi skripsi, perlu kiranya diberikan penegasan istilah 

sebagai berikut : 

1. Keaktifan 

Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 26) keaktifan adalah kegiatan 

atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Menurut Sanjaya (2007 : 101-

106), aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi 

juga ditentukan oleh aktivitas non fisik seperti mental, intelektual dan 
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emosional. Dalam penelitian ini, keaktifan diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam sebuah proses pembelajaran yang akan 

tercipta situasi belajar aktif.  

2.  Belajar sejarah 

W.S. Winkel (1989: 36) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pemahaman, 

ketrampilan, nilai dan sikap. Sedangkan pengertian sejarah adalah studi 

keilmuan tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu 

lampau dan yang telah meninggalkan jejak-jejaknya di waktu sekarang. 

3.  Penelitian sejarah 

Menurut Louis Gottschalk (1984 :32), penelitian sejarah adalah 

sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau manusia. Secara sederhana urut-urutan dalam 

penelitian sejarah dapat dijelaskan dalam beberapa langkah, yaitu 

heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka skripsi akan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bagian awal, berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel dan 

lampiran. 
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Bagian isi, meliputi : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

BAB II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Berisi konsep keaktivan, jenis-jenis keaktifan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, hakekat belajar sejarah, penelitian sejarah secara 

sederhana. 

Penulis juga membahas teori yang dijadikan landasan teoritis dalam 

penelitian, serta kerangka berpikir. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, subyek 

penelitian,  tehnik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab terakhir yang berisi hasil penelitian dan pembahasan 

dari permasalahan yang ada, yaitu adanya peningkatan keaktifan 

siswa kelas X-A AL ASROR Patemon dalam belajar sejarah melalui 

penerapan penelitian sejarah secara sederhana tahun pelajaran 

2008/2009 
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran data penelitian yang telah 

dilakukan. 

Bagian akhir skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Keaktifan  

Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 26) keaktifan adalah 

kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-

kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Menurut Sanjaya (2007: 

101-106) aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi 

juga ditentukan oleh aktivitas non fisik seperti mental, intelektual dan 

emosional. Keaktifan yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

akan tercipta situasi belajar aktif.   

Menurut Rochman Natawijaya (dalam Depdiknas 2005 : 31) 

belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika siswa pasif atau hanya 

menerima informasi dari guru saja, akan timbul kecenderungan untuk 

cepat melupakan apa yang telah diberikan oleh guru, oleh karena itu 

diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengingatkan yang baru saja 

diterima dari guru.  
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Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan 

aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini sangat dituntut keaktifan siswa, dimana 

siswa adalah subjek yang banyak melakukan kegiatan, sedangkan guru 

lebih banyak membimbing dan mengarahkan. 

Menurut Raka Joni (1992: 19-20) dan Martinis Yamin (2007: 80-

81) menjelaskan bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat dilaksanakan manakala : (1) pembelajaran yang dilakukan lebih 

berpusat pada siswa, (2) guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi 

pengalaman dalam belajar (3) tujuan kegiatan pembelajaran tercapai 

kemampuan minimal siswa (kompetensi dasar), (4) pengelolaan kegiatan 

pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas siswa, meningkatkan 

kemampuan minimalnya, dan mencapai siswa yang kreatif serta mampu 

menguasai konsep-konsep, dan (5) melakukan pengukuran secara kontinu 

dalam berbagai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

2.  Jenis-Jenis Keaktifan Dalam Belajar.  

Menurut Paul D. Dierich (dalam Oemar Hamalik 2001: 172)  

keaktifan belajar dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu  

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 
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b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan. 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisikan angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

menari dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingatkan, memecahkan masalah, menganalisa 

factor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan overlap satu 

sama lain. 
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3.  Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang 

dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, siswa juga dapat berlatih 

untuk berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa 

sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktivan 

siswa dalam proses pembelajaran. Gagne dan Briggs (dalam Martinis, 

2007: 84) faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, yaitu : 

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa). 

c. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa. 

d. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari). 

e. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

f. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

g. Memberi umpan balik (feed back) 

h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 

i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran. 
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4. Hakekat Belajar Sejarah 

Jika ditelaah dari berbagai sumber, ada beberapa pengertian 

tentang belajar. Pengertian belajar secara psikologis, belajar merupakan 

suatu sikap perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan W.S. 

Winkel (1989: 36) mendefinisikan belajar sebagai suatu aktifitas psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. 

Menurut teori Kontruktivisme, Belajar adalah proses mengasimilasi dan 

menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan 

pengertian yang sudah dimiliki seseorang sehingga pengertiannya 

dikembangkan (Suparno, 1997: 61). Jadi berdasarkan berbagai pengertian 

diatas, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut I Gde Widja (1989: 91) sejarah adalah studi keilmuan 

tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu lampau dan 

yang telah meninggalkan jejak-jejaknya di waktu sekarang. Penekanan 

perhatian diletakkan pada aspek peristiwanya sendiri, dalam hal ini 

terutama yang bersifat khusus dari segi-segi urutan perkembangannya 

yang  kemudian disusun dalam suatu cerita sejarah. 
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Pengajaran sejarah bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan untuk berfikir historis dan memahami sejarah. Melalui 

pengajaran sejarah, diharapkan siswa mampu mengembangkan kompetensi 

untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa 

lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses 

perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya 

dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-

tengah kehidupan masyarakat dunia. Menurut Hill tujuan pengajaran 

sejarah bagi siswa, yaitu : 

1. Secara unik memuaskan rasa ingin tahu anak tentang orang lain, 

kehidupan, tokoh-tokoh, perbuatan dan cita-citanya yang dapat 

menumbuhkan kegairahan dan kekaguman 

2. Mewariskan kebudayaan dari umat manusia, penghargaan terhadap 

sastra, seni serta cara hidup orang lain. 

3.  Melatih tertib intelektual yaitu ketelitian dalam memahami dan 

ekspresi, menimbang bukti, memisahkan yang penting dari yang tidak 

penting, antara propaganda dan kebenaran 

4. Melalui pelajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan sekarang dan 

masa yang akan datang 

5. Pelajaran sejarah memberikan latihan dalam pemecahan masalah-

masalah atau pertentangan dunia masa kini 

6. Mengajarkan siswa untuk berpikir sejarah, menggunakan masa lampau 

untuk mempelajari masa sekarang dan yang akan datang 
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7. Mengajarkan siswa untuk berpikir kreatif 

8. Untuk menjelaskan masa sekarang 

9. Untuk menjelaskan sejarah bahwa status apapun dari ini adalah hasil 

dari apa yang terjadi pada masa lampau, dan apa yang akan terjadi 

pada hari ini mempengaruhi masa depan 

10. Menikmati sejarah 

11. Membantu siswa akrab dengan unsur-unsur dalam sejarah (Isjoni, 

2007:40). 

Menurut Depdiknas (2003), pengajaran sejarah di sekolah juga 

berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan 

menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini dan masa depan di 

tengah-tengah perubahan dunia.  

Dalam kehidupan masyarakat, sejarah memiliki banyak 

kegunaan, yaitu kegunaan edukatif, memberi inspirasi, memberi kesadaran 

waktu, membentuk rasa kebangsaan, rekreatif dan rasa estetis, bentuk 

identitas nasional. Manfaat dari belajar sejarah terletak pada daya 

pembentukannya yang terdiri atas pembentukan sosial, kebangsaan, rasa 

keindahan daya inspirasi. Berdasarkan atas manfaat nilai tersebut, maka 

mata pelajaran sejarah bertujuan untuk menopang tercapainya hal tersebut 

bagi siswa yang mempelajarinya. Intinya adalah semua itu membawa 

siswa pada sasaran pokok yaitu timbulnya minat kepada sejarah. 



 

 

19

Menurut Widja (1989) agar pelaksanaan pengajaran sejarah dapat 

berhasil diperlukan sarana dan fasilitas belajar sebagai faktor pendukung 

yang nantinya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pengajaran 

tersebut. Adapun faktor yang menentukan antara lain : buku pegangan atau 

buku kronik sejarah bagi siswa dan guru, alat bantu mengajar, metode 

pengajaran dan sebagainya. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran sejarah dipengaruhi 

oleh beberapa komponen pembelajaran, yaitu (1) adanya tujuan yang 

hendak dicapai, (2) keadaan dan kemampuan guru, (3) keadaan dan 

kemampuan siswa, (4) lingkungan masyarakat dan sekolah. Di samping itu 

strategi media, metode, dan materi merupakan bagian integral dari 

komponen pembelajaran sejarah yang saling berkaitan dalam proses 

belajar mengajar. 

Setiap upaya pengoptimalan tujuan pembelajaran harus selalu 

memperhatikan keterkaitan komponen-komponen pembelajaran tersebut. 

Hal itu karena untuk menciptakan iklim kondusif dalam belajar perlu 

mendayagunakan fungsi dan peran tiap-tiap komponen pembelajaran 

dengan berorientasi pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh 

kurikulum. Salah satu komponen yang mendukung dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran sejarah adalah tersedianya sumber belajar dan media 

belajar di sekolah. Kedua hal tersebut sangat penting artinya bagi seorang 

pengajar sejarah guna menyelesaikan tugas mengajar sejarah, sekaligus 
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berguna untuk menimbulkan keaktifan siswa terhadap mata pelajaran 

sejarah. 

5. Penelitian Sejarah Sederhana 

Menurut Gilbert J. Carraghan (dalam Basri, 2006:32), penelitian 

sejarah adalah seperangkat aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang 

sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 

menilainya secara kritis dan mengujikan sintesis daripada hasil-hasil yang 

dicapai dalam bentuk tulisan. Sedangkan menurut Louis Gottschalk (1984 

:32)  penelitian sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. 

Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau tersebut berdasarkan 

data yang diperoleh (melalui kritik sumber) dengan menempuh cara yang 

disebut dengan historiografi. 

Secara sederhana urut-urutan dalam penelitian sejarah dapat 

dijelaskan dalam beberapa langkah, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik 

sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. 

a. Pemilihan topik 

Sebelum melaksanakan kegiaatn penelitian, seorang peneliti 

terlebih dahulu harus menentukan topik yang akan ditulis. Pemilihan 

topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. memiliki unsur-unsur keunikan peristiwa 

2. tidak bersifat majemuk atau multidimensi 
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3. orisinal, artinya topik yang dipilih merupakan upaya pembuktian 

baru  

4. praktis, yaitu sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam 

penelitian mudah dijangkau. 

Pemilihan topik hendaknya juga dilatarbelakangi oleh hal-hal 

yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti di 

mana, siapa, bilamana, dan apa. Pertanyaan “di mana” berkaitan 

dengan tempat terjadinya peristiwa, sedangkan “siapa” berhubungan 

dengan tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertanyaan 

bilamana berhubungan dengan waktu yang menunjukkan kapan 

peristiwa itu terjadi, sedangkan “apa” berkaitan dengan bentuk 

peristiwa. 

b. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, “heurisko” yang berarti 

menemukan. Heuristik merupakan istilah yang digunakan untuk 

pengumpulan informasi atau sumber-sumber sejarah. Setelah memilih 

topik, peneliti harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dari 

subyek yang akan diteliti. Pengumpulan informasi dapat dilakukan 

melalui buku-buku dari perpustakaan, dokumen resmi, arsip atau 

bahan tulisan yang bersifat kajian arkeologis. 

c. Verifikasi 

Verifikasi adalah proses pengujian terhadap data-data sejarah. 

