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ABSTRACT  
 

Agus Triono. 2010. Experimental Study of Students’ Learning Outcome on 
Contemporary Indonesian History Using Social History Approach in Students of 
XI IPS Grade of State Senior High School 1 Bawang, Banjarnegara Regency in 
2009/2010 Academic Year. Final Project, History Department, Faculty of Social 
Science, State University of Semarang. 
 
Keywords: learning outcome, contemporary Indonesian history, social 
history approach  
 
 Learning outcome constitutes one of benchmarks in determining a 
successful history teaching and learning process. Among the materials studied in 
it is contemporary Indonesia history. Insofar, the classroom teaching and learning 
process in contemporary Indonesian history material mainly uses political 
approach in explaining a historical event, hence, a student understanding is 
limited to political facet of the material taught. Yet, another history teaching and 
learning strategy on contemporary Indonesian history is available, namely social 
history approach. 
 The problem reviewed in this research was how the students’ learning 
outcome on contemporary Indonesian history using social history approach in the 
material of social condition of Indonesian people during reform era in students of 
XI IPS grade of State Senior High School (SMA N) 1 Bawang, Banjarnegara 
Regency.    
 The current study aimed at: (1) discovering the learning outcome of 
students who were taught using social history approach, (2) discovering the 
learning outcome of students who were taught using political approach, and (3) 
discovering the presence of significant learning outcome between students who 
were taught using social history approach and those who were taught using 
political history approach.   
 The population in this research was students of XI IPS grade of XI IPS 1 
class (as the experimental class) and XI IPS 2 (as the control class) in 2009/2010 
academic year as many as 50 students. There was one variable investigated in this 
research, it was teaching and learning using social histoty approach. The data was 
taken through test and interview. 
 This research was one of quantitative study using experimental design, i.e. 
there were treatments between the experimental and control class to see the 
difference. The research result indicated that there was a significant influence 
from using teaching and learning model with social history approach and 
significant difference in student-t result, which found t calculation (2.99396) > t 
table (1.99). 
 Suggestion in this research is study using social history approach require 
to be executed in study class, because the study model can improve the result 
learn student. Teachers needed to increase their creativity in using teaching and 
learning model with social history approach and to use examples more closely 
related to the environment in which students lived. 
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SARI 
 

Agus Triono. 2010. Studi Eksperimen Hasil Belajar Siswa tentang Sejarah 
Indonesia Kontemporer dengan Pendekatan Sejarah Sosial pada Siswa Kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2009/2010. 
Skripsi, Jurusan Sejarah, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata kunci: hasil belajar, sejarah Indonesia kontemporer, pendekatan 
sejarah sosial  
 
 Hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan 
keberhasilan suatu proses pembelajaran sejarah. Salah satu materi yang dipelajari 
adalah sejarah Indonesia kontemporer. Selama ini proses pembelajaran di kelas 
khususnya pada materi pelajaran sejarah Indonesia kontemporer banyak yang 
menggunakan pendekatan politik dalam menerangkan suatu peristiwa sejarah, 
sehingga pemahaman siswa hanya terbatas pada segi politik dari materi yang telah 
diajarkan. Padahal ada strategi pengajaran sejarah dengan model pemahaman 
siswa tentang sejarah Indonesia kontemporer dengan pendekatan sejarah sosial. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil 
belajar siswa tentang sejarah Indonesia kontemporer dengan pendekatan sejarah 
sosial pada materi kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi pada 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara.    
  Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui hasil belajar siswa yang 
menggunakan pendekatan sejarah sosial, (2) mengetahui hasil belajar siswa yang 
menggunakan pendekatan sejarah politik, (3) mengetahui ada tidaknya hasil 
belajar yang signifikan antara yang menggunakan pendekatan sejarah sosial dan 
menggunakan pendekatan sejarah politik.   
 Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI IPS kelas XI IPS 1 
(sebagai kelas eksperimen) dan XI IPS 2 (sebagai kelas kontrol) tahun ajaran 
2009/2010 yang berjumlah 50 siswa. Ada satu variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan 
sejarah sosial. Data yang diambil melalui tes dan wawancara. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan desain 
penelitian eksperimen yaitu ada perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol agar bisa dilihat perbedaanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dengan menggunakan model pembelajaran dengan 
pendekatan sejarah sosial serta perbedaan hasil uji t diperoleh t hitung (2.99396) > 
t tabel (1.99). 
 Saran dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan sejarah sosial perlu dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, karena 
model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kreativitas 
guru perlu ditingkatkan dalam menggunakan model pembelajaran dengan 
pendekatan sejarah sosial dan memberikan contoh yang lebih dekat dari keadaan  
lingkungan siswa.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan nasional. Pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses perbuatan 

dan cara didik. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 Kedudukan pendidikan sejarah sebagai bagian dari komponen sistem 

pendidikan nasional, selalu mengalami perkembangan seiring dengan adanya 

perubahan tentang undang-undang sistem pendidikan nasional. Ada dua undang-

undang tentang penyelenggaraan pendidikan nasional yang dapat digunakan untuk 

menelaah posisi pembelajaran sejarah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1989 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 
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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 3 yang dimaksud sistem pendidikan adalah keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka disusun 

kurikulum pendidikan yang memuat bahan kajian dan pelajaran yang harus 

diselenggarakan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Kurikulum yang pertama yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 

2004 selanjutnya disempurnakan kembali dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Pada kurikulum tersebut, mata pelajaran sejarah 

masuk pada bahan kajian ilmu pengetahuan sosial.   

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan keleluasaan 

pada setiap satuan pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam rangka 

mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. KTSP adalah bentuk 

operasional kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi 

daerah (Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 15). Setiap satuan pendidikan 

dan daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

potensi, visi, dan misi masing-masing namun tetap berpedoman pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang berlaku secara nasional. Hal ini 

dimaksudkan agar secara umum tercipta masyarakat Indonesia yang maju dalam 

satu kesatuan.    

 Sejarah sebagai ilmu sangat penting untuk dipelajari karena sebagai 

landasan utama dalam menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Sejarah 

mengajarkan kepada setiap manusia untuk bisa belajar dari pengalaman-
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pengalaman masa lalu yang bisa diambil hikmahnya dalam perjalanan kehidupan  

selanjutnya. Sejarah sebagai ilmu mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

rangka meningkatkan pemahaman tentang peristiwa sejarah itu sendiri. Hal ini 

dapat dilihat dari penerapan ilmu sejarah dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sejalan dengan itu, maka sejarah dapat dijadikan ukuran yang baik 

terhadap keberlangsungan kehidupan yang sesuai dengan aturan yang ada. 

 Pendidikan sejarah memiliki peranan yang strategis dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang bermartabat. Di samping itu, 

pendidikan sejarah juga berperan penting dalam pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui pembelajaran sejarah 

diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah 

sangat penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah.  

  Dalam pengajaranya, baik pada pendidikan dasar, menengah, ataupun 

pendidikan tinggi, sejarah memiliki fungsi-fungsi tertentu. Berdasarkan 

permendiknas nomor 20 tahun 2006, mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan berupa (1) mambangun kesadaran peserta didik 

tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 

lampau, masa kini, dan masa depan. (2) melatih daya kritis peserta didik untuk 

memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah 

dan metodologi keilmuan. (3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta 

didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di 

masa lampau. (4) memunbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 
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terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang. (5) memumbuhkan kesadaran 

dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa 

bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pengajaran 

sejarah sangat penting bagi para siswa. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam upaya penyampaian materi 

pelajaran pada proses pembelajaran diperlukan usaha agar hasil yang diperoleh 

dapat berdaya guna dan berhasil guna. Usaha tersebut antara lain melalui strategi 

pengajaran sejarah dengan model pemahaman siswa tentang sejarah Indonesia 

kontemporer dengan pendekatan sejarah sosial. 

 Strategi pengajaran sejarah Indonesia kontemporer dalam rentang waktu 

semenjak peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 

peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini (masa reformasi) dengan pendekatan sejarah 

sosial akan memudahkan siswa untuk mengetahui secara jelas peristiwa-peristiwa 

penting yang merupakan tonggak-tonggak sejarah. 

 Salah satu wujud pendidikan nasional adalah adanya pendidikan formal di 

sekolah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, melibatkan guru sebagai pendidik 

dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya interaksi belajar 

mengajar atau proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran ini, guru dengan 

sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dan berpedoman 

pada kurikulum dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk 

persiapan pembelajaran. 
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 Guru sebagai tenaga pendidik memegang peranan penting dalam 

pendidikan, sesuai dengan profesionalitas guru. Guru harus mampu melakukan 

interaksi yang baik dengan anak didiknya. Diharapkan dengan pendekatan yang 

baik maka akan memudahkan seorang guru mentransferkan ilmunya kepada anak 

didiknya, begitu juga sebaliknya peserta didik akan mudah dalam menerima 

pelajaran. 

 Proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik saat ini 

cenderung untuk pencapaian target materi dan kurang membimbing siswa dalam 

konsep pemahaman, khususnya pada pembelajaran sejarah. Kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas sebagian besar didominasi oleh guru dengan metode 

ceramah, dimana siswa hanya duduk, mencatat, dan mendegarkan apa yang 

disampaikan, sedikit sekali peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, 

suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif. 

 Pemahaman siswa terhadap suatu peristiwa sejarah yang baik dan 

sistematis sangat terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Seorang guru yang mengajarkan materi sejarah secara kronologis dan sistematis 

akan memudahkan siswa memahami sesuatu peristiwa sejarah tersebut. Sering 

kali siswa merasa bingung karena penyampaian materi yang berulang-ulang dan 

tidak berurutan sehingga pengetahuan siswa tidak terpaut pada konteks yang 

benar. 

 Pada kenyataannya pada materi sejarah Indonesia kontemporer, siswa 

tidak mampu menganalisis sebab akibat rangkaian suatu peristiwa sejarah dengan 

baik. Ketidakmampuan siswa tersebut disebabkan pengetahuan tentang suatu 
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peristiwa sejarah itu sangat kurang sehingga ia tidak mampu memahami suatu 

peristiwa sejarah kontemporer. Pada umunya siswa mencatat rangkaian peristiwa 

sejarah tersebut dalam buku catatan tetapi karena padatnya materi maka kegiatan 

pencatatan itu tidak maksimal. 

 Selama ini proses pembelajaran di kelas khususnya pada materi pelajaran 

sejarah banyak yang menggunakan pendekatan politik dalam menerangkan suatu 

peristiwa sejarah. Sehingga pemahaman siswa hanya terbatas pada segi politik 

dari materi yang telah diajarkan. Padahal masih ada pendekatan lain yang bisa 

digunakan untuk memahami peristiwa sejarah. Maka dalam proses belajar 

mengajar untuk memudahkan pemahaman siswa peneliti berusaha mengatasinya 

dengan mengajarkan materi sejarah menggunakan pendekatan sejarah sosial yang 

dilengkapi dengan data penting sekitar peristiwa itu terjadi. 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian tentang 

Studi Eksperimen Hasil Belajar Siswa tentang Sejarah Indonesia Kontemporer 

dengan Pendekatan Sejarah Sosial pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2009/2010. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan sejarah sosial 

dengan materi “kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi ” untuk 

kelas XI IPS semester II SMA Negeri 1 Bawang tahun ajaran 2009/2010 ? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan sejarah politik 

dengan materi “kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi ” untuk 

kelas XI IPS semester II SMA Negeri 1 Bawang tahun ajaran 2009/2010 ? 

3. Apakah model pembelajaran pemahaman siswa tentang sejarah Indonesia 

kontemporer dengan pendekatan sejarah sosial dengan  materi “kondisi sosial 

masyarakat Indonesia di masa reformasi” lebih baik daripada model pendekatan 

sejarah politik dengan materi yang sama untuk kelas XI IPS semester II SMA 

Negeri 1 Bawang tahun ajaran 2009/2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan sejarah  sosial 

dengan materi “”kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi” untuk 

kelas XI IPS semester II SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun 

ajaran 2009/2010. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan sejarah  politik 

dengan materi “”kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi” untuk 

kelas XI IPS semester II SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun 

ajaran 2009/2010. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

yang menggunakan pendekatan sejarah sosial dan yang menggunakan pendekatan 

sejarah politik pada materi “kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa 
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reformasi” untuk kelas XI IPS semester II SMA Negeri 1 Bawang  Kabupaten 

tahun ajaran 2009/2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

  Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

sejarah dan diharapkan akan lebih menarik minat siswa untuk mempelajari 

sejarah. 

2. Manfaat bagi guru 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran sejarah dan sebagai refensi guru dalam pembelajaran sejarah agar 

tidak selalu monoton dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa 

sehingga guru dapat bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran.  

3. Manfaat bagi sekolah 

  Hasil penelitian bermanfaat bagi sekolah untuk menerapkan model 

pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran khususnya sejarah. Di 

samping itu hasil penelitian memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam usaha perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah.     

 

E. Batasan Istilah 

 Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini dan agar tidak 

meluas sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul 
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maka perlu adanya batasan istilah. Istilah yang dimaksud dalam skripsi ini 

diantarannya adalah :  

1. Hasil Belajar 

 Rasio atau akal  merupakan pembantu dalam proses pengalaman, 

pengertian yang memakai kata-kata. Pada kenyataanyabanyak kecepatan belajar 

anak yang satu berlainan dengan yang lain. Dengan kata lain, akal seseorang akan 

memberikan tanggapan terhadap suatu pengertian yang satu lebih cepat daripada 

yang lain. Kenyataan ini mendorong tumbuhnya pendapat bahwa ada orang yang 

dilahirkan lebih cemerlang daripada yang lain, sehingga mereka lebih cepat dapat 

menggarap suatu masalah dengan menyerap pengalaman yang telah diberikan. 

Jadi ada dasarnya yang dibawa oleh anak sejak dilahirkan, sehingga mampu lebih 

cepat mengerti daripada yang lain. 

 Secara sedernaha dapat disebutkan bahwa kecepatan atau irama belajar 

pada setiap anak berbeda-beda. Apakah kecepatan ini merupakan warisan yang 

dibawa dari orang tua atau bukan masih merupakan perdebatan yang belum 

mendapat persetujuan secara tuntas. Anak yang  berbeda pada lingkungan 

keluarga yang berada secara material dapat menyediakan fasilitas belajar yang 

cukup sehingga anak akan terbiasa terangsang untuk belajar daripada mereka yang 

kurang beruntung berada dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu 

memberikan fasilitas. 

 Di samping itu keadaan jasmani dan psikis seseorang juga mempengaruhi 

irama kecepatan belajar. Mereka yang keadaan psikisnya kurang beruntung, 

seperti kurang pendengaran, mempunyai kelainan mata, suka gugup, perasa dan 
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kurang dapat mengendalikan diri, tentu hasil belajarnya akan berbeda dengan 

mereka yang memiliki panca indra lebih sempurna. Mental anak nampaknya tidak 

begitu besar pengarunya terhadap kecepatan belajar, karena mental anak tumbuh 

dan berkembang setelah mereka mengadakan interaksi dengan lingkungannya 

(Dewanto, 1994 : 18). 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap anak mempunyai watak dan pribadi yang berbeda-beda 

sehingga kecepatan berkembangnya pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan dasar, kebiasaan, perhatian, sikap, pribadi, dan cita-

cita yang ditanamkan orang tua pada dirinya. Keberhasilan belajar dipengaruhi 

oleh banyak variable, yaitu kondisi pisik, psikologis, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, kepribadian dan kematangan seseorang (Dewanto, 1994 : 20). 

 Kata “belajar” merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Namun  demikian, apabila ada orang bertanya tentang batasan apakah 

“belajar” itu, kemungkinan jawaban atas pertanyaan itu bisa berbeda-beda. Hal 

tersebut terjadi karena rumusan batasan yang diberikan para ahli sukar untuk 

mencapai kesamaan yang mutlak.   

 Hasil belajar merupakan hasil kegiatan belajar siswa yang 

menggambarkan kertampilan dan penguasaan siswa terhadap bahan ajar. Hasil 

belajar biasanya dinyatakan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru (Dimyati dan Mudjiono, 1994 : 245). Atau hasil belajar adalah merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. 
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 Hasil belajar diartikan sebagai penguasaan atau kertampilan yang 

lazimnya ditujukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain 

melibatkan aspek kepribadian manusia, pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh, 

disamping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya serta persepsi masa 

datang. 

 Hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik (Bloom dalam Sudjana, 1999 : 22-23). 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

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

evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan 

bertindak.  

 Hasil belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah hasil belajar aspek 

kognitif saja berupa tes formatif dan penilaian otentik dari soal yang diberikan 

oleh guru pada kelas eksperimen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa kelas XI semester genap sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial 

pada materi “kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi” di SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010.   

2. Sejarah Indonesia Kontemporer 

 Sejarah adalah gambaran peristiwa masa lalu, yang digambarkan dengan 

lisan, tulisan, benda, dan audio visual. Sedangkan sejarah Indonesia adalah 
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gambaran peristiwa masa lalu bangsa Indonesia. Menurut GBPP kurikulum 1994 

bidang IPS dikemukakan bahwa pengertian sejarah nasional Indonesia adalah 

pengetahuan mengenai proses dan perkembangan masyarakat Indonesia sejak 

masa lampau sampai dengan masa sekarang. 

 Sejarah Indonesia kontemporer adalah sejarah Indonesia terbaru atau 

peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sejarah nasional 

Indonesia kontemporer mengacu kepada suatu periode sejarah bangsa mulai dari 

era proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai kepada periode mutakhir, 

khususnya zaman orde baru sampai dengan sekarang. 

3. Pendekatan Sejarah Sosial 

 Pendekatan adalah istilah yang selalu digunakan secara teoritis dalam 

kegiatan mengajar. Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah 

hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang 

diungkapkannya, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial 

dimungkinkan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai 

makna-makna peristiwa sejarah. 

 Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menghasilkan sejarah sosial. 

Bidang garapannya pun sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah 

sosial berkaitan erat dengan sejarah sosial-ekonomi. Demikian pula proses 

transformasi sosial dengan berkembangnya pembagian kerja sosial yang kian 

rumit dan diferensiasi sosial yang menjadi sangat bervariasi dan terbentuknya 

aneka ragam institusi sosial juga tidak pernah luput dari pengamatan sejarawan 

sosial. Tema-tema seperti : kemiskinan, perbanditan, kekerasan dan, kriminalitas 
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dapat menjadi bahan tulisan sejarah sosial. Di pihak lain seperti kesalehan, 

kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, transportsasi, 

kesejahteraan, dan lain-lain telah banyak dikaji dan semakin menarik minat para 

peneliti sejarah  (Kuntowijoyo,1993: 42-43). 

 Sejarah sosial berisi sejarah kelompok-kelompok sosial (ulama, santri, 

pengusaha, petani, mahasiswa, dan pemuda) dengan aspirasi politiknya sesuai 

dengan kepentingannya (Kuntowijoyo,1993 : 177-182).  

 Pendekatan sejarah sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa pisowanan ageng tahun 1998 di 

Provinsi DIY. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

 Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal 

yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua aspek, 

yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu 

proses. Siswa mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Bahan 

belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan 

bahan yang telah terhimpun dalam buku-buku pelajaran. Dari segi guru, proses 

belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal (Mudjiono dan 

Dimyati, 2006 : 17). Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai 

akibat dari pengalaman dan latihan. Belajar adalah proses mental yang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. 

Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan 

yang disadari. Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang 

tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

yang belajar tidak dapat kita saksikan. Kita hanya mungkin dapat menyaksikan 

dari gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. 

 Skinner (1958) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar mempunyai arti luas,yang sifatnya 
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bisa berwujud perilaku yang tidak tampak (over behavior). Sebagai suatu proses, 

dalam kegiatan belajar dibutuhkan waktu sampai mencapai hasil belajar, dan hasil 

belajar itu berupa perilaku yang lebih sempurna dibandingkan dengan perilaku 

sebelum melakukan kegiatan belajar (Tri Ani, Chatarina, 2006 : 21). 

 Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari interaksi 

dengan lingkungan. Interaksi ini biasanya berlangsung secara sengaja. 

Kesengajaan itu sendiri tercermin dari adanya faktor-faktor berikut : 

a) kesiapan (readiness), yaitu kapasiti baik fisik maupun mental untuk melakukan 

sesuatu. 

b) motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. 

c) tujuan yang ingin dicapai. 

(Ali, Muhammad, 2007 : 15). 

 Pembelajaran merupakan salah satu wujud kegiatan di sekolah. Kegiatan 

pendidikan di sekolah berfungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 

agar tumbuh kearah positif. Maka cara belajar subyek belajar di sekolah diarahkan 

dan tidak dibiarkan berlangsung secara sembarangan tanpa tujuan. Melalui sistem 

pembelajaran di sekolah anak melakukan kegiatan belajar dengan tujuan akan 

terjadi perubahan positif pada diri anak menuju kedewasaan. Dalam proses 

pembelajaran itu merupakan interaksi fungsional antara sub sistem seperti sub 

sistem kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, perpustakaan dan sebagainya. 

Kata pembelajaran digunakan sebagai penganti dari kata mengajar yang cukup 

lama dipakai dalam dunia pendidikan. Menurut pakar pendidikan, praktik 

mengajar di sekolah pada umunya lebih berpusat kepada guru. Artinya, bila guru 
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mengajar ia lebih mempersiapkan dirinya supaya berhasil dalam menyiapkan 

materi pelajaran. 

 Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1995 : 220) tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial 

yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urusan fakta masa tersebut 

dengan tafsiran penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa 

yang telah berlalu itu. Sejarah juga dikatakan sebagai suatu studi yang telah 

dialami manusia di waktu lampau yang telah meninggalkan jejak-jejak di waktu 

sekarang, dimana tekanan perhatian diletakkan terutama pada aspek peristiwanya 

sendiri, dalam hal ini terutama pada hal yang bersifat khusus dan segi-segi urutan 

perkembangan yang disusun dalam cerita sejarah. Sebagai mata pelajaran sejarah 

diartikan sebagai mata pelajaran yang di dalamnya membahas tentang 

perkembangan dan perubahan yang terjadi dibelahan bumi yang menyangkut 

orang atau suatu zaman yang tidak akan lepas dari konsep spasial atau ruang dan 

waktu. 

 Dewasa ini pembelajaran sejarah yang dikembangkan di sekolah terlalu 

menekankan kepada penguasaan materi, berpusat pada kebesaran masa lalu 

bangsa serta menekankan pula pada pengujian atau pengukuran ranah kognitif 

siswa melalui tes. Hal-hal tersebut mengakibatkan pembelajaran sejarah di 

sekolah menjadi membosankan dan tidak dapat menarik minat siswa. 

Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas masih bersifat konvensional, artinya 

peran guru di dalam kelas masih sangat dominan dalam menerangkan materi, 

proses pembelajaran yang bersifat satu arah yang mengakibatkan peran siswa di 
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dalam kelas menjadi terlupakan dan terabaikan. Tidak terjadi suatu proses dialog 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu hal yang 

akan menjadikan mata pelajaran menjadi sangat membosankan dan tidak dapat 

menarik minat siswanya untuk mempelajarinya. 

 Seperti yang telah dikemukakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata 

“instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan external instruction 

(dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru 

yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat 

eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip 

pembelajaran. Sesuatu yang dikatakan prinsip biasanya berupa aturan atau 

ketentuan itu akan efektif atau sebaliknya. Prinsip pembelajaran merupakan 

aturan/ketentuan dasar dengan sasaran  pembelajaran yang berorientasi bagaimana 

perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar yang mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai berikut:  

1) usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si 

belajar. (behavioristik). 

2) cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. (kognitif). 

3) memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. (humanistik). 

 Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan 
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proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang 

ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang (Sugandi, Achmad, 2004 : 9). 

 Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah sekarang adalah 

rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan berbagai model dan pendekatan 

dalam mengajarkan sejarah, selain itu telah berkembang kesan dari para guru, 

pemegang kebijakan di sekolah bahwa pembelajaran sejarah dalam 

mengajarkannya tidak begitu penting memperhatikan masalah keprofesiannya, 

sehingga tidak jarang tugas mengajar sejarah diberikan kepada guru yang bukan 

profesinya. Akibatnya, guru mengajarkan sejarah dengan ceramah, mengulangi 

apa yang tertulis di dalam buku teks. Untuk mengajarkan nilai dalam 

pembelajaran sejarah, tentunya tidak bisa dengan pendekatan pengajaran fakta 

(ceramah), tetapi harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 

atau metode yang tepat sehingga menuntut siswa memahami, menghayati, dan 

menginternalisasikan nilai-nilai sejarah yang telah dipelajarinya ke dalam dirinya 

sendiri. Maka dari itu secara profesional, guru sejarah harus memiliki pemahaman 

tentang hakikat pembelajaran sejarah, tujuan pembelajaran sejarah, kompetinsi-

kompetinsi apa yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejarah, sebelum 

nantinya guru dapat menentukan metode atau pendekatan yang digunakan (Ali , 

Muh, 2005 : 349). 