Cara pengujiannya antara lain dengan membandingkan dan 
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menghadirkan sejumlah data lain dari peristiwa sejarah yang sedang 

diteliti dengan peristiwa sejarah yang sama lainnya. Verifikasi juga 

disebut sebagai kritik sumber atau keabsahan sumber. Ada dua macam 

verifikasi atau kritik sejarah, yaitu kritik eksternal yang meliputi 

otentisitas atau keaslian sumber. Untuk menentukan otentisitas dapat 

diajukan sejumlah pertanyaan, yaitu : kapan sumber itu dibuat, dimana 

sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi), siapa yang membuat, dari 

bahan apa sumber tersebut dibuat, dan sebagainya. Kritik eksternal 

bukan hanya ditujukan untuk dokumen tertulis saja, tetapi juga untuk 

artefak, sumber lisan, dan lain-lain. 

Kritik sejarah yang kedua adalah kritik internal, yaitu kredibilitas 

atau bisa dipercaya. Verifikasi kredibilitas digunakan untuk menilai 

kesahihan informasi dalam suatu sumber sejarah. Ada empat aspek 

dalam menilai apakah seorang saksi memberikan informasi yang 

akurat, yaitu : kemampuan menyatakan kebenaran, kemauan 

menyatakan kebenaran, keakuratan pelaporan, dan adanya dukungan 

secara bebas mengenai isi laporan yang disampaikan. 

d. Interpretasi 

Interpretasi adalah penafsiran terhadap data sejarah yang 

diperoleh. Interpretasi dapat menimbulkan subyektifitas, hal ini 

disebabkan karena masing-masing interpretasi dipengaruhi oleh latar 

belakang dan sudut pandang orang yang memberikan interpretasi. 

Subyektifitas akan membuat interpretasi sejarah pada topik yang sama 
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menjadi berbeda. Untuk dapat menghasilkan interpretasi yang baik, 

seorang peneliti memang dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam 

membaca sumber sejarah. Interpretasi terdiri atas dua macam, yaitu 

analisis dan sintesis. 

Analisis berarti menguraikan. Pada tahap ini, peneliti berusaha 

menguraikan suatu sumber sejarah menjadi bagian-bagian yang masih 

berkaitan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam kegiatan ini, 

peneliti berusaha menyatukan, menghubung-hubungkan data-data 

sehingga memiliki keterkaitan dan makna. 

e. Historiografi 

Historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi merupakan 

puncak atau tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Menurut cara 

penyampaiannya, historiografi atau penulisan sejarah dibedakan 

menjadi dua yaitu, penulisan sejarah naratif dan penulisan sejarah 

strukturalis. 

Penulisan sejarah naratif merupakan penulisan sejarah dengan 

pendekatan sejarah sebagai rekaman peristiwa dan tindakan pelaku 

sejarah secara individual dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam sejarah naratif biasanya penggambaran peristiwa tentang pelaku 

sejarah dengan segala perjuangan hidupnya. 

Salah satu contoh dari penelitian sejarah secara sederhana adalah 

penelitian tentang sejarah keluarga, karena keluarga adalah suatu unit 

kehidupan sosial yang umum diperoleh di dalam suatu masyarakat, dan 
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sangat menonjol peranannya bagi kehidupan seorang anak (I Gde 

Widja, 1989: 134). Oleh karena itu keluarga akan sangat menarik 

dijadikan sebagai sasaran penelitian sejarah secara sederhana, baik 

untuk menelusuri asal-usul keluarga (genealogi), maupun untuk 

mengetahui perkembangan strukturnya, fungsinya sebagai suatu 

lembaga masyarakat, pola interaksi serta hubungan sosial dalam satu 

keluarga. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, guru dan 

sekolah diberi otoritas untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

potensi sekolah. KTSP bertujuan bagaimana membuat siswa dan guru lebih 

aktif dalam pembelajaran serta disesuaikan dengan kepentingan daerah. 

Penelitian sejarah merupakan salah satu butir pembelajaran yang 

ada didalam kurikulum sejarah dengan indikator mampu menerapkan 

penelitian sejarah secara sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

dasar penelitian sejarah. 

Namun kenyataannya, pada siswa kelas X A MA AL asror 

Patemon tahun pelajaran 2008/2009 muncul suatu fenomena yaitu rendahnya 

keaktifan siswa dalam belajar sejarah. Hal ini dilihat dari sulitnya siswa dalam 

menyusun hasil penelitian sejarah secara sederhana sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar penelitian sejarah. 
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Faktor lain yang berpengaruh pada kualitas hasil belajar siswa baik 

dari segi nilai perilaku adalah strategi yang digunakan guru dalam mengajar. 

Selama ini guru belum melaksanakan penerapan penelitian sejarah secara 

sederhana yang dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada proses 

pembelajaran sejarah. 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

sejarah, guru dapat melakukan variasi dalam proses belajar mengajar, salah 

satunya melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana. Pengertian 

penelitian sejarah disini menurut Gotschalk adalah sebuah proses menguji dan 

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. 

Melalui penerapan ini, siswa dapat dilatih untuk melakukan penelitian sejarah 

lokal di lingkungannya. Secara sederhana urut-urutan dalam penelitian sejarah 

dapat dijelaskan dalam beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik sumber 

(verifikasi), interpretasi, dan historiografi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan penerapan penelitian sejarah 

secara sederhana, karena model pembelajaran dengan menerapkan penelitian 

sejarah secara sederhana dirasa unggul dalam membantu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar sejarah. 
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C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data 

yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “keaktifan pada siswa 

kelas X A MA AL ASROR dalam belajar sejarah dapat ditingkatkan melalui 

penerapan penelitian sejarah secara sederhana”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis dan Taggart 

(dalam Madya, 1994: 24) merupakan model yang tidak terlalu sulit untuk 

digunakan. Model ini terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu : 

1. Rencana, yaitu tindakan yang akan digunakan untuk memperbaiki, 

meningkatkan atau perubahan solusi. Dalam hal ini rencana yang akan 

dilakukan berupa peningkatan minat dan hasil belajar. 

2. Tindakan, yaitu tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan atau perubahan solusi. Tindakan yang dilakukan 

guru dalam penelitian ini adalah melakukan perbaikan terhadap kesalahan 

siswa dalam menyusun hasil penelitiannya melalui langkah-langkah 

penelitian sejarah secara sederhana. 

3. Observasi atau pengamatan, yaitu mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan oleh siswa, kesenangan siswa, keaktifan 

siswa, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan untuk perencanaan 

pada siklus berikutnya. 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah model Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian tindakan kelas tersebut 

dapat digambarkan dengan mengikuti alur sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan  
Mc Taggart (Soedarsono, 2001) 
 
Dalam penelitian ini siklus dilakukan sebanyak dua kali atau lebih. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, dimulai dengan siklus I yang terdiri 

dari empat kegiatan utama, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Apabila telah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari 

tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama tersebut, maka peneliti 

menentukan rancangan untuk siklus kedua. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua ini berupa kegiatan 

yang sama dengan kegiatan sebelumnya, akan tetapi kegiatan pada siklus 

kedua ini terdapat berbagai perbaikan dari tindakan terdahulu yang ditujukan 

untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan dalam 

siklus pertama. Rincian kegiatan pada setiap tahapan dalam penelitian ini 

adalah : 

 

Permasalahan Alternatif Pemecahan Pelaksanaan Tindakan

ObservasiAnalisis DataRefleksi

SIKLUS 1 
Selesai

Belum Selesai Alternatif Pemecahan 2 Pelaksanaan Tindakan

ObservasiAnalisis DataRefleksi

Selesai SIKLUS 2 

Belum Selesai SIKLUS Berikutnya
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a. Proses siklus I 

Siklus ini dimaksudkan untuk melakukan pembelajaran menyusun 

penelitian sejarah secara sederhana dengan belum digunakannya tahap-

tahap penelitian sejarah, selain itu pada siklus I ini digunakan sebagai 

komparasi atau pembanding dengan pembelajaran pada siklus II. Langkah-

langkah yang digunakan dalam siklus I adalah : 

1. Perencanaan 

Pada siklus I ini, peneliti menyusun rencana pelaksanaan  

pembelajaran (RPP) yang berisi (1) judul, yang meliputi mata 

pelajaran, jenjang pendidikan, tema, kelas, semester, alokasi waktu, (2) 

skenario pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiaatn inti, 

penutup, (3) alat dan bahan, (4) strategi pembelajaran, (5) sarana dan 

sumber belajar, (6) jenis penilaian. 

2. Tindakan 

Langkah awal tahap ini adalah guru mengadakan kegiatan 

apersepsi dengan menceritakan yang berhubungan dengan penelitian 

sejarah dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberitahukan 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kegiatan selanjutnya guru 

memberikan materi tentang langkah-langkah penelitian sejarah secara 

sederhana. Kemudian guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas yaitu menyusun sejarah sekolahnya dengan melakukan langkah-

langkah penelitian sejarah yang telah diajarkan oleh guru. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini, guru dan observer ikut mendampingi siswa 
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dalam mencari data tentang sejarah sekolahnya. selanjutnya siswa 

diminta untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing di depan 

kelas dan mendiskusikan hasil dari tugas mereka. 

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk menyusun sejarah keluarganya masing-masing dan guru juga 

merefleksi pembelajaran bersama siswa dengan memberikan suatu 

kesimpulan. 

3. Observasi 

Peneliti mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu dengan mengamati sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran (menyusun penelitian sejarah secara 

sederhana, keaktifan siswa dalam bertanya dan menanggapi pendapat 

teman, serta keseriusan dalam mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir). Pengumpulan data ini menggunakan format observasi 

atau penilaian yang telah disusun oleh peneliti. 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan dengan berdasarkan atas 

hasil penelitian sejarah secara sederhana dan perilaku belajar siswa 

selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Sejauh mana siswa 

aktif berinteraksi dan melihat kemampuan intelektual siswa dalam 

memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Berdasarkan analisis 

tersebut dapat diketahui bahwa masih merasakan kesulitan dalam 

penyusunan penelitian sejarah secara sederhana (terutama pada tahap 



 

 

31

verifikasi dan historiografi). Analisa terhadap hasil kegiatan menyusun 

penelitian sejarah pada siklus I ini akan digunakan sebagai 

pembanding dalam tindakan pada siklus II. 

b. Proses siklus II  

Siklus II ini dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar sejarah sekaligus digunakan untuk 

mengetahui peran serta siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

sejarah. 

Penilaian proses dan penilaian hasil ini merupakan satu kesatuan 

yang dijadikan bahan acuan peneliti untuk mengetahui peningkatan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sejarah. 

1. Perencanaan 

Pada siklus II peneliti menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang berisi (1) judul, yang meliputi mata 

pelajaran, jenjang pendidikan, tema, kelas, semester, alokasi waktu, (2) 

skenario pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

penutup, (3) alat dan bahan, (4) strategi pembelajaran, (5) sarana dan 

sumber belajar, (6) jenis penilaian. 

2. Tindakan 

Langkah awal yang dilakukan peneliti daalm siklus II ini tidak 

jauh berbeda dengan siklus I. Setelah mengetahui kekurangan yang 

terdapat dalam siklus I, peneliti akan mencoba memperbaiki pada 

siklus II untuk menghindari kesalahan yang sama dalam siklus I. 
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Berdasarkan hasil tindakan pada siklus I, diketahui bahwa siswa masih 

merasa kesulitan dalam menyusun penelitian sejarah secara sederhana 

(terutama pada tahap verifikasi dan historiografi). Bagian-bagian yang 

masih sulit dipahami oleh siswa, menjadi perhatian peneliti untuk 

ditindaklanjuti dalam siklus II dan kegiatan yang dilakukan sama 

dengan kegiatan yang dilakukan dalam siklus I, akan tetapi pada 

tindakan siklus II ini, peneliti lebih memfokuskan pada masalah 

penyusunan penelitian sejarah secara sederhana (pada tahap verifikasi 

dan historiografi). Dalam siklus II ini, guru memberikan tugas kepada 

siswa berupa penyusunan sejarah keluarga masing-masing dengan 

memperhatikan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepada siswa. 