 Sistem pembelajaran yang dikembangkan sebenarnya tidak lepas dari 

pengaruh kultur atau budaya yang telah mengakar. Model pembelajaran yang 

bersifat satu arah dimana guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam 
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kegiatan belajar mengajar menjadi sangat sulit untuk dirubah. Selain itu 

kurikulum yang digunakan titak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan 

dari pemerintah yang sedang berkuasa. Sejarah dijadikan alat untuk membangun 

paradigma berfikir masyarakat mengenai perjalanan sejarah bangsa dengan 

mengagung-agungkan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan. Sitem 

pembelajaran yang diterapakan tidak mengarahkan siswa untuk berfikir kritis 

mengenai suatu peristiwa sejarah, sehingga siswa seakan dibohongi oleh pelajaran 

tentang masa lalu itu.                       

2. Sejarah Indonesia Kontemporer 

 Sejarah adalah gambaran peristiwa masa lalu, yang digambarkan dengan 

lisan, tulisan, benda, dan audio visual. Sedangkan sejarah Indonesia adalah 

gambaran peristiwa masa lalu bangsa Indonesia. Menurut GBPP kurikulum 1994 

bidang IPS dikemukakan bahwa pengertian sejarah nasional Indonesia adalah 

pengetahuan mengenai proses dan perkembangan masyarakat Indonesia sejak 

masa lampau sampai dengan masa sekarang. 

 Sejarah Indonesia kontemporer adalah sejarah Indonesia terbaru atau 

peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sejarah nasional 

Indonesia kontemporer mengacu kepada suatu periode sejarah bangsa mulai dari 

era proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai kepada periode mutakhir, 

khususnya zaman orde baru sampai dengan sekarang. 

3. Pendekatan Sejarah Sosial 

 Pendekatan adalah istilah yang selalu digunakan secara teoritis dalam 

kegiatan mengajar. Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah 
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hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang 

diungkapkannya, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial 

dimungkinkan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai 

makna-makna peristiwa sejarah. 

 Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menghasilkan sejarah sosial. 

Bidang garapannya pun sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah 

sosial berkaitan erat dengan sejarah sosial-ekonomi. Demikian pula proses 

transformasi sosial dengan berkembangnya pembagian kerja sosial yang kian 

rumit dan diferensiasi sosial yang menjadi sangat bervariasi dan terbentuknya 

aneka ragam institusi sosial juga tidak pernah luput dari pengamatan sejarawan 

sosial. Tema-tema seperti : kemiskinan, perbanditan, kekerasan dan, kriminalitas 

dapat menjadi bahan tulisan sejarah sosial. Di pihak lain seperti kesalehan, 

kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, transportsasi, 

kesejahteraan, dan lain-lain telah banyak dikaji dan semakin menarik minat para 

peneliti sejarah  (Kuntowijoyo,1993: 42-43). 

 Sejarah sosial berisi sejarah kelompok-kelompok sosial (ulama, santri, 

pengusaha, petani, mahasiswa, dan pemuda) dengan aspirasi politiknya sesuai 

dengan kepentingannya (Kuntowijoyo,1993 : 177-182). 

4. Hasil Belajar 

 Rasio atau akal merupakan pembantu dalam proses pengalaman, 

pengertian yang memakai kata-kata. Pada kenyataanya banyak kecepatan belajar 

anak yang satu berlainan dengan yang lain. Dengan kata lain, akal seseorang akan 

memberikan tanggapan terhadap suatu pengertian yang satu lebih cepat daripada 
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yang lain. Kenyataan ini mendorong tumbuhnya pendapat bahwa ada orang yang 

dilahirkan lebih cemerlang daripada yang lain, sehingga mereka lebih cepat dapat 

menggarap suatu masalah dengan menyerap pengalaman yang telah diberikan. 

Jadi ada dasarnya yang dibawa oleh anak sejak dilahirkan, sehingga mampu lebih 

cepat mengerti daripada yang lain. 

 Secara sedernaha dapat disebutkan bahwa kecepatan atau irama belajar 

pada setiap anak berbeda-beda. Apakah kecepatan ini merupakan warisan yang 

dibawa dari orang tua atau bukan masih merupakan perdebatan yang belum 

mendapat persetujuan secara tuntas. Anak yang  berbeda pada lingkungan 

keluarga yang berada secara material dapat menyediakan fasilitas belajar yang 

cukup sehingga anak akan terbiasa terangsang untuk belajar daripada mereka yang 

kurang beruntung berada dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu 

memberikan fasilitas. 

 Di samping itu keadaan jasmani dan psikis seseorang juga mempengaruhi 

irama kecepatan belajar. Mereka yang keadaan psikisnya kurang beruntung, 

seperti kurang pendengaran, mempunyai kelainan mata, suka gugup, perasa dan 

kurang dapat mengendalikan diri, tentu hasil belajarnya akan berbeda dengan 

mereka yang memiliki panca indra lebih sempurna. Mental anak nampaknya tidak 

begitu besar pengarunya terhadap kecepatan belajar, karena mental anak tumbuh 

dan berkembang setelah mereka mengadakan interaksi dengan lingkungannya 

(Dewanto, 1994 : 18). 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap anak mempunyai watak dan pribadi yang berbeda-beda 
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sehingga kecepatan berkembangnya pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan dasar, kebiasaan, perhatian, sikap, pribadi, dan cita-

cita yang ditanamkan orang tua pada dirinya. Keberhasilan belajar dipengaruhi 

oleh banyak variable, yaitu kondisi pisik, psikologis, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, kepribadian dan kematangan seseorang (Dewanto, 1994 : 20). 

 Kata “belajar” merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Namun  demikian, apabila ada orang bertanya tentang batasan apakah 

“belajar” itu, kemungkinan jawaban atas pertanyaan itu bisa berbeda-beda. Hal 

tersebut terjadi karena rumusan batasan yang diberikan para ahli sukar untuk 

mencapai kesamaan yang mutlak.   

 Skinner (1958) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar mempunyai arti luas,yang sifatnya 

bisa berwujud perilaku yang tidak tampak (inert behavior) atau perilaku yang 

tampak (overt behavior). Sebagai suatu proses, dalam kegiatan belajar dibutuhkan 

waktu sampai mencapai hasil belajar,dan hasil belajar itu berupa perilaku yang 

lebih sempurna dibandingkan dengan perilaku sebelum melakukan kegiatan 

belajar (Tri Ani, Chatarina, 2006 : 21). 

 Hasil belajar merupakan hasil kegiatan belajar siswa yang 

menggambarkan kertampilan dan penguasaan siswa terhadap bahan ajar. Hasil 

belajar biasanya dinyatakan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru (Dimyati dan Mudjiono, 1994 : 245). Atau hasil belajar adalah merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. 
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 Hasil belajar diartikan sebagai penguasaan atau ketrampilan yang 

lazimnya ditujukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain 

melibatkan aspek kepribadian manusia, pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh, 

disamping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya serta persepsi masa 

datang. 

 Hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik (Bloom dalam Sudjana, 1999 : 22-23). 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

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

evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan 

bertindak.  

 

B. Kerangka Berfikir 

 Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar dan 

mengajar pada saat ini merupakan konsep-konsep yang abstak serta disampaikan 

dengan model-model yang cenderung kurang menarik sehingga sering dianggap 

sangat membosankan. Untuk itu agar proses belajar mengajar menarik maka guru 

harus mampu memilih model pendekatan pembelajaran yang baik dan sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Melalui model pembelajaran yang baru 

diciptakan diharapkan hasil belajar siswa lebih meningkat dan tercipta suasana 

belajar yang baik. Oleh karena itu model pendekatan sejarah sosial sebagai 
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alternatif yang dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena 

menciptakan suasana kelas komunikatif sehingga mata pelajaran sejarah lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan hal ini siswa akan merasa 

senang dan tertarik untuk memahami materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena 

itu dengan sendirinya hasil belajar siswa lebih meningkat daripada pembelajaran 

yang diterapkan sebelumnya. Seperti pada bagan berikut ini : 

 Bagan 1. Kerangka Berfikir 

 

 Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial diharapkan dapat tercipta 

suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga hasil 

belajar lebih meningkat. Dengan demikian model pembelajaran dengan 

pendekatan sejarah sosial dapat dijadikan alternatif untuk diterapkan di SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara.    

 

C. Hipotesis 

 Pengertian hipotesis menurut para ahli berbeda-beda. Akan tetapi pada 

dasarnya mempunyai maksud yang sama. Menurut Maman Rachman (1999 : 47) 

hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah jawaban 

Guru  

Metode  

Bahan/Materi 

Siswa  Hasil Belajar  
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sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah 

pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data 

yang diperoleh dari sampel penelitian (Margono, S. 2000 : 67). 

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

 a. Hi (Hipotesis Alternatif) 

Ada perbedaan nilai hasil belajar sejarah siswa kelas XI semester dua SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 materi 

“kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi” yang menggunakan 

model pemahaman sejarah Indonesia kontemporer dengan pendekatan sejarah 

sosial dengan pendekatan sejarah politik. 

b. Ho (Hipotesis Nol) 

Tidak ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas XI  semester dua SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 materi 

“kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi” yang menggunakan 

model pemahaman sejarah Indonesia kontemporer dengan pendekatan sejarah 

sosial dengan pendekatan sejarah politik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, jenis penelitian eksperimen. Metode ini dimulai dengan suatu 

pertanyaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian yang 

menggunakan rancangan percobaan dianggap sebagai penelitian yang paling 

diinginkan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan satu 

hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat dari hubungan variabel terhadap 

variabel lainnya. Eksperimen ini direncanakan dan dilaksanakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data, yang diperlukan menguji hipotesis tersebut. Peneliti 

dengan sengaja dan secara sistematik mengadakan perlakuan variabel 

(manipulasi) dalam peristiwa alamiah, kemudian mengamati konsekuensi 

perlakuan tersebut (Sudjana dan Ibrahim, 2004: 19 ). 

 Dalam melaksanakan eksperimen, peneliti memberikan perhatian besar 

kepada pengubahan (manipulasi) dan pengendalian (kontrol) variabel serta kepada 

pengamatan dan pengukuran hasil eksperimen. Melalui metode seperti inilah 

peneliti dapat memperoleh bukti-bukti yang paling banyak meyakinkan tentang 

pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. 

 Penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan yang dirancang 

secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab 
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pertanyaan peneliti (Margono, 1996 : 110). Penelitian yang menggunakan 

rancangan percobaan dianggap sebagai jenis penelitian yang paling diinginkan 

oleh seorang peneliti. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian : 

1. Tahap pra lapangan  

 Tahap pra lapangan ini meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus surat izin, observasi lapangan, memanfaatkan 

informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian yang 

diperlukan meliputi rencana pembelajaran, dan pembuatan soal tes. 

2. Tahap lapangan 

 Tahap lapangan ini meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, melakukan uji coba tes. Melakukan penelitian yaitu memberikan perlakuan 

beda antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, kelompok 

eksperimen diberi perlakuan khusus sedang kelompok kontrol diberi perlakuan 

seperti biasa. 

3. Tahap pelaksanaan tes hasil belajar 

  Setelah semua materi pelajaran selesai disajikan kepada siswa maka 

langkah selanjutnya adalah pengukuran hasil tes belajar. Rancangan penelitian 

yang akan dilakukan dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 Bagan 2. Rancangan Penelitian Eksperimen 

Pre tes Treatmen Post tes 

Kelompok eksperimen Ο √ Hasil  Ο + + 

Kelompok kontrol        Ο  − Hasil  Ο + 
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 Menurut Sukmadinata (2007 : 201) ada beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian dalam melaksanakan eksperimen : 

1. Bias dalam eksperimen. Bias dalam eksperimen adalah harapan peneliti tentang 

hasil penelitian yang secara tidak sengaja disampaikan atau ditularkan kepada 

partisipan, sehingga mempengaruhi perilaku partisipan. 

2. Ketentuan perlakuan ( treatment fidelity). Dalam penelitian ini ada peneliti 

(researcher, investigator) pelaku eksperimen (experimenter) dan partisipan atau 

peserta eksperimen (participant). Peneliti adalah perencana, penafsir data, dan 

juga penanggung jawab seluruh kegiatan penelitian. Pelaku eksperimen adalah 

yang sama latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kerajinan serta orang 

membantu peneliti memberikan perlakuan kepada para partisipan, dia adalah 

pemberi perlakuan dan pengumpul data. Partisipan adalah orang-orang yang 

diberi perlakuan atau ikut melakukan kegiatan yang dicobakan. Ketepatan 

perlakuan atau treatment fidelity adalah tingkat ketepatan pemberian perlakuan 

oleh pelaku eksperimen berdasarkan desai yang dirancang oleh peneliti. 

Eksperimen yang baik adalah memiliki fidelity ketepatan yang tinggi ( 

mendakatan 100% ). Dalam pelaksanaan eksperimen yang kurang baik fidelity itu 

sangat rendah. 

3. Tahap Pemilihan kelompok dengan random sistematis dari setiap kelas yaitu 

kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 yang masing-masing kelas diambil sampel 25 anak. 

Tiap kelas berjumlah 38 anak lalu diambil nomer yang ganjil maka diperoleh 19 

anak, sehingga kurang 6 anak lalu nomer yang belum masuk sampel diurutkan 

lagi lalu diambil yang ganjil kembali sampai berjumlah 25 anak. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

    1). Tempat Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten      

Banjarnegara dengan alamat Jalan Raya Pucang No 134. 

     2). Waktu Penelitian 

Penelitian di SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan 

pada semester II kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 Tahun Ajaran 2009/2010. 

tahap pelaksanaan penelitian, antara lain : penerapan pemahaman sejarah 

Indonesia kontemporer dengan pendekatan sejarah sosial pada kelas 

eksperimen, uji coba pada kelas eksperimen, dan penilaian tes pada siswa 

yang menjadi kelas eksperimen penelitian.  

 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel merupakan obyek peneliti atau yang menjadi titik perhatian 

dalam suatu penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, 

variabel, dapat juga diartikan sebagai pengelompokkan yang logis dari dua atribut 

atau lebih (Margono, 2005 : 133). Dalam penelitian ini variabel penelitiannya 

adalah variabel yang mempengaruhi eksperimen yaitu variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penerapan pemahaman sejarah Indonesia kontemporer 

dengan pendekatan sejarah sosial. Dalam metode ini materi yang dijadikan 

sebagai acuan pembelajaran adalalah kondisi sosial  masyarakat Indonesia pada 

masa reformasi.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1). Tes 

 Metode tes adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil dari perlakuan. Menurut Nana Sadjana (2002 : 35) tes sebagai penelitian 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes 

tertulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Metode ini dipilih, karena 

dianggap sebagai metode yang paling tepat dalam rangka mencari pemecahan 

terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian yang menjadi dasar dalam 

penulisan skripsi ini. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. Pre Tes 

 Pre tes merupakan uji untuk menyamakan kedudukan masing-masing 

kelompok sebelum dilakukan eksperimen pada sampel penelitian. Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai nilai pre tes yaitu hasil ulangan blok kelas 

XI IPS 1 dan XI IPS 2 semester satu. 

b. Post Tes  

 Post tes merupakan uji akhir eksperimen atau tes akhir, yaitu tes yang 

dilaksanakan setelah eksperimen. Tujuan post tes ini adalah untuk mendapatkan 

efektifitas hasil belajar siswa dengan pendekatan sejarah sosial dibanding model 

pendekatan sejarah politik kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan berupa 

penggunaan pendekatan sejarah sosial. 

 Langkah-langkah penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan materi pelajaran 
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2. Menentukan alokasi waktu 

3. Membuat kisi-kisi soal 

4. Membuat perangkat tes, yakni dengan menulis petunjuk/ pedoman mengerjakan 

serta membuat kunci jawaban 

5. Menganalisis hasil ujian 

2). Wawancara 

 Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil 

dan proses belajar. Kelebihan wawancara ini ialah bisa kontak langsung dengan 

siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. 

Lebih dari itu, hubungan dapat dibina lebih baik sehingga siswa bebas 

mengemukakan pendapatnya. Ada dua jenis wawancara, yakni wawancara 

berstruktur dan wawancara bebas (tidak berstruktur). Dalam wawancara 

berstruktur kemungkinan jawaban telah disiapkan sehingga siswa tinggal 

mengategorikannya kepada altenatif jawaban yang telah dibuat. Sedangkan pada 

wawancara bebas, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga siswa bebas 

mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara 

bebas dengan siswa dan guru mata pelajaran sejarah. 

 

E. Analisis Data 

 Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Teknik analisis yang 

dipergunakan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

1. Analisis tahap awal 

 Analisis tahap awal digunakan untuk membuktikan bahwa kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang 
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digunakan dalam melakukan uji kesamaan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 diambil dari nilai 

ulangan blok semester 1. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap 

analisis awal adalah : 

a. Uji Homogenitas 

 Uji ini adalah untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan antara dua 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Uji varian ini 

menggunakan rumus berikut : 

   
    
 

Dengan taraf signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan pembilang ne – 1 serta derajat 

kebebasan nk – 1, jika diperoleh Fhitung < Ftabel berarti varians kedua kelompok 

sama (Sudjana, 1996 : 242). 

   Dengan hipotesis 

   Ho : k1
2 = k2

2 

   Ho : k1
2 ≠ k2

2 

 Apabila harga Fhasil hitungannya lebih besar daripada Ftabel untuk n-1 dan 

DK k-1, maka kedua kelompok tersebut tidak homogen, jadi hipotesis yang 

menyatakan ke = kk ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. 

Ho ditolak jika F ≥ F ½α (V1 V2) dengan taraf signifikasi 5% dan derajat 

kebebasan V1 = n1-1, V2= n2-1 (Sudjana, 1996 : 250 ). 
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b. Uji Hasil Eksperimen 

 Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik 

student-t. Dalam eksperimen, sering dibandingkan dua hasil tes kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol perkembangan antara sebelum dan sesudah 

dilakukan treatment. Sehingga hal ini dapat disebut uji t untuk menilai 

perkembangan. Atau sering disebut uji pas-pas (uji purwa dan purna). Atau pre 

and post. Rumusnya untuk mencari perbedaan. 

t =  

Keterangan: 

X = rerata cuplikan:  

n : cacah kasus 

 derajat kebebasan (db) 

Jk = Jumlah kuadrat:  

(Dewanto, 1995 : 82) 

 Derajat kebebasan untuk tabel distribusi adalah ( n1 + n2 - 2) dengan 

peluang (1-α), α = taraf signifikasi. Dalam penelitian ini diambil taraf signifikasi α 

= 5%. Dengan kriteria sebagai berikut :  

Bila t hitung < t tabel maka Ho diterima 

Bila t hitung ≥ t tabel maka Ho diterima 
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2. Analisis uji coba soal tes 

 Setelah perangkat tes tersusun, maka dilakukan uji coba untuk mengetahui 

realibilita. Menurut Dewanto (1995 : 134) Reliabilita adalah proporsi dari dua 

varian yang sesungguhnya (J.P. Gualford, 1978). Selanjutnya secara verbal 

reliabilita dapat menjadi tiga hal, yaitu : 

a. Konsistensi 

    Keajegan hasil pengukuran internal (Julian, C. Stanley, 1971). 

b. Stabilitas 

    Keajegan hasil pengukuran untuk jangka waktu tertentu. 

c. Equivalensi 

    Keajegan hasil pengukuran dari kelompok butir yang sama, dua bentuk tes 

diberikan   pada sekelompok tes dalam waktu singkat. 

 Dengan rumus yang digunakan adalah 

 · Kuder Richardson (KR21)     
 

   Keterangan : 

   r  = reliabilitas instrumen 

 k  = banyaknya butir soal 

 M  = skor rata-rata 

 Vt  = varians total                

 (Dewanto, 1995 : 140)  
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 Dengan kriteria pengujian  

 R11  ≤  0,2   = sangat rendah 

 0,2 < r11 ≤  0,4 = rendah 

 0,4 < r11 ≤  0,6 = cukup 

 0,6 < r11 ≤  0,8 = sedang 

 0,8 < r11 ≤  1,0 = tinggi 

  Dari hasil perhitungan tingkat reliabilitas diketahui pada α = 5% dengan n 

= 25 diperoleh r tabel = 0.316 dan r 11 = 0.969 dan terletak pada interval 0,8-0,9 

yang termasuk kategori tinggi. Perhitungan selengkapnya lihat pada lampiran. 

Karena r 11 > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 

dan dapat digunakan sebagai alat pemgumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.   

 · Validitas Instrumen 

 Menurut Sudjana (1989 : 117), bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan 

alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga betul-betul mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

 a. Validitas Isi 

 validitas isi menunjukan pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan 

kesesuaian antara kurikulum, GBPP dengan butir-butir soal yang diukur. 

Sebuah antar pokok bahasan atau permasalahan, tujuan umum, tujuan khusus 

yang disajikan dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur (Dewanto, 

1995 : 143). 
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 b. Validitas Kontruk 

 Validitas kontruk adalah kesesuaian antara gagasan dengan butir-butir ujian 

atau ulangan. Untuk validitas kontruk digunakan rumus sebagai berikut : 

    
       

Keterangan : 

rpq = validitas butir instrumen penelitian 

p  = bagian 

t  = total 

q  = t – p 

St  = SD total 

Sp = SD bagian 

(Guilford, 1978 : 331)  

 Dari hasil perhitungan tingkat validitas diketahui α = 5% dengan n = 25 

diperoleh r tabel = 0.316 dan r pq = 0.501. Perhitungan selengkapanya lihat pada 

lampiran. Karena r pq > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik.   

3. Analisis data hasil tes 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum data yang diperoleh di lapangan dianalisis lebih lanjut, terlebih 

dahulu di uji normalitasnya. Tujuan dari normalitas adalah untuk mengetahui 
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apakah ada data post test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah  :  

 

Keterangan : 

x  = rata-rata 

μ0   = kriteria ketuntasan minimal  

σ   = simpangan baku rata-rata dari distribusi 

n  = sampel 

(Dewanto, 1995 : 70)   

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dengan uji-F dari homogenitas adalah untuk mengetahui 

keseimbangan variasi nilai post tes kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

 Adapaun rumus yang digunakan adalah : 

  

S1
2 = kelompok yang mempunyai varian besar 

S2
2 = kelompok yang mempunyai varian kecil 

(Sudjana, 1996 : 249) 

Dengan kriteria α = 5 % dengan kriteria yang digunakan adalah jika Fhitung < 

Ftabel maka data tes kedua kelompok adalah homogen. 

 



38 

 

c. Analisis tahap akhir 

 Analisis tahap akhir dilakukan menguji hipotesis peneliti penguji hipotesis 

peneliti menggunakan analisis faktor yaitu bila antara faktor yang satu 

dengan yang lain terdapat kesamaan, keseimbangan atau tumpang tindih.  

 Analisis data penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil akhir peneliti, 

apakah Ho yang diterima atau Hi yang diterima.  

Hi (Hipotesis Alternatif) 

 Ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas XI semester dua SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 materi 

“kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi” yang 

menggunakan model pemahaman sejarah Indonesia kontemporer dengan 

pendekatan sejarah sosial dengan pendekatan sejarah politik. 

Ho (Hipotesis Nol) 

 Tidak ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas XI  semester dua SMA 

Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 materi 

“kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi” yang 

menggunakan model pemahaman sejarah Indonesia kontemporer dengan 

pendekatan sejarah sosial dengan pendekatan sejarah politik. 

 Pengujian hipotesis menggunakan uji t dua pihak dengan taraf signifikasi 5 

%. Hipotesis statistik yang diajukan adalah : 

 

Ho : μ1  = μ2 

Hi  : μ2  = μ2 
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Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t =  (Dewanto, 1995 : 82). 