3. Observasi 

Dalam siklus II ini peneliti juga mengamati segala perilaku siswa 

sebelum dan selama mengikuti pembelajaran, apakah siswa lebih aktif 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut, dengan begitu 

peneliti dapat mengetahui peningkatan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah melalui penerapan metode penelitian 

sejarah secara sederhana. Peneliti berharap pada siklus II ini ada 

peningkatan keaktifan siswa dalam belajar sejarah. 
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4. Refleksi 

Pada siklus II ini, peneliti menganalisis hasil pengamatan 

terhadap kinerja siswa. Analisis kinerja siswa ini meliputi sejauh mana 

siswa aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Setelah menganalisis, siklus II ini selesai dan peneliti kemudian 

membandingkan hasil siklus II dengan siklus I. Dengan demikian 

permasalahan peningkatan keaktifan siswa terhadap mata pelajaran 

sejarah melalui penerapan metode penelitian sejarah secara sederhana 

dapat diketahui. 

B.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis didalam rancangan penelitian ini, 

maka lokasi penelitian ini adalah MA Al Asror Patemon. Subyek penelitian 

pada skripsi ini adalah siswa-siswi kelas X A MA Al Asror Patemon tahun 

pelajaran 2008/2009, dengan jumlah siswa yang terbagi atas 26 siswa putri 

dan 14 siswa putra. 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dibutuhkan data 

yang selanjutnya data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan melalui teknik tes maupun teknik non tes yang terdiri atas 

pedoman observai, wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi. 

1. Instrumen Tes 

Instrumen penelitian yang berupa tes digunakan untuk 

mengungkap data tentang kemampuan menyusun hasil penelitian sejarah 
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secara sederhana. Bentuk dari instrumen tes di dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis, yaitu siswa diwajibkan untuk menulis langkah-langkah 

penelitian sejarah dan menyusun hasil penelitian sejarahnya secara 

sederhana. Tes ini diberikan pada siklus I maupun siklus II, karena jika 

ada kekurangan pada siklus I akan dicari jalan keluarnya dan dicegah 

kemunculannya pada siklus I. Instrumen yang berupa tes adalah tes tertulis 

berupa perintah kepada siswa untuk menyusun penelitian sejarah secara 

sederhana. Pada instrumen tes pedoman penilaian yang digunakan adalah 

kemampuan siswa dalam menyusun penelitian sejarah sederhana dengan 

prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah sederhana. Pedoman penelitian dan 

aspek yang dinilai dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Skor penilaian 

No. Aspek Penilaian Skor Penilaian 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pemilihan topik 
Heuristik 
Verifikasi 
Interpretasi 
Historiografi 

10 
25 
25 
20 
20 

 Jumlah 100 
 

Tabel 2. Aspek yang di nilai 

No. Aspek Penilaian Rentang skor Kriteria Skor
1. Pemilihan topik 1-10 a. memiliki unsur-unsur 

keunikan 
b. tidak bersifat majemuk 

dan multidimensi 
c. orisinal, artinya topik     

yang dipilih 
merupakan upaya 
pembuktian yang baru 

d. praktis, yaitu sumber 
sejarah yang 
dibutuhkan dalam 

2,5 
 

2,5 
 

2,5 
 
 
 
 

2,5 
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penelitian mudah 
dijangkau 

2. Heuristik 11-35 Pengumpulan informasi 
sebanyak-banyaknya 
yaitu berupa foto 
keluarga 

25 

3. Verifikasi 36-60 Proses pengujian 
terhadap data-data 
sejarah yaitu dengan 
bertanya pada anggota 
keluarganya tentang foto-
foto tersebut 

25 

4. Interpretasi 61-80 mengumpulkan 
penjelasan atas foto-foto 
tersebut dari anggota 
keluarga. 

20 
 
 

 
5. Historiografi 81-100 Menyusun semua 

informasi hingga menjadi 
sebuah cerita atau 
deskripsi tentang sejarah 
keluarga 

20 

 

Kajian tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa 

dalam menguasai langkah-langkah penelitian sejarah secara sederhana. 

Keberhasilan tersebut peneliti kelompokkan menjadi 4 (empat) kategori 

yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang dengan rentang nilai 50-100. 

Berdasarkan pedoman penilaian diatas, peneliti dapat mengetahui 

hasil tes menyusun penelitian sejarah secara sederhana. Tes akan 

dilakukan satu kali dalam setiap siklus yang akan dilaksanakan pada akhir 

pelajaran. Apabila hasil penyusunan sejarah melalui penelitian sejarah 

secara sederhana siswa pada siklus I belum sesuai dengan target yang 

ditetapkan, maka akan diadakan tindakan pada siklus II. Siswa yang 

memperoleh hasil sangat baik adalah siswa yang mendapat jumlah skor 

antara 75 sampai 84. Siswa yang memperoleh hasil cukup adalah siswa 
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yang mendapat jumlah skor antara 65 sampai 74, sedangkan siswa yang 

memperoleh hasil kurang adalah siswa yang memperoleh skor 0 sampai 

64. 

Tabel 3. Kemampuan menyusun hasil penelitian sejarah secara sederhana 

 

 

 

 

 

 

2. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan pedoman dokumen foto. 

a. Pedoman observasi 

Pedoman observasi pada penelitian ini ditekankan pada keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, baik aktifitas siswa 

yang berupa perilaku positif maupun perilaku yang negatif, serta 

tanggapan siswa terhadap tugas sejarah yang diberikan oleh peneliti. 

Pada penelitian tindakan kelas, indikator-indikator yang dapat 

dijadikan sebagai penilaian antara lain adalah : 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

b. Kerjasamanya dalam kelompok 

c. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat  

No. Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Kurang 

85-100 

75-84 

65-74 

0-64 
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d. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

e. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 

f. Memberi gagasan yang cemerlang 

g. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang 

h. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain 

i. Memamanfaatkan potensi anggota kelompok 

j. Saling membantu dan menyelesaikan masalah. 
                                                               
b. Pedoman wawancara 

Wawancara digunakan dalam mengambil data yaitu mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan siswa dalam menyusun 

penelitian sejarah secara sederhana. 

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan melalui 

wawancara antara lain kesulitan yang dialami siswa selama melakukan 

kegiatan pembelajaran menyusun penelitian sejarah secara sederhana 

dan cara pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti, serta saran siswa 

pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran sejarah. 

c. Pedoman Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 

jurnal untuk guru dan jurnal untuk siswa. Jurnal ini digunakan untuk 

mendapatkan data kualitatif. Jurnal siswa digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui pemahaman dan kesan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa berisi tentang bagaimana 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran materi penyusunan 
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penelitian sejarah secara sederhana yang telah berlangsung, kesulitan-

kesulitan yang ditemui selama proses pembelajaran, tanggapan siswa 

mengenai media yang digunakan guru, kesan, pesan, dan kritikan 

terhadap proses pembelajaran. Sedangkan jurnal guru berisi tentang 

catatan mengenai kegiatan penyusunan penelitian sejarah secara 

sederhana, perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran, dan 

pemahaman siswa akan materi tersebut. 

d. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai bukti peristiwa dalam 

proses pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk merekam 

kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berisi aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan oleh siswa dan guru selama proses pembelajaran menyusun 

penelitian sejarah secara sederhana berlangsung. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Teknik Kuantitatif 

Data ini diperoleh dari hasil tes penyusunan hasil penelitian sejarah 

secara sederhana yang diperoleh dari siswa. Besarnya persentase 

peningkatan nilai siswa didapat melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. merekap nilai yang telah diperoleh dari siswa 

b. menghitung nilai rata-rata 
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c. menghitung persentase 

Rumusan nilai persentase : NP = %100
1

12 x
S

SS −  

Keterangan : 

NP : Persentase 

S1  : Nilai rata-rata siklus I 

S2  : Nilai rata-rata siklus II 

Hasil perhitungan nilai rata-rata tes keterampilan menyusun hasil 

penelitian sejarah secara sederhana tentang sejarah keluarga dari tes siklus 

I san siklus II dibandingkan dan dihitung berdasarkan rumus diatas. Dari 

hasil perbandingan tersebut akan diketahui peningkatannya. 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran perilaku 

siswa dalam pembelajaran sejarah dengan materi langkah-langkah 

penelitian sejarah secara sederhana dengan mengacu pada data non tes 

berupa observasi, wawancara, jurnal dan dokumentasi. 

Data non tes tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan 

menilai, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan atau menginterpretasi 

seluruh data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, jurnal dan 

dokumentasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Sekolah yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini yaitu MA AL 

ASROR Patemon. Berikut adalah gambaran umum dari sekolah penelitian 

tersebut. 

Madrasah Aliyah (MA) AL ASROR Patemon sebuah lembaga 

pendidikan tingkat menengah atas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok 

Pesantren Al Asror yang berdiri pada tahun 1985, dibawah pengelolaan 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kota Semarang. Lembaga 

pendidikan ini didirikan sebagai tindak lanjut jenjang pendidikan yang telah 

ada, yakni Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) Al Asror yang lebih awal berdiri 

sejak tahun 1986. Madrasah Aliyah ( MA ) Al Asror Patemon Gunungpati 

Semarang berdiri pada tanggal 15 Juli 1990 diatas tanah wakaf milik keluarga 

K. Zubaidi, seorang pemuka masyarakat dan sekaligus Ketua Pengurus NU 

Ranting Patemon.  

Pada tahun ajaran pertama Madrasah Aliyah ( MA ) Al Asror Patemon 

Gunungpati Semarang hanya mempunyai murid sebanyak 26 siswa terdiri dari 

17 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan dengan tenaga pendidik sebanyak 

16 orang. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun hingga memasuki 

tahun pelajaran 2008/2009 Madrasah Aliyah ( MA ) Al Asror Patemon 

Gunungpati Semarang mempunyai peserta didik sebanyak 495 siswa yang 
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terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu kelas X, kelas XI, kelas XII. Kelas X terdiri 

dari 4 rombel yaitu X-A, X-B, X-C, X-D, sedangkan kelas XI terdiri dari 4 

rombel yaitu 2 rombel program IPA dan rombel program IPS, dan kelas XII 

juga terdiri dari 4 rombel yaitu XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPS 1, XII IPS 2. 

Madrasah Aliyah AL ASROR Patemon didukung oleh 22 orang guru 

dan 4 orang staf, yang terdiri dari tata usaha, pustakawan, laboran, tenaga 

pelaksanan dan penjaga malam. Dari 22 guru, 10 diantaranya telah 

berkualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan hanya terdapat 3 orang guru yang 

tugas mengajarnya tidak sesuai dengan bidang pendidikan. 

Sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung pelaksanaan PBM 

antara lain terdiri dari  laboratorium IPA, laboratorium komputer, serta 

perpustakaan. Perpustakaan sekolah kurang memenuhi syarat, karena antara 

ruang baca dan ruang koleksi masih menjadi satu. 

MA AL ASROR Patemon ini memiliki visi sebagai berikut yaitu 

Menjadikan lembaga pendidikan yang berwawasan, punya prestasi, disiplin, 

terampil, bertanggungjawab, berakhlaqul karimah dalam bersikap dan 

bertindak serta berorientasi kebutuhan global. Adapun misi yang 

dikembangkan oleh MA swasta yang terakreditasi “B” dengan nomor 

akreditasi Kw.11.4/4/PP.03.2.625.33.02/2005 ini yaitu (1) mengembangkan 

iklim belajar yang kondusif, berakar pada norma dan nilai hidup bangsa., (2) 

menyiapkan tamatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan standar keahlian dan kejujuran, (3) mewujudkan pelayanan dalam 

upaya memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia sekolah, (4) 
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mencetak tamatan agar mampu dan memiliki kemampuan untuk berwira usaha 

dan melanjutkan studi secara professional dan berwawasan masa depan, dan 

(5) menggali potensi sekolah dengan memberdayakan lingkungan guna 

menunjang program pemerintah. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh 

sekolah ini adalah (1) menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) menyiapkan peserta 

didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, terampil, berkualitas, 

dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik, dan (3) 

membekali peserta didik dengan segenap pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

agar mampu bersaing dalam melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, 

terjun dalam dunia kerja dan industri, maupun terjun dalam dunia masyarakat. 

  

B.  Hasil Penelitian  

I.   Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah melalui penerapan penelitian sejarah 

secara sederhana pada siswa kelas X A MA AL-ASROR Patemon tahun 

ajaran 2008/2009. Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar siswa 

diketahui masih memiliki keaktifan belajar yang rendah terhadap mata 

pelajaran sejarah. Didalam hal ini diketahui terdapat indikasi rendahnya 

keaktifan belajar siswa, karena guru masih kurang menyadari peranannya 

untuk menumbuhkan pemahaman materi kepada siswanya, melainkan hanya 

sekedar transfer knowledge yang sifatnya hafalan. Dengan metode mengajar 
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yang masih bersifat konvensional dan monoton yakni ceramah, menyebabkan 

siswa kebosanan terhadap mata pelajaran sejarah.  

Pada penelitian ini, siswa kelas X A MA AL ASROR Patemon menjadi 

subjek penelitian, karena dari hasil observasi diketahui masih banyak siswa 

kelas XA yang mendapat nilat rendah dalam pelajaran sejarah, juga diketahui 

dalam pengamatan pada saat kegiatan belajar mengajar sejarah masih 

ditemukan banyak siswa yang bersikap acuh terhadap guru yang mengajar dan 

terlihat malas dalam menerima pelajaran sejarah. 

 Pada tahap pra siklus ini, diketahui proses pembelajaran sejarah pada 

siswa kelas X A MA AL-ASROR tahun ajaran 2008/2009 dilaksanakan 

setelah siswa memperoleh mata pelajaran olahraga. Hal ini semakin membuat 

siswa merasa malas dan mengantuk pada saat pembelajaran sejarah, karena 

siswa telah merasa kelelahan ketika pelajaran olahraga dan akibatnya siswa 

kurang bersemangat ketika pembelajaran sejarah berlangsung. Ini dibuktikan 

dengan adanya beberapa siswa yang membuat coretan-coretan, menggambar 

dan menulis kalimat-kalimat yang tidak berhubungan dengan materi yang 

sedang disampaikan pada bagian belakang buku atau pada sobekan kertas, 

untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh (Hasil pengamatan, September 

2008). 

Secara umum keaktifan siswa terhadap pelajaran sejarah ketika masih 

menggunakan metode ceramah masih sangat rendah. Hal ini dapat dilhat pada 

table 4. 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar Sejarah 

No Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 
1. 85-100 Sangat Tinggi 3 7,5 
2. 75-84 Tinggi 8 20 
3. 65-74 Cukup 19 47,5 
4. 0-64 Kurang 10 25 
 Jumlah  40 100 

Sumber : Data Penelitian (Dyan Kurniawati,2008) 

Pada tabel di atas, diketahui terdapat 10 siswa keaktifan belajarnya 

sangat rendah, hal ini berarti mereka kurang bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah, 19 siswa atau 47,5 % siswa keaktifan 

belajarnya sedang, dan 20 % siswa yang memiliki keaktifan belajar yang 

tinggi serta hanya 7,5 % siswa yang sangat serius atau aktif dalam mengikuti 

proses belajar mengajar sejarah.  

2.  Siklus I 

a.  Perencanaan 

Pada siklus I merupakan tindakan awal penelitian yang bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas belajar sejarah siswa melalui penerapan 

penelitian sejarah secara sederhana. Tahap perencenaan pada siklus ini, 

guru membuat rencana perbaikan pembelajaran dan lembar observasi  

aktivitas kegiatan siswa. 

      b.  Pelaksanaan atau Tindakan 

Pada siklus ini dilaksanakan dua kali pertemuan, dengan masing-

masing pertemuan berdurasi 1 x 45 menit. Dalam kegiatan pembelajaran 

ini, terlebih dahulu guru melakukan apersepsi atau pendahuluan dengan 

menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian sejarah, 



 

 

45

kemudian melakukan kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan inti, guru 

memberikan materi tentang langkah-langkah penelitian sejarah secara 

sederhana, dengan didukung media gambar dan foto-foto masa lampau 

yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya siswa 

diberikan tugas untuk menyusun sejarah  sekolahnya dengan menerapkan 

penelitian sejarah yang telah diajarkan sebelumnya. Dalam proses 

penelitian atau pencarian data ini, guru dan obsever turut mendampingi 

siswa. Setelah pelaksanaan kegiatan penelitian tentang sejarah sekolahnya 

selesai, siswa kemudian kembali ke kelas untuk menyusun hasil 

penelitiannya kedalam sebuah bentuk tulisan. Kemudian siswa 

dipersilahkan untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Pada 

kegiatan penutup, guru menugaskan siswa untuk meneliti tentang sejarah 

keluarganya yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. 

c.  Hasil Pengamatan 

Pada siklus I ini, menunjukkan sebagian besar siswa bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran sejarah, karena berdasarkan dari 

hasil pengamatan dan wawancara siswa merasa senang dan tertarik 

terhadap media pendukung yang dihadirkan guru, yakni berupa gambar 

dan foto-foto yang berhubungan dengan materi penelitian sejarah secara 

sederhana. Namun juga masih ditemukan beberapa siswa yang masih 

menunjukkan perilaku yang kurang menyenangkan, diantaranya masih ada 

siswa yang asyik bercanda dan mengobrol dengan teman sebangku. Ada 

juga siswa yang kelihatan bermalas-malasan dalam mengikuti 
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pembelajaran sehingga situasi kelas menjadi tidak kondusif. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada table berikut : 

      Tabel 5. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar pada Siklus I 
No Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 
 1. 85-100 Sangat Tinggi 11 27,5 
2. 75-84 Tinggi 13 32,5 
3. 65-74 Cukup 11 27,5 
4. 0-64 Kurang 5 12,5 
 Jumlah  40 100 

      Sumber : Data Penelitian (Dyan Kurniawati,2008) 

Pada tabel 2 di atas, terdapat 13 siswa  atau 32,5 % memiliki 

keaktifan belajar yang tinggi, bahkan juga terdapat 11 siswa yang memiliki 

keaktifan belajar yang sangat tinggi, namun sisanya masih terdapat 12,5 % 

siswa yang keaktifan belajarnya sangat rendah. Meningkatnya keaktifan 

belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut dikarenakan 

adanya perubahan suasana belajar, yang semula belajar dengan suasana 

yang kaku diubah menjadi suasana yang santai tetapi tetap serius. Di 

dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga diajak untuk menjadi seorang 

peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk meneliti tentang sejarah 

sekolahnya sesuai dengan langkah-langkah penelitian sejarah yang telah 

disampaikan oleh guru. Dalam siklus I ini, siswa juga terlihat begitu 

antusias ketika guru memperlihatkan contoh hasil penelitian sejarah secara 

sederhana yang disertai dengan gambar atau foto-foto yang menarik 

perhatian siswa. 
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      d.  Refleksi 

Pada tahap refleksi ini, guru bersama observer menganalisis hasil 

pengamatan dengan berdasarkan atas hasil penelitian sejarah secara 

sederhana perilaku belajar siswa selama mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar. Berdasarkan analisis tersebut diketahui  : 

1. Media yang digunakan oleh guru dirasakan masih kurang  

2. Dalam penyampaian materi, guru terkadang masih bersifat 

konvensional  yakni masih banyak menggunakan metode ceramah. 

3. Keaktifan siswa masih dibawah 75 %, yakni siswa masih malu, 

canggung atau tidak berani dalam mengungkapkan pendapat atau 

pertanyaan. 

4. Masih terdapat beberapa siswa yang kurang memahami contoh atau 

bukti penelitian sejarah secara sederhana. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, yang masih menunjukkan  

beberapa kekurangan, maka guru dan observer berdiskusi untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran tahap berikutnya pada siklus 2.  

3. Siklus 2 

Tindakan siklus 2 ini dilakukan karena hasil yang diperoleh pada siklus I  

belum memuaskan dan masih dalam kategori cukup, selain itu, masih ada 

beberapa siswa yang berperilaku kurang aktif pada saat berlangsungnya proses 

kegiatan pembelajaran. Siklus 2 ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang 

terjadi pada siklus 1 dan tetap berupaya untuk meningkatkan keaktifan belajar 

sejarah siswa sehingga mencapai hasil yang memuaskan. 
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      a.   Perencanaan    

Pada tahap perencanaan, guru membuat rencana perbaikan 

pembelajaran dan lembar observasi aktivitas kegiatan siswa. 

      b.  Pelaksanaan atau Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini, terdiri dari 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pada tahap pendahuluan guru 

memberi apersepsi, dimana mengingatkan kembali materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

Pada tahap inti guru memberikan materi tentang data-data atau 

bukti-bukti pendukung dalam melakukan penelitian sejarah secara 

sederhana. Dalam kegiatan ini, selain media foto atau gambar yang 

digunakan, guru juga menggunakan variasi metode pembelajaran, 

selanjutnya siswa diberi tugas untuk menyusun hasil penelitiaan tentang 

sejarah keluarganya masing-masing yang telah ditugaskan dalam 

pertemuan sebelumnya dengan memperhatikan kesalahan yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Hasil penugasan akan dibahas dan dipresentasikan 

pada pertemuan berikutnya. 

      c.  Hasil Pengamatan 

Pada siklus 2 ini, selama mengikuti pembelajaran, hampir seluruh 

siswa mengikuti dengan baik, sehingga suasana kelas menjadi lebih 

kondusif. Siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran ini, terlebih 

pada saat  salah satu siswa maju ke depan untuk menunjukkan salah satu 

foto atau gambar tentang keluarganya serta mempresentasikan hasil 

penelitiaannya. Pada saat siswa mempresentasikan tugasnya, siswa yang 
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lain memperhatikan dengan serius kemudian mereka berdiskusi bersama 

untuk menanggapi tugas temannya tersebut. Suasana kelas juga terlihat 

lebih santai dan tidak ada siswa yang bermalas-malasan. 

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh gambaran bahwa sebagian 

besar siswa  memiliki keaktifan belajar yang sangat tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut  : 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar pada Siklus 2 
No Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 
 1. 85-100 Sangat Tinggi 21 52,5 
2. 75-84 Tinggi 18 45 
3. 65-74 Cukup 1 2,5 
4. 0-64 Kurang 0 0 
 Jumlah  40 100 

      Sumber : Data Penelitian ( Dyan Kurniawati, 2008) 

Terlihat pada  tabel diatas, sebanyak  21 siswa  atau 52,5 % 

memiliki keaktifan belajar yang sangat tinggi dan 18 siswa memiliki 

keaktifan tinggi, hanya 1 siswa atau 2,5 % yang keaktifan belajarnya 

sedang. 