Keterangan : 

X = rerata cuplikan :  

n : cacah kasus 

 derajat kebebasan (db) 

Jk = Jumlah kuadrat :  

(Dewanto, 1995 : 82) 

4. Data aktifitas siswa dan data kinerja guru 

 Data aktifitas siswa dan data aktifitas guru. Data hasil observasi kinerja 

guru dianalisis secara deskripsi presentase dengan cara menghitung persentase 

tiap aspek yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh guru selama 

pembelajaran.Data aktifitas siswa dalam proses pembelajaran diperoleh melalui 

lembar observasi. Data ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Membuat rekapitulasi hasil observasi siswa 

2) Menghitung persentase keaktifan siswa 

 Berdasarkan aktivitasnya, siswa digolongkan dalam golongan aktivitas 

tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian masing-masing golongan dicari 

persentasenya dengan menggunakan rumus : 
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Keterangan : 

F = frekuensi yang dicari presentasinya 

N = jumlah frekuensi/ banyaknya individu 

P = angka presentase  

3) Membandingkan presentase keaktifan siswa kelas kontrol dengan 

eksperimen.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

 SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu 

sekolah negeri yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. SMA Negeri 1 

Bawang Kabupaten Banjarnegara terletak di Jalan Raya Pucang No 134 (dapat 

dilihat dilampiran). Dari awal berdiri sekolah ini mampu mendapatkan siswa yang 

cukup banyak dan sebagai sekolah favorit kedua di Kabupaten Banjarnegara. Hal 

ini karena didukung dengan berbagai prestasi yang diraih para siswa-siswinya, 

sehingga mereka cenderung untuk mendorong anaknya untuk sekolah di 

lingkungan Kecamatan Bawang dengan asumsi dekat dengan rumah dan penuh 

dengan prestasi. 

 SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara berdiri sejak 1989.  

Pendirian SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara didukung oleh Bupati 

Banjarnegara, kepala desa maupun masyarakat sekitar. Dalam usianya yang telah 

21 tahun ini SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara telah menempatkan 

dirinya sebagai salah satu sekolah yang menjadi dambaan dan harapan warga 

masyarakat Banjarnegara khususnya. Dambaan tersebut mempunyai arti tuntutan 

agar semua pelaksana kependidikan di SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara harus selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya agar SMA 
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Negeri 1 Bawang selalu menjadi sekolah terbaik mutunya dalam mengelola 

kegiatan pendidikan.       

2. Visi SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara 

 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

yang kemudian diikuti peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri tentang Pendidikan Menegah Atas ditambah lagi dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni di era globalisasi dewasa ini semakin 

mempertegas tuntutan di atas bahwa lulusan SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara harus memiliki kemampuan lebih dalam segala bidang moral 

maupun akademis atau nonakademis. Untuk mewujudkan tujuan di atas sekaligus 

merspon kebijakan pemerintah di era reformasi yaitu otonomi daerah di bidang 

pendidikan yang diberlakukan di seluruh Indonesia, SMA Negeri 1 Bawang 

Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi sekolah : 

optimis, kreatif, elegan baik dalam pikiran, perkataan dan tindakan. 

 Dengan visi di atas, semua warga sekolah diharapkan memiliki arah ke 

depan yang jelas dan memiliki motivasi yang kuat dalam rangka mendukung 

tercapainya visi tersebut melalui misi yang jelas akan dilakukan.  

3. Misi SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara 

1. Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. 

2. Mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan intrakurikuler dan    
eksrtakurikuler.    

3. Menanamkan budi pekerti luhur yang bersendikan etika dan religius melalui 
kegiatan keagamaan, Pramuka, dan PMR.  

4. Mendorong siswa untuk gemar membaca, belajar, dan berlatih. 
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5. Membentuk manusia ilmiah, inovatif, dan santun. 

6. Membentuk pribadi yang berpandangan luas dan jauh ke depan. 

7. Membentuk jiwa entrepreneur yang ulet dan pantang menyerah. 

8. Menanamkan jiwa cipta, rasa, karsa, etika dan estetika. 

 Sejalan dengan perkembangan zaman sekolah ini juga mampu 

menunjukkan prestasinya, dimana selalu mampu mengirim siswanya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba yang diadakan Disdikpora maupun 

instansi lain, selain itu alumni SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara 

juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Sehingga sekolahan ini 

banyak diminati masyarakat di lingkungan Kecamatan Bawang. Berbagai 

program sekolah terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan mutu berbasis 

sekolah yang meliputi bidang akademik dan program non akademik serta 

mengembangkan tenaga kependidikan, guna peningkatan mutu sekolah.    

4. Keadaan Guru 

 Keseluruhan guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara berjumlah  yang terbagi  wanita dan  laki-laki. Guru SMA Negeri 1 

Bawang Kabupaten Banjarnegara mengajar sesuai dengan bidang keahliannya, 

untuk terwujudnya kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Lebih jelasnya 

mengenai data guru dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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 Tabel 1. Jumlah Guru SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara  

Status Kepegawaian Laki-laki Perempuan Jumlah  

Guru Tetap/ PNS 27 17 44 

Guru Bantu 0 0 0 

Guru Tidak Tetap 7 10 17 

Jumlah  34 27 61 

 

5. Keadaan Tata Usaha Sekolah 

 Tenaga administrasi atau tata usaha sekolah bekerja membantu segala 

sesuatu yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Di SMA Negeri 1 

Bawang Kabupaten Banjarnegara tenaga tata usaha berjumlah  orang dengan 

rincian  orang perempuan dan  orang laki-laki. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

 Tabel 2. Jumlah Tata Usaha SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

 Banjarnegara  

Status Kepegawaian Laki-laki Perempuan Jumlah  

Pegawai Tetap/PNS 4 1 5 

Pegawai Tidak Tetap 9 2 11 

Jumlah 13 3 16 
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B. Analisis Data Tes Awal 

a. Uji Homogenitas 

 Sebelum populasi diberi perlakuan maka perlu diadakan uji persyarat 

terlebih dahulu. Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah data yang 

didapatkan bersifat homogen atau heterogen. Hasil uji homogenitas data 

menggunakan uji F diperoleh hasil Fhitung 1.4210 sedangkan Ftabel dengan dk = 25-

1 = 24 adalah 2.27 dilihat dari tabel tersebut, nilai Fhitung < Ftabel yang berarti 

populasi tersebut homogen.    

b. Uji t 

 Uji t juga disebut t test digunakan untuk mengetahui apakah di antara 

kelompok kontrol dan eksperimen memiliki kemampuan yang sama atau berawal 

dari kemampuan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis varians bahwa kedua 

data hasil pre test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varians yang berbeda maka uji t jika varians kedua sampel berbeda. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan uji t dengan metode ke dua diperoleh t hitung (1.11867) < 

t tabel (2.01) maka dapat diperoleh suatu kesimpulan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol memiliki kemampuan yang berbeda. 

c. Analisis Dua Varians Data 

 Analisis dua varians data digunakan untuk mengetahui bahwa kedua 

kelompok antara hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki varians yang sama atau tidak. Hasil perhitungan uji analisis dua varians 

kemampuan awal diperoleh Fhitung = 1.4210 (dapat dilihat dilampiran hal 89 ) dan 
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F(0.025)(35.38) = 2.27. Dengan demikian Fhitung < F(0.025)(35.38), ini menunjukkan data 

kemampuan awal mempunyai varians yang berbeda.  

d. Hasil Uji Normalitas Data      

 Data dari hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data sebelum data dianalisis. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memenuhi syarat 

untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji 

normalitas harga z . 

1) Uji Normalitas Pre Test Kelompok Eksperimen 

 Dalam uji normalitas ini data dimasukan dalam tabulasi, yang kemudian 

dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan uji normalitas 

dengan menggunakan rumus harga z kelompok eksperimen diperoleh hasil 0.9670 

(dapat dilihat dilampiran hal 91). Maka dapat disimpulkan bahwa data pre test 

kelompok eksperimen berdistribusi normal.   

2) Uji Normalitas Data Kelompok Kontrol 

 Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi, yang kemudian 

dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan uji normalitas 

dengan menggunakan rumus harga z kelompok kontrol diperoleh hasil -0.5998 

(dapat dilihat dilampiran hal 92). Maka dapat disimpulkan bahwa data pre test 

kelompok kontrol berdistribusi normal.   
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C. Data Tes Akhir (Post Test) 

 Setelah proses pembelajaran selesai dengan diberikan perlakuan yang 

berbeda antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen 

diberikan pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial sedangkan kelompok 

kontrol dengan pendekatan sejarah politik. Hasil analisis data test akhir atau post 

test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil post test 

sebagai berikut : 

a. Uji Homogenitas 

 Hasil perhitungan homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah antara kelompok eksperimen dan kontrol memiliki varians 

yang sama atau berdeda. Setelah dilakukan uji analisis varians kemampuan akhir 

diperoleh F hitung 1.6087 dengan F tabel 2.27 (dapat dilihat dilampiran hal 94). 

Dengan demikian F hitung < F (0.025)(35.38) ini menunjukkan data kemampuan akhir 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

berbeda.   

b. Hasil Uji Normalitas Data 

 seperti halnya data kemampuan awal siswa, sebelum kemampuan akhir 

dilakukan uji t, maka data hasil penelitian terlebih dahulu diadakan uji prasyarat 

data sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat 

analisis yang digunakan adalah uji normalitas harga z .  
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1) Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

 Berdasarkan uji normalitas kelompok eksperimen dengan menggunakan 

rumus harga z diperoleh hasil 0.5689 (dapat dilihat dilampiran hal 97)  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian kelompok eksperimen berdistribusi 

normal. 

2) Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

 Dalam uji normalitas ini data juga dimasukan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan uji 

normalitas dengan menggunakan rumus harga z  kelompok kontrol diperoleh hasil 

-0.2492 (dapat dilihat dilampiran hal 96) sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian kelompok kontrol berdistribusi normal. 

3) Uji t 

 Uji t atau disebut dengan t test digunakan untuk mengetahui apakah 

diantara kelompok kontrol dan eksperimen memiliki kemampuan yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis varians bahwa kedua data hasil post test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang berbeda maka uji t 

dilakukan dengan menggunakan rumus kedua yaitu uji t jika varians kedua 

kelompok itu berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t dengan metode 

kedua diperoleh t hitung (2.99396) > t tabel (1.99) maka dapat diperoleh suatu 

kesimpulan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

kemampuan yang berbeda atau kelompok eksperimen memiliki kemampuan yang 

lebih baik daripada kelompok kontrol. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah 
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sosial memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan pendekatan sejarah 

politik. 

 

D. Hasil Observasi Keaktifan Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

 Aktivitas siswa yang diamati meliputi dua aspek terdiri dari aspek yang 

menunjang proses pembelajaran dan aspek yang tidak menunjang proses 

pembelajaran. Setelah dilakukan analisis data aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, hasilnya 

adalah:   

 Tabel 3. Hasil Observasi Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

 
Kelas 

Kategori Jumlah siswa Persentase (%)
R S T R S T R S T R S T R S T R S T

Aspek diamati Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III
 
 

XI IPS 1  
(eksperimen) 

Aspek yang 
menunjang 
pembelajaran 

4 14 7 5 11 9 3 10 12 16 56 28 20 44 36 12 40 48

Aspek yang 
menghambat 
pembelajaran 

20 5  19 6 17 8 80 20  76 24 68 32

 
 

XI IPS 2 
(kontrol) 

Aspek yang 
menunjang 
pembelajaran 

8 10 7 8 9 8 4 10 11 32 40 28 32 36 32 16 40 44

Aspek yang 
menghambat 
pembelajaran 

20 5  19 6 17 8 80 20  76 24 68 32
 

 

 Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa dalam pembelajaran pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen, diketahui bahwa keaktifan siswa yang 

termasuk kategori tinggi pada kelas eksperimen (XI IPS 1) untuk pertemuan 

pertama sebesar 28% dan untuk pertemuan kedua sebesar 36% serta pertemuan 

ketiga sebesar 48%. Sedangkan pada kelas kontrol (XI IPS 2) untuk pertemuan 
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pertama sebesar 28% dan pertemuan kedua sebesar 32% serta pertemuan ketiga 

sebesar 44%. Namun dalam kegiatan belajar mengajar masih terdapat kegiatan 

yang tidak menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh siswa seperti tidak 

mendengarkan penjelasan materi oleh guru dan mengganggu siswa lain dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa (LKS).  

 

E. Rekapitulasi Kinerja Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran 

 Berdasarkan hasil pengamatan kinerja guru yang mengacu pada objek 

sasaran yang diamati dan dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran 

mengidentifikasi bahwa penyampaian materi sejarah pada pertemuan pertama I, 

kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik dan sebagian besar siswa 

tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Setelah pertemuan II dan pertemuan III 

kinerja guru semakin baik dengan menjalankan rencana pembelajaran secara 

runtut dan jelas, namun ada dua aspek yang tidak dilakukan guru yaitu 

mengaktifkan pengalaman belajar siswa. Minat siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sudah cukup baik. Siswa terlihat memperhatikan penjelasan guru 

diawal kegiatan pembelajaran dan siswa terlihat antusias dalam mengikuti 

kegaitan pembelajaran. 