Sebagian besar siswa memiliki tanggapan yang  positif  dari setiap 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 6. Tanggapan / Respon Siswa terhadap Pembelajaran 
 
Frekuensi Persentase (%) No. Pernyataan 

SS S TS STS SS S TS ST
S 

1. Pembelajaran sejarah yang 
baru saja berlangsung 
menyenangkan 

 
8 

 
28

 
4 

 
0 

 
20 

 
70 

 
10 

 
0 

2. Belajar sejarah seperti ini 
membuat materi pelajaran 
sejarah lebih mudah 
dipahami 

 
9 

 
27

 
3 

 
1 

 
22,
5 

 

 
67,5 

 
7,5 

 
2,5

3. Pembelajaran sejarah yang 
dilakukan mendorong saya 

 
6 

 
28

 
6 

 
0 

 
15 

 
70 

 
15 

 
0 
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lebih aktif belajar di kelas 
4. Saya tertarik untuk 

mengikuti kegiatan 
pembelajaran sejarah 
dengan belajar seperti ini 

 
4 

 
25

 
9 

 
2 

 
10 

 
62,5 

 
22,5 

 
5 

5. Saya menyukai suasana 
kelas seperti sekarang 

4 33 2 1 10 82,5 5 2,5

6. Saya lebih suka guru 
mengajar menggunakan 
variasi pembelajaran 
seperti ini daripada hanya 
metode ceramah saja 

 
 
7 

 
 

29

 
 
4 

 
 
0 

 
 

17,
5 

 
 

72,5 

 
 

10 

 
 
0 

7. Dengan belajar sejarah 
seperti ini, saya lebih 
mengenal pengalaman 
masa lampau, serta dapat 
menyerap hikmah untuk 
dijadikan “cermin” dalam 
mengambil setiap 
keputusan dari sebuah 
permasalahan 

 
 
 
 

19

 
 
 
 

17

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

47,
5 

 
 
 
 

42,5 

 
 
 
 

7,5 

 
 
 
 

2,5

Sumber: Data Penelitian (Dyan Kurniawati, 2008) 

Pada tabel 4 diatas berisi tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran sejarah yang baru saja berlangsung. Pada pembelajaran ini 

diketahui lebih dari 75 % siswa merasa senang dengan kegiatan belajar 

yang dilaksanakan, menurut siswa, belajar sejarah dengan  berperan 

langsung sebagai seorang peneliti terasa lebih menarik dan materi yang 

dipelajari lebih mudah dipahami. Dari hasil wawancara dengan beberapa 

siswa, siswa berharap agar guru sejarah tetap lebih kreatif dan variatif 

dalam menyampaikan materi dengan didukung media atau metode yang 

menarik.  

Dalam kegiatan ini, penelitian tindakan kelas ini dihentikan setelah 

siklus kedua karena telah terjadi peningkatan baik dalam kegiatan 
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pembelajaran seperti yang diharapkan, yakni 80 % keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sejarah mengalami peningkatan. 

 

C.  PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tes prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Peranan guru dalam proses belajar dan pembelajaran 

adalah membentuk siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

Siswa melakukan kegiatan belajar dengan cara dan kemampuan masing-

masing. Kondisi fisik dan mental setiap siswa berbeda satu sama lain sehingga 

perbedaan tersebut membawa konsekuensi perolehan dalam belajar yang tidak 

sama. Akan tetapi dalam proses pembelajaran sejarah, masih banyak 

ditemukan guru yang dalam menyampaikan materi kepada siswa masih 

bersifat konvensional., yakni masih menggunakan metode ceramah tanpa 

ditunjang metode-metode yang lain. 

Dari hasil pengamatan tersebut, maka penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan pada siswa kelas X A MA AL ASROR Patemon yang  bertujuan 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah 

melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana. Pada permulaan 

kegiatan pembelajaran, peneliti memberikan atau menjelaskan materi tentang 

dasar-dasar penelitian sejarah, yaitu meliputi langkah-langkah penelitian 

sejarah secara sederhana. Siswa diperkenalkan dengan tahapan pemilihan 

topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan juga historiografi. Dalam 

pemberian topik ini guru menggunakan media pembelajaran yang berupa 
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gambar atau dokumentasi yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. 

Peneliti juga menyajikan contoh-contoh tahapan penelitian sejarah secara 

sederhana yaitu mengenai sejarah sekolah MA AL ASROR Patemon dan 

sejarah keluarga guru tersebut. Dalam proses pembelajaran ini terlihat siswa 

begitu antusias dan tertarik mengikutinya, hal ini juga terlihat pada saat siswa 

diberikan tugas untuk menyusun kata tentang langkah-langkah penelitian yang 

telah dipersiapkan guru di papan tulis, siswa saling berebut untuk maju ke 

depan menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian siswa diajarkan dan 

dilatih untuk menjadi seorang peneliti yang  melakukan kegiatan penelitian  

sederhana yakni tentang sejarah keluarganya. Siswa dituntun agar dapat 

tertarik terhadap mata pelajaran sejarah, melalui pembelajaran di luar kelas 

dengan cara mengumpulkan informasi, data atau bukti  sebanyak-banyaknya 

tentang sejarah keluarganya (dalam hal ini siswa dapat mewawancarai ayah, 

ibu, kakek nenek atau siapapun dalam keluarganya), kemudian setelah siswa 

selesai mengumpulkan data atau informasi tersebut, siswa dilatih untuk 

menguji datanya (disebut tahap verifikasi), tahap berikutnya siswa diajarkan 

untuk menafsirkan data (tahap interpretasi), kegiatan paling akhir dalam 

proses penelitian ini, siswa dilatih untuk menuliskan hasil penelitiannya 

kedalam sebuah bentuk tulisan sesuai dengan gaya bahasanya sendiri. Setelah 

kegiatan tersebut selesai siswa ditugaskan untuk mempresentasikan hasil 

penelitiannya masing-masing didepan kelas. 

Pembelajaran sejarah melalui penerapan penelitian sejarah secara 

sederhana yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut, mampu memberikan 
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pengaruh yang baik yakni perubahan aktivitas yang tinggi oleh siswa (hal ini 

dapat dilihat pada lampiran aktivitas siswa mulai dari prasiklus sampai dengan 

siklus II). 

Selain perubahan aktivitas siswa yang lebih baik, kegiatan pembelajaran 

ini mendapat tanggapan positif dari sebagian besar siswa. Lebih dari 75 % 

siswa merasa senang dengan kegiatan belajar yang dilaksanakan. Hal ini 

dikarenakan, belajar sejarah dengan berperan langsung sebagai seorang 

peneliti terasa lebih menarik bagi siswa dan materi yang dipelajari lebih 

mudah dipahami. Siswa juga menjadi lebih aktif belajar dikelas. Dengan 

adanya respon positif tersebut, menunjukkan adanya minat dan keaktifan 

dalam  belajar sejarah yang tinggi. 

Model pembelajaran sejarah melalui penerapan penelitian sejarah secara 

sederhana menjadikan siswa lebih termotivasi untuk berpatisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran, 

guru tidak hanya melakukan kegiatan penyampaian materi di dalam kelas saja, 

tetapi guru juga mengajak siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di 

luar kelas dengan menerapkan atau menggunakan materi yang telah 

disampaikan oleh guru dengan melakukan penelitian sejarah sederhana 

(seperti contoh dalam melaksanakan penelitian tentang sejarah sekolah dan 

sejarah keluarga masing-masing).   
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Dari hasil deskripsi dan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan penerapan penelitian sejarah 

secara sederhana pada siswa kelas X A MA AL ASROR diketahui dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar sejarah, dan metode penerapan 

penelitian sejarah secara sederhana ini dapat digunakan guru untuk 

menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran sejarah berikutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitiaan dan pembahasannya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut adanya peningkatan keaktifan siswa kelas X A 

MA AL ASROR Patemon dalam belajar sejarah mulai dari pra siklus sampai 

dengan siklus 2 melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana. Pada 

permulaan atau pra siklus masih masih terlihat adanya 25 % siswa yang 

keaktifan dalam belajarnya masih sangat rendah, dan hanya 7,5 % siswa yang 

keaktifan belajarnya tinggi. Kemudian pada siklus I terdapat peningkatan 

menjadi 27,5 % siswa yang keaktifan belajarnya tinggi dan untuk siswa yang 

keaktifan belajarnya rendah turun  menjadi  12,5 % dan  pada siklus 2,  

keaktifan  belajar  sejarah siswa sangat tinggi menjadi sebesar 52,5%, untuk 

keaktifan yang tinggi sebesar 45 % dan keaktifan belajar sejarah yang cukup 

hanya 2,5 %, pada siklus 2 ini tidak ditemukan siswa yang keaktifan 

belajarnya rendah”. 
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B.  Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru sejarah jangan bersifat 

konvensional dan monoton lagi, guru sejarah sebaiknya aktif dalam 

mencari sumber-sumber belajar sejarah untuk materi pengajaran mata 

pelajaran sejarah. 

2. Guru sejarah sebaiknya aktif dan kreatif  dalam mencari maupun membuat 

media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses 

belajar mengajar sejarah agar lebih menarik, tidak membosankan serta 

dapat memotivasi siswa 

3. Adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak instansi pendidikan 

lainnya, yang diharapkan dapat memfasilitasi dalam mengembangkan 

proses pembelajaran sejarah pada khususnya dan IPS pada umumnya 

dengan cara berusaha menyediakan sarana pembelajaran, seperti 

laboratorium IPS atau ruang multimedia, pelatihan pembuatan dan 

penggunaan media pembelajaran, dan yang lainnya.  
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LAMPIRAN 1 

 

DAFTAR SISWA KELAS X A MA AL ASROR PATEMON 

 

No. Nama Siswa Kode Responden 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Adi Kurniawan 

Alfian Adi Permadi 

Ali Fatkhur Rijal 

Amirul Sholekhah 

Akhmad Abdul Khakim 

Atik Dewi Siti Jenar 

Avrylia Richa Adelyna 

Dyah Wijayanti 

Drajat Setyo Prabowo 

Dyah Nawang Wulan 

Elvi Rosiana 

Estika Rahmawati 

Damaiyanti 

Faizatun Alfi Hasanah 

Fatchurrohman 

Fayati Isriatin 

Hardiyah Ratuno 

Iin Ida Enawati 

Ika Ismawati 

Julianah Munasari 

Kiki Wulandari 

Lutfi Khakim 

M. Ahmad Abdul Ghofur 

M. Nur Arifin 

R - 1 

R - 2 

R - 3 

R - 4 

R - 5 

R - 6 

R - 7 

R - 8 

R - 9 

R - 10 

R - 11 

R - 12 

R - 13 

R - 14 

R - 15 

R - 16 

R - 17 

R - 18 

R - 19 

R - 20 

R - 21 

R - 22 

R - 23 

R - 24 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Miftakhul Khoir 

Muh. Nur Fahmi 

Muhamad Hasanudin 

Naelal Muna 

Nisaul Hasanah 

Nur Hidayah 

Nur Laelatul Fuadiah 

Nurfatimah Ummahatul A. 

Nurohman 

Nurul Eliya 

Reza Priyatna 

Setia Purnawati 

Siti Nur Faizah 

Siti Nur Latifah 

Umahatul Khasanah 

Wahyu Budiyanto 

R - 25 

R - 26 

R - 27 

R - 28 

R - 29 

R - 30 

R - 32 

R - 31 

R - 33 

R - 34 

R - 35 

R - 36 

R - 37 

R - 38 

R - 39 

R – 40 
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LAMPIRAN 2 

 

Pedoman Wawancara Guru 

 

1. Bagaimana minat siswa pada awal pembelajaran berlangsung ? berikan 

alasannya !  

2. Bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran sejarah melalui 

penerapan penelitian sejarah secara sederhana yang digunakan oleh guru ? 

3. Respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang membahas isi yang terdapat 

dalam contoh hasil penelitian sejarah tersebut 

4. Keaktifan siswa dalam mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan 

pembelajaran 

5. Situasi kelas pada saat pembelajaran berlangsung 
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LAMPIRAN 3 

 

Pedoman Wawancara Penelitian 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran yang telah dilakukan 

oleh guru ? 

Jawab:.................................................................................................................

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

2. Bagaimana pendapat kamu mengenai penggunaan penerapan penelitian 

sejarah secara sederhana sebagai model pembelajaran yang telah kita lakukan 

? 

Jawab:.................................................................................................................

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

3. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam menulis hasil penelitianmu 

dengan berdasarkan contoh penelitian yang sudah diperlihatkan ? 

Jawab:.................................................................................................................

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

4. Bagaimana kesan, pesan dan saran kamu mengenai pembelajaran yang telah 

berlangsung ? 

Jawab:.................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 4 

SEJARAH KELUARGAKU 

  

A. Tujuan Kegiatan 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumber dan bukti sejarah. 

2. Menganalisis sumber dan bukti sejarah untuk menemukan fakta sejarah. 

3. Membuat tulisan tentang sejarah keluarga. 

B. Langkah-langkah : 

1. Catatlah nama dan waktu kejadian berbagai peristiwa penting yang pernah 

dialami oleh keluargamu. 

2. Cari dan temukan berbagai sumber sejarah yang ada didalam keluargamu. 

3. Lakukan langkah-langkah penelitian sejarah seperti yang telah kamu 

pelajari. 

4. Analisislah berbagai sumber sejarah keluargamu untuk menemukan 

sejumlah fakta. 

5. Untuk mempermudah gunakan contoh tabel berikut ini : 

No Peristiwa Sumber Bukti Fakta 

1. Perkenalan Dokumen dan hasil 

wawancara dengan 

orang tua. 

Surat-surat dan 

tempat-tempat 

yang pernah 

digunakan. 

Bapak dan ibu 

mulai 

berkenalan 

tahun.... di..... 

2. Tukar cincin Artefak Cincin Bapak dan ibu 

mengadakan 

pertunang 

pada....di..... 
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3. Pernikahan Dokumen dan lisan Akad nikah, 

foto,  wawancara 

Sesuai dengan

akta, bapak dan

ibu menikah

pada...di.... 

 

Kamu dapat mencatat beragam peristiwa yang pernah dilakukan 

keluargamu, misalnya kapan saat bapak/ibu dikaruniai anak, tentang pekerjaan, 

pendidikan, hajatan, kedatangan istimewa hingga peristiwa yang kamu alami 

sendiri. Nah, setelah selesai kamu mencatatnya, susunlah sejarah keluargamu itu 

dalam bentuk cerita. Jangan lupa, kamu tidak boleh lepas dari sumber, bukti dan 

fakta yang berhasil kamu temukan dari berkas-berkas keluargamu. Benar atau 

tidaknya cerita yang kamu buat bergantungpada kedekatan fakta yang kamu 

sampaikan dengan sumber sejarahnya.  
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LAMPIRAN 5 

 

TUGAS INDIVIDU 

 

Susunlah sejarah keluargamu dengan menggunakan tahapan penelitian sejarah 

yang telah kalian pelajari, seperti : 

a. Heuristik 

Kumpulkan foto-foto keluarga yang di dalamnya terdapat foto kakek, dan 

nenekmu dari pihak ayah dan ibumu, dan juga saudara-saudara dari ayah dan 

ibumu. 

b. Verifikasi 

Tanyakan pada ayah dan ibumu, dimana foto-foto tersebut daiabadikan, 

dalam saat atau peristiwa apa. 

c. Interpretasi 

Kumpulkan penjelasan-penjelasan yang telah kalian peroleh, dan 

kelompokkan informasi sejenis. Misalnya, foto-foto yang diabadikan saat 

ulang tahun salah satu anggota keluarga, saat pesta perkawinan atau saar 

berwisata. 

d. Historiografi 

Susun semua informasi agar dapat menjadi sebuah deskripsi tentang sejarah 

keluargamu. 
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LAMPIRAN 6 
 

 
 

Aktivitas Siswa pada Pra Siklus 
 

Kategori Siswa No
. 

Kode 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. R-01 V             
2. R-02       X      X 
3. R-03       X X      
4. R-04 V             
5. R-05       X X      
6. R-06       X X      
7. R-07       X      X 
8. R-08       X X      
9. R-09       X  X     
10. R-10 V             
11. R-11 V             
12. R-12 V             
13. R-13 V             
14. R-14       X X      
15. R-15 V             
16. R-16 V             
17. R-17 V             
18. R-18 V             
19. R-19 V             
20. R-20 V             
21. R-21 V             
22. R-22 V             
23. R-23       X      X 
24. R-24       X      X 
25. R-25 V             
26. R-26 V             
27. R-27       X      X 
28. R-28 V             
29. R-29       X X      
30. R-30       X X      
31. R-31       X X      
32. R-32       X X      
33. R-33 V             
34. R-34 V             
35. R-35       X X      
36. R-36 V             
37. R-37       X  X     
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38. R-38 V             
39. R-39 V             
40. R-40       X  X     
 Jumlah 22      18 10 3    5 

Keterangan ; 
Keterangan Perilaku Positif. 
1. Siswa memperhatikan guru 
2. Siswa aktif berdiskusi 
3. Siswa dapat mendefinisikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah 
4. Siswa merespon media yang dihadirkan oleh guru 
5. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya 
6. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya dengan cepat dan tepat 
 
Keterangan Perilaku Negatif 
7. Siswa kurang merespon penjelasan guru 
8. Siswa banyak bicara dan bergurau dengan temannya 
9. Siswa mondar-mandir saat pelajaran berlangsung 
10. Siswa sering melihat pekerjaan temannya 
11. Siswa kurang bersemangat dalam berdiskusi 
12. Siswa tidak memperhatikan media yang dihadirkan oleh guru 
13. Siswa mengantuk 
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LAMPIRAN 7  
 

 
Aspek Penilaian Pra Siklus  

 
Aspek Penilaian No. Kode 

Responden 1 2 3 4 5 
Jumlah Kategori Batas 

ketuntasan 
1. R-01 10 20 20 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
2. R-02 10 15 15 15 10 65 Cukup Tuntas 
3. R-03 5 10 15 10 20 55 Kurang Tidak tuntas
4. R-04 10 15 15 15 20 75 Tinggi Tuntas 
5. R-05 5 10 15 10 10 50 Kurang Tidak tuntas
6. R-06 10 10 15 10 10 55 Kurang Tidak tuntas
7. R-07 10 10 15 15 20 70 Cukup Tuntas 
8. R-08 5 10 10 15 20 60 Kurang Tidak tuntas
9. R-09 5 5 25 10 20 65 Cukup Tuntas  
10. R-10 10 15 20 10 20 75 Tinggi Tuntas 
11. R-11 5 20 10 15 20 70 Cukup Tuntas 
12. R-12 10 20 15 15 20 80 Tinggi Tuntas 
13. R-13 10 20 15 20 20 80 Tinggi Tuntas 
14. R-14 10 10 10 10 20 60 Kurang Tidak tuntas
15. R-15 10 15 20 10 20 75 Tinggi Tuntas 
16. R-16 10 15 10 20 20 75 Tinggi Tuntas 
17. R-17 10 15 10 15 20 70 Cukup Tuntas 
18. R-18 10 25 10 5 20 70 Cukup Tuntas 
19. R-19 5 25 10 10 20 70 Cukup Tuntas 
20. R-20 10 10 15 15 20 70 Cukup Tuntas 
21. R-21 10 15 15 15 20 75 Tinggi Tuntas 
22. R-22 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 
23. R-23 5 15 20 15 10 65 Cukup Tuntas 
24. R-24 5 10 15 10 10 50 Kurang Tidak tuntas
25. R-25 10 10 20 10 20 70 Cukup  Tuntas 
26. R-26 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 
27. R-27 10 10 10 10 20 60 Kurang Tidak tuntas
28. R-28 10 10 15 10 20 65 Cukup  Tuntas 
29. R-29 2,5 10 25 5 20 62,5 Kurang  Tidak tuntas
30. R-30 10 10 15 10 20 65 Cukup Tuntas 
31. R-31 10 10 15 10 20 65 Cukup Tuntas 
32. R-32 10 10 15 10 20 65 Cukup Tuntas 
33. R-33 10 10 20 20 20 80 Tinggi Tuntas 
34. R-34 10 10 15 10 20 65 Cukup Tuntas 
35. R-35 10 10 10 10 20 60 Kurang Tidak tuntas
36. R-36 10 15 25 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
37. R-37 10 5 10 15 20 60 Kurang Tidak tuntas
38. R-38 10 10 10 20 20 70 Cukup Tuntas 
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39. R-39 10 15 25 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
40. R-40 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 

 
Keterangan Aspek Penilaian: 
1. Pemilihan topik 
2. Heuristik 
3. Verifikasi 
4. Interpretasi 
5. Historiografi 
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LAMPIRAN 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 
Sekolah              : MA AL ASROR Patemon 

Mata Pelajaran   : Sejarah 

Kelas                  : X 

Alokasi waktu    : 2 x 45 menit 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Siswa mampu memahami prinsip dasar ilmu sejarah 

B. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami hakikat, ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar 

ilmu serta penelitian sejarah 

C. Indikator 

1. Mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah 

2. Mengidentifikasi sumber, bukti, dan fakta sejarah. 

D.  Materi Pokok 

Dasar-dasar penelitian sejarah 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Absensi 

b. Pemberian informasi kepada siswa tentang pembelajaran sejarah   

melalui penerapan penelitian sejarah secara sederhana.  

2. Kegiatan Inti 

a. Menjelaskan secara singkat tentang langkah-langkah penelitian                   

sejarah. 
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b. Guru membagikan serta memperlihatkan kepada siswa contoh hasil 

penelitian sejarah secara sederhana.  

c. Guru juga mengajak siswa memahami perbedaan sumber sejarah, bukti 

sejarah, dan fakta sejarah. 

d. Guru meminta siswa untuk mempraktekkan langkah-langkah 

penelitian sejarah secara sederhana, dengan menugaskan siswa 

meneliti tentang sejarah sekolahnya (dengan didampingi guru dan 

observer), serta memberi tugas rumah untuk menyusun tentang sejarah 

keluarga siswa. 

e. Guru memastikan bahwa siswa telah mampu mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

f. Guru memastikan bahwa siswa telah mampu mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang kinerjanya bagus. 

c. Guru membagikan jurnal penelitian kepada siswa 

Metode : ceramah dan tanya jawab 

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru membimbing siswa membuat ringkasan pembelajaran 

b. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

Metode : ceramah 

H.  Sumber Belajar 

1. Buku paket dan lainnya yang relevan. 

2. LKS 

3. Buku kronik sejarah kelas X SMA penerbit Erlangga dan lainnya yang 

relevan dengan poko bahasan. 

I.   Penilaian 

1. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakasanakan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi 

yang sudah dipersiapkan. 
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2. Penilaian hasil 

Penilaian hasil dilakukan setelah siswa diminta menyusun cerita 

mengenai sejarah keluarga masing-masing melalui penerapan penelitian 

sejarah secara sederhana. 