 Dalam proses pembelajaran, banyak siswa yang konsentrasi memahami 

materi, tetapi masih ada yang kurang memperhatikan. Respon yang cukup baik 

tersebut pun didukung oleh keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Namun guru masih menjumpai banyak siswa yang pasif mengikuti pembelajaran. 

Siswa terlihat ragu-ragu, takut bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. 
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rangkuman observasi kinerja guru beriikut 

ini : 

 Tabel 4. Rangkuman Observasi Kinerja Guru 

No  Pertemuan Presentase (%) Kriteria kinerja guru 

1 Pertemuan I 60 Cukup  

2 Pertemuan II 80 Baik  

3 Pertemuan III 90 Baik sekali  

            

F. Hasil Wawancara dengan Guru dan Siswa 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahwa pembelajaran dengan 

model pendekatan sejarah sosial cukup menarik dan menyenangkan, karena siswa 

tidak bosan, dan lebih mudah memahami materi sejarah di sekolah. Selama proses 

pembelajaran dengan model pendekatan sejarah sosial ini guru berperan menjadi 

fasilitator. Menurut guru mitra, kelebihan model pembelajaran sejarah sosial 

adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa, menghilangkan kebosanan siswa, 

meningkatkan tanggung jawab individu, dan memperdalam pemahaman materi 

yang disampaikan. Karena siswa merasa termotivasi dan percaya diri dalam 

menyatakan pendapatnya selama berdiskusi dengan temanya. 

 Suasana kelas juga terkesan lebih kondusif dan aktif berdiskusi antara guru 

dengan siswa. Dalam hal penggunaan model pembelajaran sejarah dengan 

pendekatan sejarah sosial sudah cukup banyak membantu siswa dalam memahami 

materi sejarah yang diajarkan oleh guru dan cukup menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. 
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Pembahasan  

 Mata pelajaran sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang materinya 

membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan pada 

masa lampau. Selama ini pembelajaran sejarah cenderung pada pembelajaran 

yang tematik teoritik yaitu pembelajaran yang terdiri dari hafalan belaka. 

Sehingga banyak siswa yang mempunyai tanggapan bahwa mata pelajaran sejarah 

mudah karena hanya hafalan saja sudah bisa dan hanya mempelajari masa lampau 

karena berisi cerita-cerita masa lampau. Untuk menanggulangi anggapan siswa 

tersebut, maka pelajaran sejarah dapat disampaikan dengan model pembelajaran 

dengan pendekatan sejarah sosial agar siswa lebih menarik sehingga siswa lebih 

berminat dan termotivasi untuk mempelajari materi sejarah. 

 Pendekatan sejarah sosial merupakan salah satu model pembelajaran yang 

sederhana, dan merupakan model yang baik untuk memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi sejarah jika dilihat dari segi sejarah sosial, karena selama ini 

banyak materi pelajaran sejarah yang hanya menggunakan pendekatan sejarah 

politik. 

 Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda yaitu 

pembelajaran dengan model pendekatan sejarah sosial pada kelompok eksperimen 

dan pendekatan sejarah politik pada kelompok kontrol kedua kelompok diberi tes. 

Setelah tes dianalisis, diperoleh rata-rata hasil belajar 75.72 kelompok eksperimen 

dan rata-rata hasil belajar 69.60 kelompok kontrol. Berdasarkan uji kesamaan dua 

rata-rata satu pihak yaitu pihak kanan diperoleh t hitung = 1.6087 dan t tabel = 2.27, 

sehingga t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran dengan 

pendekatan sejarah sosial lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pengajaran dengan menggunakan model pendekatan sejarah politik. 

 Berbeda dengan kondisi kelas pada pembelajaran dengan pendekatan 

sejarah politik yaitu kelas kontrol, dimana akan kondisi kelas yang cenderung 

tidak produktif karena dalam proses pembelajaran guru sebagai sentral informasi 

materi yang diberikan. Siswa cenderung bosan karena biasanya guru hanya 

memberikan materi ceramah, mencatat, dan bahkan hanya mendengarkan saja. 

Dalam pembelajaran ceramah kurang adanya kerja sama antara anggota kelompok 

sehingga siswa cenderung memecahkan masalah sendiri tanpa adanya pendapat 

dari siswa lain. Pada pembelajaran ini siswa cenderung pasif dan hanya menerima 

apa yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 Menurut teori dari Hamalik bahwa faktor keberhasilan juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Belajar akan lebih 

berhasil jika siswa merasa mampu melaksanakan aktivitas yang diinginkan dan 

siswa juga mendapat kepuasan atas keberhasilannya dalam melakukan aktivitas 

tersebut. Selain itu keberhasilan siswa ini juga dipengaruhi oleh kinerja guru yang 

mampu untuk memberikan pengarahan dan berperan menjadi fasilitator yang baik. 

Sehingga siswa merasa termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

model pendekatan sejarah sosial. 

 Hal ini didukung dari kinerja guru pada tiga pertemuan yang terdiri dari 

yang diteliti sudah baik. Pada awal pertemuan guru menjelaskan tujuan dan 
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indikator yang harus dicapai, kemudian siswa diberi pertanyaan-pertanyaan 

sederhana yang membuat siswa tertarik. Hal ini mendorong siswa untuk 

menjawab sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya siswa dijelaskan materi 

sejarah dengan model pendekatan pendekatan sejarah sosial. 

 Berdasarkan hasil pengamatan aktifitas siswa, ada beberapa aspek yang 

berhasil memenuhi indikator keberhasilan. Indikator yang ditetapkan adalah 

sekurang-kurangnya 75% siswa aktif dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan 

di kelompok kontrol masih banyak siswa yang kurang menunjang  pembelajaran 

yaitu sebesar 20% dalam kategori sedang, sedangkan pada kelompok eksperimen 

hanya 20% dalam kategori sedang. Hal ini tampak berbeda pada pembelajaran di 

kelas kontrol cenderung kurang produktif, guru sebagai pusat informasi dalam 

proses belajar mengajar sehingga cenderung monoton dan membosankan. Guru 

memberikan materi kepada siswa tanpa ada interaksi yang baik antara keduanya. 

 Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar sejarah dengan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial 

lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model pendekatan sejarah politik. Ini 

dapat dilihat dari rata-rata kelas yang menggunakan model pendekatan sejarah 

sosial ternyata hasil belajarnya lebih besar yaitu 75.72 sedangkan dengan model 

pendekatan sejarah politik diperoleh hasil belajar sebesar 69.60 ini berarti dalam 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan sejarah sosial lebih efektif karena 

siswa menggunakan kemampuan berfikir kritis sedangkan pada model pendekatan 

sejarah politik siswa pasif karena hanya mendengar ceramah, mencatat, dan 

menghafal sehingga suasana belajar di kelas menjadi monoton dan membosankan.  



55 

 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model 

pendekatan sejarah sosial lebih baik dibandingkan dengan model pendekatan 

sejarah politik pada mata pelajaran sejarah kelas XI SMA Negeri 1 Bawang 

Kabupaten Banjarnegara. Karena dengan model pembelajaran dengan pendekatan 

sejarah sosial hasil belajar siswa dapat ditingkatkan.      

  



 

56 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 dengan model pembelajaran dengan 

pendekatan sejarah sosial, berdasarkan tes akhir yaitu uji homogenitas diperoleh F 

hitung 1.6087 dengan F tabel 2.27 (dapat dilihat pada dilampiran hal 94). Dengan 

demikian F hitung < F (0.025)(35.38) ini menunjukkan data kemampuan akhir antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang berbeda. 

Dengan uji normalitas data kelompok eksperimen dengan menggunakan rumus 

harga z diperoleh hasil 357 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

hasil belajar post test rata-rata adalah 75, 72. 

2. Hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010 dengan model pembelajaran dengan 

pendekatan sejarah politik diperoleh berdasarkan tes akhir yaitu uji homogenitas 

diperoleh F hitung 1.6087 dengan F tabel 2.27 (dapat dilihat pada dilampiran hal 94). 

Dengan demikian F hitung < F (0.025)(35.38) ini menunjukkan data kemampuan akhir 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 
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berbeda. Dengan uji normalitas dengan menggunakan rumus harga z  kelompok 

kontrol diperoleh hasil 269 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

kelompok kontrol berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil 

belajar post test rata-rata adalah 69, 60. 

3. Pembelajaran sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten tahun 

ajaran 2009/2010 dengan menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan 

sejarah sosial lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran sejarah yang tidak 

diberikan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial atau 

menggunakan pendekatan sejarah politik. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan dengan uji t diperoleh 2.99396 maka disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol.     

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di depan agar hasil belajar 

sejarah siswa semester II kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten 

Banjarnegara dapat lebih baik maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial 

penggunaan waktu dalam proses belajar mengajar harus lebih efektif dan efisien 

agar materi dapat diselesaikan tepat waktu, selain itu dalam penerapan model ini 

seorang guru perlu senantiasa mengawasi kelas untuk memotivasi keaktifan siswa 

dan memberi bimbingan secara individu maupun kelompok. 
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2. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial perlu 

dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, karena model pembelajaran tersebut 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.    
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DAFTAR NAMA SISWA XI IPS-2 (KELAS KONTROL) 
 

 
NOMOR 

Nama  
Ur Kode 

1 K – 01   ABDULLOH ZAINUL KHAFIDZ 

2 K – 03   ADHA NUR FUADAH 

3 K – 05   AGUNG FEBRIYANTO 

4 K – 07   AGUSTINA HIDAYATI SETYANINGRUM 

5 K – 09   AKBAR GILANG HAKIKI 

6 K - 11   ASROFI ABDILAH 

7 K - 13   BRILLIANT ADI CHANDRA 

8 K - 15   ENIKE ANUNG ANINDHITA 

9 K – 17   FERI TRI YULIANTORO 

10 K – 19   JAGA GILANG MERDEKA 

11 K – 21   NOVIA HIDAYATUN NISSA 

12 K – 22   NURUL ASHIFA 

13 K – 23   OKTAVYA ENDAH DWI LESTARI 

14 K – 24   OKVITIAN SUHARYATNO 

15 K – 25   PRATAMA ANDRY HERMAWAN 

16 K – 26   RAFIT LAKSMA PRAPTANA 

17 K – 27   RETNO PURNAWATI 

18 K – 28   RISTI LIDIAWATI 

19 K – 29   RIZQI APRILIAN MUHAMAD 

20 K – 30   SATRIA RAMA ANGGITA 

21 K – 31   SITI AISYAH 

22 K – 32   TRI LESTARI 

23 K – 33   TRI RATNA MAELANI 

24 K – 34   TUTUT SETIAJI 

25 K – 35   WAHANA PUTRA 
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DAFTAR NAMA SISWA XI IPS-1(KELAS EKSPERIMEN) 
 

 
NOMOR 

NAMA  
UR. KODE 

1 E – 1   AFRILIA CAHYA LESTARI 

2 E – 2   ANDIKA SUSETYO KHAISAR PUTRA 

3 E – 3   ASEP RIYADI 

4 E – 4   BAYU ADY KURNIAWAN 

5 E – 5   DANI RATNASARI 

6 E – 6   DIAN NUGROHO 

7 E – 7   DITE YUNI ROSITA 

8 E – 8   DWI SANDHY ADE PAMUNGKAS 

9 E – 9   DYAH PUSPITASARI CH. 

10 E – 10   EKO KUSUMA AJI 

11 E – 11   EVI LIDIA NISA 

12 E – 12   FIKA ARISMA DESTYANA 

13 E – 13   GAYUNG NUSANTARA 

14 E – 14   HERAWATI ANDIKA SAPUTRI 

15 E – 15   KUKUH DHARMAWAN 

16 E – 16   LUKI RAMONA RACHMAN 

17 E – 17   M. YAFUZ MUZAKKA 

18 E – 18   MUHAMAD KHASYIR 

19 E – 19   NENI MULYANI WIDYASTUTI 

20 E – 20   NOPHELA SETYONINGRUM 

21 E – 21   RADITYA YOGATAMA 

22 E – 22   RAY SANDI MIKO INDIARTO 

23 E – 23   RIRIN SETIORINI 

24 E – 24   UMMU FADHILA FAZRIEN 

25 E – 25   YUSA ANKASA OZONI 
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KISI-KISI SOAL 

                          SATUAN PENDIDIKAN : SMA N 1 Bawang 
  MATA PELAJARAN : Sejarah 
  KELAS/SEMESTER : XI/2 
  TAHUN AJARAN  : 2009/2010 
  ALOKASI WAKTU  : 45 menit 
  JUMLAH BUTIR  : 20 soal 
 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Kelas/Semester Materi Indikator No Soal 

1. Menganalisis 
perkembangan 
politik dan 
ekonomi serta 
perubahan 
masyarakat di 
Indonesia 

XI/II Kondisi sosial 
masyarakat 
Indonesia 
pada masa 
reformasi 

 

1. Kondisi 
sosial 
masyarakat  
masa reformasi 
 
2. Kerusuhan 
Mie 1998 
 
 
3. Pisowanan 
Ageng 1998 di 
DIY  

 
 

2,10,11, 
12,18,19, 
20 

 
1,3,4, 
5,6,7, 
8,13,14 
 
9,15,16 
17 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu reformasi sangat memprihatinkan 

karena banyak pekerja yang di PHK sehingga mereka menjadi pengangguran. 

Banyaknya perusahaan yang bangkrut sehingga para karyawan tidak mendapatkan 

uang pesangon. Diperkirakan pengangguran pada waktu itu berjumlah 40 juta 

orang. Banyaknya masyarakat yang tidak bekerja menyebabkan angka 

kriminalitas yang meningkat, seperti pencopetan, perampokan, pencurian dan 

lain-lain.  

2. usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi pengangguran 

a. membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para pengangguran 

b. menarik investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia 

c. membuka program padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja   

3. tiga tuntutan mahasiswa Trisakti pada kerusuhan Mei 1998 

a. turunkan Soeharto dari kursi RI 1 

b. turunkan harga sembako 

c. turunkan harga BBM 

4. Pisowanan ageng adalah berkumpulnya masyarakat di alun-alun utara Kraton 

Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamangku Buwono X 

dan Paku Alam VIII yang isinya agar seluruh masyarakat menggalang persatuan 

dan kesatuan bangsa. 
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5. suasana ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta sangat mencekam dan 

menakutkan karena terjadi bentrok antara mahasiswa dengan polisi. Mahasiswa 

yang dihalang-halangi oleh polisi untuk tidak keluar dari kampus berusaha untuk 

mengelar demonstrasi ke luar kampus dan pada akhirnya mereka bisa 

melakukannya. Disamping itu juga terjadi penjarahan yang dilakukan oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab, banyak terjadi pengrusakan gedung-gedung 

pemerintah, pasar, pertokoan dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat yang 

ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan diri untuk pergi sementara dari 

Jakarta selama kondisinya belum aman.      
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KUNCI JAWABAN SOAL INSTRUMEN 

 

1. D    11. D 

2. A    12. A 

3. B    13. D 

4. A    14. C 

5. A    15. C 

6. A    16. B 

7. C    17. A  

8. B    18. A 

9. B    19. B 

10. C    20. D 
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LEMBAR JAWABAN SOAL 
 
 

Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
 
 
1 A B C D E  11 A B C D E 
2 A B C D E 12 A B C D E 
3 A B C D E 13 A B C D E 
4 A B C D E 14 A B C D E 
5 A B C D E 15 A B C D E 
6 A B C D E 16 A B C D E 
7 A B C D E 17 A B C D E 
8 A B C D E 18 A B C D E 
9 A B C D E 19 A B C D E 
10 A B C D E 20 A B C D E 

 



68 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu reformasi ? 

2. Sebutkan usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi pengangguran/PHK ? 

3. Sebutkan tiga tuntutan mahasiswa Trisakti pada peristiwa Mei 1998 ? 

4. Jelaskan pengertian Pisowanan Ageng ? 

5. Bagaimana suasana kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta ? 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 
DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 
No. Aspek yang diamati Pertemuan

I 
Pertemuan 

II 
Pertemuan

III 
Ya Tidak Ya Tidak  Ya  Tidak 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
 

Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi 
Mengaktifkan pengalaman belajar 
siswa 
Mengorganisasikan siswa ke dalam 
kegiatan pembelajaran   
Menjadi fasilator dalam kegiatan 
pembelajaran 
Membimbing siswa dalam kegiatan 
pemgamatan 
Menciptakan suasana pembelajaran 
yang menyenangkan  
Memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya atau berpendapat 
Membimbing siswa menyimpulkan 
materi pelajaran 
Memberi tugas atau melaksanakan 
evaluasi 
Memberi penghargaan kepada 
siswa 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUMLAH 6 4 8 2 9 1
 PRESENTASI (%) 60% 80% 90% 
 KRITERIA Kinerja guru 

cukup 
Kinerja guru 
baik 

Kinerja guru 
baik sekali 

 



69 

 

Kriteria  
Skor   10-9  (100%-90%)  : kinerja guru baik sekali 
Skor   8-7  (80%-70%)  : kinerja guru baik 
Skor   6-5  (60%- 50%)  : kinerja guru cukup 
Skor  < 5  (< 50%)  : kinerja guru kurang 

 



70 

 

MATERI YANG AKAN DIAJARKAN 

 

Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia di Masa Reformasi 

 Sejak krisis moneter melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-

perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan, pihak 

perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji 

atau upah para pekerjanya. Sementara itu, harga-harga kebutuhan bahan pokok 

melambung tinggi. Hal ini berakibat langsung kepada para pekerja. Akhirnya para 

pekerja menuntut kenaikan gaji atau upah kepada perusahaan. 

 Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat, karena di satu sisi 

perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja 

menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikan gaji sangat sulit 

untuk dipenuhi oleh perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil 

tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK dengan alasan bahwa 

perusahaan tidak mungkin dapat mengaji seluruh pekerjanya sehingga diadakan 

perampingan karyawan. 

 Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengganguran, 

sehingga jumlah pengganguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Jumlah 

pengganguran yang cukup besar ini hendaknya mendapat perhatian serius dari 

pemerintah. Sebab, pengganguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan 

menimbulkan terjadinya masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Dampak susulan dari banyaknya pengganguran adalah makin maraknya tindakan-

tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Alasan yang sering 
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muncul yakni pernyataan-pernyataan seperti masalah ekonomi rumah tangga yang 

dihadapinya sehingga mereka melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, 

pencopetan, pencurian, dan lain sebagainya. 

 Pemerintah dengan serius berusaha mengatasi masalah pengganguran 

dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penggangur 

tersebut. Walaupun tidak semua berhasil tertampung, tetapi setidaknya secara 

bertahap telah mengurangi pengganguran. Langkah berikut, pemerintah menarik 

kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat 

membuka dan menambah lapangan kerja baru untuk menampung para 

penggangur.  

Pendekatan Sejarah Sosial 

1. Kerusuhan Mei 1998 

 Menjelang insiden Trisakti, telah terjadi beberapa kali bentrokan 

mahasiswa dan aparat kepolisian. Sejak Februari 1998, gerakan mahasiswa 

semakin marak dengan berbagai tuntutan. Sebagian besar tuntutan itu adalah 

keprihatinan terhadap situasi ekonomi akibat krisis berkepanjangan khususnya 

yang berdampak pada kenaikan harga sembako. Aksi keprihatinan itu lebih 

banyak dilakukan di dalam kampus, baik baik dalam bentuk mimbar besar atau 

long march keliling kampus. 

 Bentrokan mahasiswa dengan aparat keamanan dari kepolisian pun tak 

terhindarkan. Mahasiswa ingin mengembangkan aksi keluar kampus seperti ke 

gedung parlemen baik di pusat maupun di daerah, sementara aparat keamanan, 

atas intruksi Pangab Wiranto bersikukuh menahan aksi mahasiswa di dalam 
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kampus. Dalam beberapa bentrokan mahasiswa dengan polisi, tidak ada korban 

jiwa. Sebagian mahasiswa luka-luka akibat pentungan, beberapa petugas juga 

mengalami luka-luka.  

 Setidaknya ada dua peristiwa penting yang ikut memperparah hubungan 

mahasiswa dengan aparat keamanan menjelang peristiwa Mei 1998. Pertama, 

adalah bentrokan yang terjadi antara mahasiswa Universitas Sanata Dharma 

(USD) Yogyakarta dengan aparat pada tanggal 5 Mei 1998 yang berujung pada 

kerusuhan selama tiga hari di Jalan Gejayan, Jalan Mrica dan Jalan Adi Sucipto, 

Yogyakarta. Kedua, bentrokan mahasiswa Universitas Djuanda, Bogor yang 

menewaskan Letnan Dua Dadang Rusmana, kepala satuan intelijen Polres Bogor. 

 Ribuan mahasiswa USD di bawah payung Somassi (Solidaritas Mahasiswa 

Sanata Dharma untuk Reformasi) mengelar mimbar bebas menuntut  turunnya 

Presiden Soeharto, turunya harga barang dan turunnya BBM. Massa yang semula 

tertib di dalam kampus akhirnya keluar dan dengan ajakan soerang pembicara, 

massa bergerak turun ke jalan untuk melakukan long march ke Jalan Malioboro. 

Di Jalan Gejayan, massa yang berjumlah sekitar 10.000 dihadang pasukan dalmas. 

 Menjelang matahari terbenam, massa mulai membakar ban dan benda-

benda lain. Sementara itu, warga sekitar mulai bergabung ke jalan sehingga 

jumlah massa mencapai 15.000 sepanjang lima kilometer di Jalan Gejayan. 

Mereka membakar gardu PLN, lampu lalu lintas dan telepon umum. Menjelang 

tengah malam, puluhan truk pasukan tentara datang membubarkan massa. 

 Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas 

Trisakti terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat 
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mahasiswa tertembak hingga tewas,serta puluhan mahasiswalainnys mengalami 

luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para 

mahasiswa untuk mengeelar demonstrasi secara besar-besaran. 

 Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998,di Jakarta dan sekitarnya terjadi 

kerusuhan massal dan penjarahan seperti di pusat pertokoan elektronik di kawasan 

Glodok, yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Kerusuhan ini 

juga mengakibatkan kerusakan fisik seperti pasar, kantor pemerintah, bank dan 

lain-lain. Dalam kerusuhan tersebut sejumlah puluhan toko hancur dibakar massa 

dan isisnya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar. 

 Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai 

perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR.     

2. Peristiwa Pisowanan Ageng di DIY 

 Pisowanan Ageng pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan peristiwa 

bersejarah di Yogyakarta pada masa bergulirnya wacana dan gerakan massa 

mewujudkan reformasi di Indonesia. Peristiwa ini adalah wujud dari hasrat 

masyarakat Yogyakarta untuk menuntut diwujudkannya reformasi dan tuntutan 

terjadinya peralihan kekuasaan Negara Indonesia.  

 Gerakan massa ini adalah salah satu mata rantai dari sejumlah aksi massa 

sebelumnya yang terjadi di Yogyakarta,dan sejumlah daerah di Indonesia, dengan 

agenda utama menuntut diwujudkannya reformasi.  

 Peristiwa bersejarah ini dimulai pukul 13.00 dengan datangnya Sri Sultan 

Hamengku Buwono X dan Paku Alam VIII beserta kerabat, diiringi musik dari 
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korps musik atau bergada ugel-ugelan. Setelah berada di panggung, serentak 

masyarakat diajak bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

 Maklumat dalam pisowanan ageng 20 Mei 1998 itu pada intinya adalah 

himbauan Sultan HB X kepada rakyat DIY, dan seluruh rakyat Indonesia untuk 

berdoa menurut agama masing-masing demi keselamatan negara Indonesia.  

 Pada pisowanan ageng 20 Mei 1998, massa yang berbondong-bondong 

sowan atau datang menghadap kepada Sultan bukan sebagai tanda bakti setia pada 

raja, walaupun masyarakat masih tetap menghargai Sultan sebagai tokoh 

masyarakat. Mereka berbondong-bondong datang kepada Sultan adalah untuk 

mendukung gerakan reformasi, dan hal ini menjadi simbol perlawanan yang bisa 

mempercepat jatuhnya Soeharto. Dalam jumlah massa yang menurut media 

berjumlah sekitar satu juta orang, maka bisa dikatakan gerakan massa pisowanan 

ageng di kraton Yogyakarta yang secara serentak pada tanggal 20 Mei 1998 juga 

dilakukan di berbagai kota di Indonesia, maka gerakan massa di Yogyakarta 

adalah gerakan massa paling besar. Pada tanggal 20 Mei 1998 juga terjadi gerakan 

massa di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Kendari yang diikuti 10.000 

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan mendatangi kantor gubernur 

Sultra. Di Padang yang diikuti ribuan mahasiswa dengan mendatangi kantor 

gubernur Sumbar. Di Pontianak yang diikuti ribuan mahasiswa di sekitar 

Universitas Tanjungpura lalu menuju DPRD. Di Bandung yang diikuti 200 ribu 

mahasiswa dan warga Bandung lainya di halaman Gedung Sate. Di Pekanbaru 

yang diikuti ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi di Riau.       