                                                     

                                                                     Semarang,   Agustus 2008 

Mengetahui, 

Guru Sejarah                                                                     Peneliti 

 

 

Drs. Sya’roni, S.Pd.                                                      Dyan Kurniawati 
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LAMPIRAN 9 
 
 
 

Aktivitas Siswa pada Siklus 1 
 

Kategori Siswa No
. 

Kode 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. R-01 V V V V  V        
2. R-02 V  V V V         
3. R-03       X   X    
4. R-04 V  V   V        
5. R-05       X X      
6. R-06       X X      
7. R-07 V  V V  V        
8. R-08          X    
9. R-09 V   V  V        
10. R-10 V   V  V        
11. R-11 V    V         
12. R-12 V   V  V        
13. R-13 V V    V        
14. R-14       X X    X  
15. R-15 V             
16. R-16 V     V        
17. R-17 V  V           
18. R-18 V  V   V        
19. R-19 V             
20. R-20 V             
21. R-21 V  V           
22. R-22 V             
23. R-23        X      
24. R-24           X   
25. R-25 V     V        
26. R-26 V     V        
27. R-27       X X  X    
28. R-28 V    V         
29. R-29 V    V         
30. R-30 V     V        
31. R-31 V     V        
32. R-32 V    V         
33. R-33 V  V   V        
34. R-34           X   
35. R-35         X   X  
36. R-36              
37. R-37             X 
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38. R-38 V    V         
39. R-39 V   V  V        
40. R-40 V  V   V        
 Jumlah 28 2 9 6 6 16 5 5 1 3 2 2 1 

Keterangan ; 
Keterangan Perilaku Positif. 
1. Siswa memperhatikan guru 
2. Siswa aktif berdiskusi 
3. Siswa dapat mendefinisikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah 
4. Siswa merespon media yang dihadirkan oleh guru 
5. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya 
6. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya dengan cepat dan tepat 
 
Keterangan Perilaku Negatif 
7. Siswa kurang merespon penjelasan guru 
8. Siswa banyak bicara dan bergurau dengan temannya 
9. Siswa mondar-mandir saat pelajaran berlangsung 
10. Siswa sering melihat pekerjaan temannya 
11. Siswa kurang bersemangat dalam berdiskusi 
12. Siswa tidak memperhatikan media yang dihadirkan oleh guru 
13. Siswa mengantuk 
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LAMPIRAN 10 
 
 

Aspek Penilaian Siklus 1 
 

Aspek Penilaian No. Kode 
Responden 1 2 3 4 5 

Jumlah Kategori Batas 
ketuntasan 

1. R-01 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
2. R-02 10 15 20 20 10 75 Tinggi Tuntas 
3. R-03 10 15 15 15 10 65 Cukup Tuntas 
4. R-04 10 15 20 15 20 80 Tinggi Tuntas 
5. R-05 10 10 15 20 20 65 Cukup Tuntas 
6. R-06 10 15 15 10 10 60 Kurang Tidak 

Tuntas 
7. R-07 10 15 15 15 20 75 Tinggi Tuntas 
8. R-08 5 15 10 15 20 65 Cukup Tuntas 
9. R-09 5 20 25 10 20 80 Tinggi Tuntas 
10. R-10 10 20 25 10 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
11. R-11 10 20 10 15 20 75 Tinggi Tuntas 
12. R-12 10 25 15 15 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
13. R-13 10 20 20 15 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
14. R-14 10 10 20 10 10 60 Kurang Tidak 

Tuntas 
15. R-15 10 15 20 10 20 75 Tinggi Tuntas 
16. R-16 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
17. R-17 10 15 10 15 20 70 Cukup Tuntas 
18. R-18 10 25 20 10 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
19. R-19 5 25 10 15 20 75 Tinggi Tuntas 
20. R-20 10 10 20 15 20 75 Cukup Tuntas 
21. R-21 10 20 15 15 20 80 Tinggi Tuntas 
22. R-22 10 15 15 20 20 80 Tinggi Tuntas 
23. R-23 10 15 20 15 10 70 Cukup Tuntas 
24. R-24 10 10 15 10 20 65 Cukup Tuntas 
25. R-25 10 15 20 10 20 75 Tinggi Tuntas 
26. R-26 10 20 20 10 20 80 Tinggi Tuntas 
27. R-27 10 10 10 10 20 60 Kurang Tidak 

Tuntas 
28. R-28 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 
29. R-29 5 10 25 10 20 70 Cukup Tuntas 
30. R-30 10 20 20 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
31. R-31 10 25 10 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
32. R-32 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 
33. R-33 10 10 20 20 20 80 Tinggi Tuntas 
34. R-34 10 15 15 10 20 70 Cukup Tuntas 
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35. R-35 10 10 10 10 20 60 Kurang Tidak 
Tuntas 

36. R-36 10 15 25 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
37. R-37 10 5 10 15 20 60 Kurang        Tidak 

Tuntas 
38. R-38 10 10 15 20 20 75 Tinggi Tuntas 
39. R-39 10 20 25 20 20 95 Sangat Tinggi Tuntas 
40. R-40 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 

 
Keterangan Aspek Penilaian: 
1. Pemilihan topik 
2. Heuristik 
3. Verifikasi 
4. Interpretasi 
5. Historiografi 
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LAMPIRAN 11 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembelajaran Siklus I 

(Dokumentasi Pribadi, Dyan Kurniawati, 2008 
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LAMPIRAN 12 (Hasil Penelitian Sejarah Sederhana yang dilakukan Siswa) 

  

 

 

 

 

 

 

Nama saya Muhammad Ahmad Abdul Ghafur dan saya kerap disapa 

dengan panggilan Gafur. Saya lahir di Semarang pada tanggal 6 Agustus 1993. 

saya anak terakhir dari tujuh bersaudara yang bertempat tinggal di Patemon. 

Sebenarnya foto diatas bukan merupakan dokumen yang perlu diteliti. 

Foto tersebut hanya sekedar foto album kenangaanku yang telah lulus SMP. Foto 

tersebut diambil pada saat saya mau mengadakan atau menjalani UAN. Dan foto 

tersebut diambil dalam ruangan sekolah yang sangat ideal untuk ukuran foto yang 

akan dicetak. Sebenarnya masih banyak dokumen yang lebih sesuai untuk 

dijadikan sebuah sejarah, tetapi di dalam hati saya yang paling dalam, foto 

tersebut mempunyai arti tersendiri yang mungkin dinilai orang hanya biasa. Yaitu 

di masa-masa saya di SMP yang mungkin banyak kenangan yang tidak dapat 

dilupakan, yang tak saya hindari dan sampai sekarang masih saya ingat-ingat di 

setiap waktu. Apalagi dengan teman-teman yang sekarang berbeda sekolahnya, 

jadi ngangenin kalau lihat foto tersebut. Jadi menurut saya foto tersebut tidak 

dapat dikatakan bagus karena wujudnya, melainkan foto yang menpunyai arti dan 

kenangan indah yang merupakan dokumen yang sangat indah, penting dan berarti.  
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LAMPIRAN 13 (Hasil Penelitian Sejarah Sederhana yang dilakukan Siswa) 

 

Nama : Nur Laelatul Fuadiah 

Kelas : XA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ini diambil pada saat perpisahan kelas di MTs AL ISLAM 

Sumurrejo. Foto ini diambil pada saat detik-detik perpisahan yaitu sekitar akhir 

bulan Juni di bangunan atas sekolah yang masih dalam proses pembangunan. 

Dari foto tersebut adalah dari kiri Fitria Indiyani, Adnini Rodhiyah, aku 

sendiri dan terakhir adalah Siti Nur Latifah. Riwayatku sendiri, aku anak ke 2 dari 

3 bersaudara dari ayah Nur Kholish dan ibu Alif. Aku lahir di Semarang pada 

tanggal 2 Agustus 1993. Pertama kali aku hidup di desa bagian utara kemudian 

setelah aku berumur 4 tahunan, aku pindah ke desa selatan dan sampai sekarang 

aku masih tinggal di desa bagian selatan. Desaku adalah Desa Karanggeneng, desa 

yang paling luas se-kelurahan. Desa tersebut berada di daerah sekitar persawahan 

dan oleh karena itu teman-temanku suka main kerumahku. Selain sejuk, 

pemandangan di belakang rumahku sangat indah. Di  belakang rumahku 

terhampar luas persawahan dan perkebunan, kemudian juga terlihat gunung 

Ungaran yang berdiri kokoh. Karena ketika teman-temanku main kerumahku 
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sesekali mereka senang bermain ke sawah untuk berjalan-jalan. 

Ya……sebenarnya kita berlima adalah satu gank, tetapi berhubung teman kita 

yang satu bertugas mengambil foto, jadinya yang tampak pada foto tersebut hanya 

kita berempat. Kami berlima tidak akan pernah melupakan semua kenangan indah 

itu, yaitu saat kami bermain bareng, pokoknya seru dech…….. sekian sejarah 

tentang persahabatan kami.   
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LAMPIRAN 14 (Hasil Penelitian Sejarah Sederhana yang dilakukan Siswa) 

 

Nama   : Siti Nur Latifah 

Kelas   : XA 

Mata Pelajaran : Sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Siti Nur Latifah, aku berfoto bersama dengan teman saya yang 

namanya Ema, Rizka, Fitra, Fuadyah, Ela, Hidayah. Kita foto bersama pada saat 

kita mau perpisahan. Kita foto di kelas 3 MTs AL ISLAM Sumurrejo. Pada waktu 

itu kita sangat sedih banget karena mau berpisah. 

Foto kita bersama tersebut sangat ceria bukan he…he….he….aku ada di 

posisi tengah sendiri karena saya yang paling kecil diantara teman-temanku., tapi 

walaupun aku yang paling kecil aku tetap disayangi teman-temanku. Temenku itu 

sangat cantik-cantik lho. 

Saya foto di kelas itu karena biar kita semua ingat sama sekolah kita. 

Walaupun sekolah kita tidak sebagus sekarang tapi kita tetap rajin untuk sekolah. 

Pesan : untuk teman-teman jangan lupain aku yang imut 

Kesan : saya cukup senang punya teman seperti kalian. 
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LAMPIRAN 15 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 
Sekolah              : MA AL ASROR Patemon 

Mata Pelajaran   : Sejarah 

Kelas                  : X 

Alokasi waktu    : 2 x 45 menit 

 

 

D. Standar Kompetensi 

Siswa mampu memahami prinsip dasar ilmu sejarah 

E. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami hakikat, ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar 

ilmu serta penelitian sejarah 

F. Indikator 

1. Mendeskripsikan jenis-jenis sejarah 

2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. 

D.  Materi Pokok 

Dasar-dasar penelitian sejarah 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1.   Pendahuluan (15 menit) 

a. Absensi 

b. Mengulas kembali materi yang telah diberikan kepada siswa pada 

pertemuan sebelumnya. 

c. Bertanya jawab dengan siswa untuk membandingkan objek 

penelitian sejarah.  
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2.  Kegiatan Inti 

d. Menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis sejarah serta prinsip 

dasar penelitian sejarah lisan. 

e. Guru mengajak siswa untuk melakukan perbaikan hasil belajar 

siswa dari pertemuan sebelumnya.  

f. Guru juga mengajak siswa untuk mempresentasikan kembali hasil 

cerita siswa yang telah diperbaiki di rumah. 

g. Guru meminta siswa untuk menanggapi hasil presentasi temannya.  

h. Guru memastikan bahwa siswa telah mampu mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

i. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang kinerjanya 

bagus. 

j. Guru membagikan jurnal penelitian kepada siswa 

  Metode : ceramah dan tanya jawab 

3.   Penutup (10 menit) 

a. Guru membimbing siswa membuat ringkasan pembelajaran 

b. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil 

belajar 

Metode : ceramah 

H.  Sumber Belajar 

1. Buku paket dan lainnya yang relevan. 

2. LKS 

3. Buku kronik sejarah kelas X SMA penerbit Erlangga dan lainnya yang 

relevan dengan poko bahasan. 