 



75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan :  
 = Ibu Kota Kabupaten Banjarnegara 
 = Lokasi penelitian  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP I KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang    

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas/ Semester : XI / II 

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde 

Baru dan terjadinya reformasi   

Kompetensi Dasar :  2.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi 

serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi  

Indikator : 1. Menjelaskan kondisi sosial masyarakat di Indonesia 

pada masa reformasi 

Alokasi waktu  : 2 X 45 menit ( 1 X  pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menjelaskan kondisi sosial masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kondisi sosial masyarakat sejak reformasi 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Model pendekatan sejarah sosial 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

   a. Pendahuluan ( 15 menit ) 

 1. siswa menyiapkan diri dan melakukan berdoa 

 2. guru memperkenalkan diri pada siswa 

 3. guru melakukan presensi 

   b. Kegiatan inti ( 70 menit ) 
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1. Guru menjelaskan materi tentang kondisi sosial masyarakat sejak 

reformasi 

 2. Guru mengajukan tanya jawab dengan siswa 

   c. Penutup ( 5 menit ) 

 1. guru memberikan kesimpulan tentang materi yang baru dipelajari 

E. MEDIA / SUMBER BELAJAR 

1.Buku paket Sejarah kelas XII kurikulum 2006. Jakarta : Erlangga. 

2.Fadli Zon. 2004. Politik Huru-hara Mei 1998. Jakarta : Institute for Policy 

Studies 

3.Nugroho Trisnu Brata. Prahara Reformasi Mei 1998 Jejak-jejak Kesaksian. 

Semarang : Unnes Press.  

F. PENILAIAN 

    1. Tes tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP I KELAS KONTROL) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang    

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas/ Semester : XI / II 

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde 

Baru dan terjadinya reformasi   

Kompetensi Dasar :  2.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi 

serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi  

Indikator : 1.Menjelaskan kondisi sosial masyarakat di Indonesia 

pada masa reformasi 

Alokasi waktu  : 2 X 45 menit ( 1 X  pertemuan ) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menjelaskan kondisi sosial masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab  

3. Model pendekatan sejarah politik 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

   a. Pendahuluan ( 15 menit ) 

 1. siswa menyiapkan diri dan melakukan berdoa 

 2. guru memperkenalkan diri pada siswa 

 3. guru melakukan presensi 

   b. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

 1. Guru menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa 

 reformasi 
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 2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

   c. Penutup ( 5 menit ) 

 1. guru memberikan kesimpulan tentang materi yang baru dipelajari 

E. MEDIA / SUMBER BELAJAR 

1. Buku paket Sejarah kelas XII kurikulum 2006. Jakarta : Erlangga. 

2. Fadli Zon. 2004. Politik Huru-hara Mei 1998. Jakarta : Institute for Policy 

Studies  

F. PENILAIAN 

    1. Tes tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP II KELAS EKSPERIMEN ) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang    

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas/ Semester : XI / II 

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde 

Baru dan terjadinya reformasi   

Kompetensi Dasar :  2.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi 

serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi  

Indikator : 1. Menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia di 

masa reformasi 

Alokasi waktu  : 2 X 45 menit ( 1 X  pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi  

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kondisi sosial masyarakat sejak reformasi 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Model pendekatan sejarah sosial  

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

   a. Pendahuluan ( 15 menit ) 

 1. siswa menyiapkan diri dan melakukan berdoa 

 2. guru melakukan presensi 

   b. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

1. Guru menjelaskan materi tentang kondisi sosial masyarakat sejak 

reformasi   
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 2. Guru mengajukan tanya jawab dengan siswa 

 3. Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa 

   c. Penutup ( 5 menit ) 

 1. guru memberikan kesimpulan tentang materi yang baru dipelajari 

E. MEDIA / SUMBER BELAJAR 

1.Buku paket Sejarah kelas XII kurikulum 2006. Jakarta : Erlangga. 

2.Fadli Zon. 2004. Politik Huru-hara Mei 1998. Jakarta : Institute for Policy 

Studies. 

3.Nugroho Trisnu Brata. Prahara Reformasi Mei 1998 Jejak-jejak Kesaksian. 

Semarang : Unnes Press.  

F. PENILAIAN 

    1. Tes tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP II KELAS KONTROL ) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang    

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas/ Semester : XI / II 

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde 

Baru dan terjadinya reformasi   

Kompetensi Dasar :  2.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi 

serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa 

reformasi  

Indikator : 1. Menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia di 

masa reformasi 

Alokasi waktu  : 2 X 45 menit ( 1 X  pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa reformasi  

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kondisi sosial masyarakat sejak reformasi 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Model pendekatan sejarah politik 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

   a. Pendahuluan ( 15 menit ) 

 1. siswa menyiapkan diri dan melakukan berdoa 

 2. guru melakukan presensi 

   b. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

1. Guru menjelaskan materi tentang kondisi sosial masyarakat sejak 

reformasi   
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 2. Guru mengajukan tanya jawab dengan sisw  

 5. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan lembar kerja 

 siswa 

   c. Penutup ( 5 menit ) 

 1. guru memberikan kesimpulan tentang materi yang baru dipelajari 

E. MEDIA / SUMBER BELAJAR 

1. Buku paket Sejarah kelas XII kurikulum 2006. Jakarta : Erlangga. 

2. Fadli Zon. 2004. Politik Huru-hara Mei 1998. Jakarta : Institute for Policy 

Studies  

F. PENILAIAN 

    1. Tes tertulis 
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SOAL-SOAL INSTRUMEN TES 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
 

1. Tujuan pokok dari gerakan reformasi 1998 adalah ... 
 a. memberdayakan lembaga tinggi negara seperti DPR untuk lebih peduli pada 

kepentingan penguasa 
 b. mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim orde baru 
 c. mengembalikan harta kekayaan para pejabat orde baru yang korupsi terhadap 

rakyat 
 d. memperbaharui seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan 

keadilan dalam masyarakat 
 e. menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai RI 1  
2. Dampak yang paling kelihatan sejak krisis ekonomi tahun 1997 bagi kehidupan 

sosial adalah ... 
 a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran 
 b.banyak terjadi penjarahan dan kerusuhan 
 c. banyak perusahaan yang bangkrut 
 d. nilai tukar rupiah naik 
 e. ekspor Indonesia menurun 
3. Di bawah ini mahasiswa Universitas Trisakti yang gugur pada peristiwa Mei 

1998, kecuali ... 
 a. Elang Mulia Lesmana   d. Hendriawan Lesmana 
 b. Heri Royan    e. Hafidhin Royan 
 c. Heri Hartanto  
4. Pusat pertokoan elektronik yang merupakan pusat elektronik terbesar di Asia 

Tenggara yang dijarah dan kemudian dibakar massa pada waktu terjadi 
reformasi terletak di ... 

 a. Glodok     d. Tangerang 
 b. Pasar Minggu    e. Salemba 
 c. Cawang  
5. Bagaimana suasana kerusuhan Mei 1998 yang terjadi khususnya di Jakarta ... 
 a. mencekam, karena terjadi tembak-menembak        
 b. menakutkan, karena banyak korban        
 c. mengelisahkan, karena saling melawan antara polisi dan mahasiswa 
 d. memanas, karena antara polisi dan mahasiswa tidak ada yang mengalah 
 e. menyedihkan, karena banyak korban dari pihak mahasiswa 
6. Di bawah ini ada keturunan warga negara asing yang banyak menjadi korban 

kerusuhan Mei 1998 yaitu ... 
 a. Cina     d. Melayu 
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 b. Arab     e. Australia 
 c. Amerika 
7. Mengapa mahasiswa yang tewas pada peristiwa Mei 1998 diberi gelar 

pahlawan reformasi ... 
 a. karena memperjuangkan nasib rakyat Indonesia 
 b. karena mereka tewas pada masa reformasi 
 c. karena memperjuangan reformasi di segala bidang 
 d. karena diberi penghargaan oleh negara 
 e. karena mereka dapat menurunkan Soeharto dari jabatan presiden RI   
8. Apakah cita-cita reformasi tahun 1998 sudah tercapai pada saat ini ... 
 a. belum karena sulit dilakukan 
 b. belum karena pemerintah sibuk dengan urusan stabilitas pemerintahan 
 c. belum karena masih banyak terjadi konflik di daerah-daerah  
 d. sudah karena KKN dapat diberantas 
 e.  sudah karena pembangunan sudah merata 
9. Mengapa terjadi peristiwa Pisowanan Ageng di DIY ... 
 a. karena menuntut turunya Soeharto dari kursi RI 1 
 b. karena untuk mengalang persatuan dan kesatuan nasional 
 c. karena terpengaruh dengan adanya kerusuhan di Jakarta 
 d. karena Sultan Hamengku Buwono X ingin membuktikan rasa cinta pada 

Indonesia 
 e. karena DIY merupakan daerah yang memiliki pengaruh yang besar dalam 

perjuangan melawan penjajahan  
10. Mengapa pisowanan ageng dilakukan di bangsal kencana, karena ... 
 a. merupakan tempat yang sakral 
 b. suasana di luar keraton kurang aman 
 c. sudah tradisi turun-temurun 
 d. untuk menjamin keselamatan Sultan beserta keluarganya 
 e. dalam kondisi darurat 
11. Pada peristiwa Mei 1998 banyak terjadi penjarahan di Jakarta dan sekitarnya, 

penyebab yang utama adalah ... 
 a. jumlah pasukan keamanan kurang 
 b. kesulitan ekonomi masyarakat akibat krisis 
 c. adanya kelaparan  
 d. masyarakat memanfaatkan situasi demonstrasi 
 e. pertokoan banyak di tinggal pemiliknya 
12. Dampak yang paling utama peristiwa Mei 1998 bagi kehidupan sosial adalah 

... 
 a. adanya rasa ketakutan bagi keturunan warga asing 
 b. masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah 
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 c. kesulitan mencari sembako 
 d. kesulitan mencari BBM 
 e. warga negara asing tidak percaya lagi pada Indonesia 
13. kerusuhan yang terjadi akibat tewasnya mahasiswa Trisakti mencapai 

puncaknya pada tanggal di bawah ini, kecuali ... 
 a. 13 Mei 1998    d. 16 Mei 1998 
 b. 14 Mei 1998    e. 13 dan 15 Mei 1998  
 c. 15 Mei 1998   
14. Mengapa terjadi kerusuhan Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa ... 
 a. karena pemerintahan yang tidak peduli terhadap rakyat 
      b. karena banyaknya KKN dalam pemerintahan 
      c. karena pemerintahan yang tidak lagi sesuai dengan UUD 1945 dan      

Pancasila 
 d. karena akibat krisis ekonomi 1997 
 e. karena masyarakat menuntut keadilan dalam segala bidang kehidupan 
15. Bagaimana jalanya peristiwa Pisowanan Ageng di DIY ... 
 a. tertib      d. mengharukan 
 b. lancar dan aman    e. mencekam 
 c. kidmat 
16. Peristiwa di DIY yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 

tanggal 20 Mei 1998 disebut ... 
 a.Jumenengan Ratu    d. Palihan Negari 
 b. Pisowanan Ageng    e. Sowan Padintenan 
 c. Lengser Keprabon 
17. Peristiwa sosial yang terjadi di DIY yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku 

Buwono X dilakukan di bagian keraton yang disebut ... 
 a. Bangsal Kencana    d. Taman Sari 
 b. Sitihinggil     e. Kedaton Ageng 
 c. Ndalem Pringitan 
18. Pada waktu terjadi krisis 1998, para karyawan perusahaan menuntut untuk 

perbaikan dalam ... 
 a. kenaikan gaji    d. jamsostek 
 b. sembako murah    e. penggunaan alat-alat produksi 
 c. dihapuskannya sistem kerja kontrak 
19. Berapa perkiraan jumlah pengganguran pada saat terjadi krisis 1998 di 

Indonesia ... 
 a. 50 juta     d. 45 juta 
 b. 40 juta     e. 55 juta 
 c. 60 juta 
20. Salah satu dampak banyaknya pengganguran akibat krisis 1998 di bidang 

sosial adalah ... 
 a. banyak berdiri perkampungan kumuh  
 b. kesehatan masyarakat rendah 
 c. munculnya prostitusi 
 d. meningkatnya kriminalitas 
 e. daya beli masyarakat menurun 