I.   Penilaian 

1.  Penilaian proses 

  Penilaian proses dilakasanakan pada saat pembelajaran berlangsung.  

Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi 

yang sudah dipersiapkan. 
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2.   Penilaian hasil 

Penilaian hasil dilakukan setelah siswa diminta menyusun cerita 

mengenai sejarah keluarga masing-masing melalui penerapan penelitian 

sejarah secara sederhana. 

                                                     

                                                                     Semarang,   Agustus 2008 

Mengetahui, 

Guru Sejarah                                                                     Peneliti 

 

 

Drs. Sya’roni, S.Pd.                                                      Dyan Kurniawati 
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LAMPIRAN 16 
 
 

 
Aktivitas Siswa pada Siklus 2 

 
Kategori Siswa No

. 
Kode 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. R-01 V   V  V        
2. R-02 V V  V  V        
3. R-03 V   V V         
4. R-04 V   V  V        
5. R-05 V   V  V        
6. R-06 V   V V         
7. R-07 V   V  V        
8. R-08 V   V  V        
9. R-09 V   V  V        
10. R-10 V V  V  V        
11. R-11 V   V  V        
12. R-12 V V  V  V        
13. R-13 V V  V  V        
14. R-14 V          X   
15. R-15 V   V  V        
16. R-16 V   V  V        
17. R-17 V V  V  V        
18. R-18 V   V  V        
19. R-19 V   V  V        
20. R-20 V V  V  V        
21. R-21 V   V  V        
22. R-22 V   V  V        
23. R-23 V V  V  V        
24. R-24 V   V  V        
25. R-25 V   V  V        
26. R-26 V V  V  V        
27. R-27 V   V  V        
28. R-28 V   V V         
29. R-29 V V  V V         
30. R-30 V V  V  V        
31. R-31 V   V  V        
32. R-32 V   V  V        
33. R-33 V   V  V        
34. R-34 V   V V         
35. R-35 V   V V         
36. R-36 V   V  V        
37. R-37 V V  V  V        
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38. R-38 V V  V  V        
39. R-39 V   V  V        
40. R-40 V V  V  V        
 Jumlah 40 13  39 6 33     1   

Keterangan ; 
Keterangan Perilaku Positif. 
1. Siswa memperhatikan guru 
2. Siswa aktif berdiskusi 
3. Siswa dapat mendefinisikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah 
4. Siswa merespon media yang dihadirkan oleh guru 
5. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya 
6. Siswa mampu menulis hasil penelitiannya dengan cepat dan tepat 
 
Keterangan Perilaku Negatif 
7. Siswa kurang merespon penjelasan guru 
8. Siswa banyak bicara dan bergurau dengan temannya 
9. Siswa mondar-mandir saat pelajaran berlangsung 
10. Siswa sering melihat pekerjaan temannya 
11. Siswa kurang bersemangat dalam berdiskusi 
12. Siswa tidak memperhatikan media yang dihadirkan oleh guru 
13. Siswa mengantuk 
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LAMPIRAN 17 
 
 
 

Aspek Penilaian Siklus 2 
 

Aspek Penilaian No. Kode 
Responden 1 2 3 4 5 

Jumlah Kategori Batas 
ketuntasan 

1. R-01 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
2. R-02 10 20 20 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
3. R-03 10 15 20 20 15 80 Tinggi Tuntas 
4. R-04 10 15 20 15 20 80 Tinggi Tuntas 
5. R-05 10 20 20 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
6. R-06 10 15 20 20 15 80 Tinggi Tuntas 
7. R-07 10 15 20 15 20 80 Tinggi Tuntas 
8. R-08 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
9. R-09 10 20 25 10 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
10. R-10 10 20 25 20 20 95 Sangat Tinggi Tuntas 
11. R-11 10 20 10 15 20 75 Tinggi Tuntas 
12. R-12 10 25 15 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
13. R-13 10 20 20 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
14. R-14 10 15 20 10 15 70 Cukup Tuntas 
15. R-15 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
16. R-16 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
17. R-17 10 10 20 15 20 75 Tinggi Tuntas 
18. R-18 10 25 20 10 20 85 Tinggi Tuntas 
19. R-19 10 25 10 15 20 80 Tinggi Tuntas 
20. R-20 10 10 20 20 20 80 Tinggi Tuntas 
21. R-21 10 20 15 15 20 80 Tinggi Tuntas 
22. R-22 10 15 15 20 20 80 Tinggi Tuntas 
23. R-23 10 15 20 15 20 80 Tinggi Tuntas 
24. R-24 10 20 15 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
25. R-25 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
26. R-26 10 20 20 10 20 80 Tinggi Tuntas 
27. R-27 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
28. R-28 10 20 20 15 15 80 Tinggi Tuntas 
29. R-29 10 20 20 10 15 75 Tinggi Tuntas 
30. R-30 10 20 25 20 20 95 Sangat Tinggi Tuntas 
31. R-31 10 25 20 20 20 95 Sangat Tinggi Tuntas 
32. R-32 10 20 10 15 20 75 Tinggi Tuntas 
33. R-33 10 15 20 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 
34. R-34 10 15 20 20 15 80 Tinggi Tuntas 
35. R-35 10 15 20 20 15 80 Tinggi Tuntas 
36. R-36 10 15 25 20 20 90 Sangat Tinggi Tuntas 
37. R-37 10 10 20 15 20 75 Tinggi Tuntas 
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38. R-38 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
39. R-39 10 25 25 20 20 100 Sangat Tinggi Tuntas 
40. R-40 10 20 15 20 20 85 Sangat Tinggi Tuntas 

 
Keterangan Aspek Penilaian: 
1. Pemilihan topik 
2. Heuristik 
3. Verifikasi 
4. Interpretasi 
5. Historiografi 
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LAMPIRAN 18 

DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pembelajaran Siklus II 

(Dokumentasi Pribadi, Dyan Kurniawati, 2008) 
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Gambar 3. Proses Pembelajaran Siklus II 

(Dokumentasi Pribadi, Dyan Kurniawati, 2008 
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LAMPIRAN 19 

 

Nama   : Fayati Isriatin 

Kelas   : X A 

No. Absen  : 16 

No Koresponden : 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ini diambil di sebuah studio photo di daerahku. Ini berlatar 

belakang saat aku dan keluargaku ingin foto masing-masing untuk pembuatan 

kartu jamsostek yang baru. Daripada satu-satu maka sekalian aja bersama-sama. 

Aku berada di tengah. Namaku Fayati Isriatin, aku dilahirkan 15 tahun yang lalu 

pada tanggal 06 Agustus. Di samping kananku ada ibuku, namanya Ibu Tumroah 

dan di sebelah kiriku ada ayahku, namanya Bp. Subkhan. Dan aku mempunyai 

satu adik laki-laki, namanya M. Dwi Prasetyo, yang sekarang duduk di bangku 

taman kanak-kanak. 

Aku sendiri sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah MaA AL 

ASROR Patemon kelas 10, tepatnya X A. Riwayat pendidikanku dimulai di 

bangku TK Pertiwi 35 Patemon, selama 1 (satu) tahun, kemudian melanjutkan di 

jenjang sekolah dasar, tepatnya SD Patemon 02. aku berada di bangku SD selama 
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6 tahun. Alhamdulillah lancar sehingga tidak menjadi veteran. Sesaat kemudian 

jenjang SD selesai, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya. 

Jenjang selanjutnya adalah SMP / MTs. Tetapi aku meneruskan ke MTs 

AL ASROR Patemon, karena di MTs akan banyak mempelajari ilmu agama dan 

itulah pilihanku yang akhirnya selesai tepat 3 (tiga) tahun. Di MTs ini banyak 

pengalaman yang kudapatkan, manis pahit telah aku dapatkan. Perpisahan di MTs 

AL ASROR diakhiri dengan acara wisata di kelas IX A dan IX B. tujuan 

wisatanya adalah Purbalingga. 

Dan sekarang saya telah ada disini di MA AL ASROR. Sebelum masuk 

di MA AL ASROR, kami sebagai siswa baru harus melalui masa orientasi terlebih 

dahulu selama 3 hari, dan selama 3 hari itu pula kami dibekali banyak ilmu. 

rintangan, halangan dan tantangan dapat kami lalui. Asyik, seru dan 

mengesankan, dan betapa senang hatiku karena dalam kegiatan tersebut aku 

terpilih sebagai siswa aktif. 

Demikian itulah biografi singkatku. Bagiku itu sangat bermakna. 

Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat. 

 

 

Semarang, 25 Agustus 2008  

 

 

                                          Anak I-moet 
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LAMPIRAN 20  (Hasil Penelitian Sejarah Sederhana yang dilakukan Siswa) 

 

Nama : Ummahatul Khasanah 

Nomor : 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itu adalah foto keluargaku. Sebelah kiri adalah ayahku, namanya Bapak 

Samsuri (36 tahun), di samping ayahku adalah aku sendiri Ummahatul Khasanah 

(15 tahun), sedangkan yang memakai pakaian wisuda adalah Mas Kris, dia adalah 

anak yang kos di rumahku. Di samping Mas Kris ada ibuku, yang bernama Ibu 

Suwanti (32 tahun) dan yang paling kecil adalah Ahmad Khoirul Arifin (8 tahun) 

adikku. 

Foto ini terjadi saat Mas Kris di wisuda kira-kira bulan Desember 2007 

di depan rumahku di Jalan Hassanudin Banaran RT 01/IV. Mas Kris adalah 

mahasiswa jurusan seni rupa di UNNES. Aku sekolah di MA AL ASROR 

Patemon dan adikku di MI Banaran. Pekerjaan ayahku adalah buruh, sedangkan 

ibuku adalah ibu rumah tangga. 

Aku dilahirkan pada tanggal 11 Desember 1992, adikku lahir pada 

tanggal 15 Februari 2000, sedangkan ayahku pada tanggal 31 Desember 1972 dan 

ibuku lahir pada tanggal 25 Februari 1976.  
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LAMPIRAN 21 (Hasil Penelitian Sejarah Sederhana yang dilakukan Siswa) 

 

 

 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum 

Foto ini diambil di sebuah tempat wisata di Purwokerto, pada hari sabtu 

30 Februari 2006. Aku berada di paling kiri. Namaku Adi Kurniawan, aku 

dilahirkan 14 tahun yang lalu, pada tanggal 25 Nopember. Disebelah kananku ada 

ayahku yang bernama Bp. Sohmadi dan di samping kanannya ada adikku yang 

bernama Ayu Dian Safitri yang sekarang kelas 2 SMP. Di samping kananku ada 

ibuku yang bernama Ibu Zuwartik, beliau adalah seorang house wife. Dan yang 

terakhir adalah anak pamanku yang bernama Eva yang sekarang juga kelas 2 

SMP. 

Sekarang aku duduk di kelas X A MA AL ASROR Patemon. Kisah 

pendidikanku dimulai di bangku RA MI AL IMAN Banaran, setahun kemudian 

aku melanjutkan MI AL Banar. Setelah lulus MI aku melanjutkan ke MTs AL 

ASROR Patemon, dan setelah lulus saya meneruskan ke MA AL ASROR 

Patemon sampai sekarang. 

Demikian Biografi saya dan keluarga saya. Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum.  

TTd 

Anak dari Indonesia 

 

Adi 
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