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SARI 

Asri Mardino Putro, Hurip. 2017.Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line terhadap 
hasil belajar sejarah pada kelas XI SMA Negeri 9 Semarang tahun pelajaran 
2016/2017. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. YYFR. Sunarjan, M.S. dan Andy Suryadi, 

S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Pengaruh,Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC),Time Line, Hasil Belajar 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Model 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 

media Time Line terhadap hasil belajar sejarah pada kelas XI SMA Negeri 9 

Semarang tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis eksperimen 

dengan desain quasi eksperimental design.Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPA 5 dan XI IPA 7 SMA Negeri 9 Semarang.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA 5 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas XI IPA 7 sebagai kelas kontrol. Analisis data terbagi menjadi dua tahap 

yaitu analisis instrument yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas angket uji 

coba, sedangkan analisis data penelitian meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

uji perbedaan dua rata-rata dan uji regresi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil belajar siswa kelas 

eksperimen meningkat secara signifikan yaitu dari 61,63 atau dalam kriteria 

sedang menjadi 79,51 atau dalam kriteria baik. Sedangkan pada kelas kontrol 

peningkatan minat belajarnya hanya 59,5 menjadi 77,64 atau masih sama dalam 

kriteria sedang. Pada uji koefisien korelasi diperoleh hasil r hitung sebesar 0,612 

kemudian dibandingkan dengan r tabel dengan n = 35 dan taraf signifikan 5% 

maka diperoleh 0,361. Karena rhitunglebih besar dari pada rtabel (0,612>0,361) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan pada model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media Time 
Line terhadap hasil belajar sejarah siswa. Pada analisis regresi diperoleh 

persamaan regresi yaitu Ŷ=75,933+0,059(X). Sedangkan untuk hasil uji koefisien 
determinasi diperoleh hasil r

2
sebesar 0,3745 dan bila dipresentasekan menjadi 

37,45%. Dari hasil tersebut artinya model Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan media Time Line berpengaruh sebesar 37,45% 

terhadap hasil belajar sejarah siswa, dan sisanya yaitu 62,55% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Jadi model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
dengan media Time Line berpengaruh terhadap hasil belajar sejarah, sehingga 

siswa bisa lebih antusias. 
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ABSTRACT 

Asri Mardino Putro, Hurip. 2017.The Effect of  Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) Learning Model with Time Line mediato the History 
Learning Results of XI grade of SHS 9 Semarang in the academic year of 
2016/2017. Thesis.History Departement, Social Science Faculty, Semarang State 

University.Leturer : Dr. YYFR. Sunarjan, M.S.and Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Effect,Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC),Time Line,  Learning Results 

The purpose of this research is to determine the effect of Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) learning model with Time Line 

media to the history learning result in XI grade ofSHS 9 Semarang academic year 

of 2016/2017. 

This research use experimental quantitative with quasi experimental 

design. The population in this study were students class of XI and XI IPA 5 7 of 

SHS 9 Semarang. The sample used in this study is a XI IPA 5 class as an 

experimental class and XI IPA 7 as the control class. The data analysis is divided 

into two stages: analysis instrument that includes the validity and  reliability test 

of questionnaire trials, while the analysis of research data including normality test, 

homogeneity test, and the difference between two average and regression test. 

Based on the research, learning results of experiments class students 

increased significantly from 61.63 or the medium criteria becoming 79.51 or the 

good criteria. While in the control class, the increased of their study interest is 

only 59.5 to 77.64 or still the same in the medium criteria. The correlation 

coefficient test obtained  result in the amount of 0.612 then compared with r table 

with n = 35 and a significant level of 5%  then obtained 0.361.Because r 

arithmetic is bigger than r table (0,612> 0,361) hence Ho refused and Ha accepted 

So the conclusion was no significant effect on the model of Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) with Time Line media to the 

learning results of students in history studies. In regression analysis, the 

regression equation is Y = 75.933 + 0.059 (X). While the determination 

coefficient test obtained r
2
 results in the amount of  0.3745 and if converted into 

percent will be 37.45%. These results means that the Cooperative Integrated 

Reading and Composition(CIRC) learning model with Time Line 

mediainfluenced in the amount of37.45% of the students learning results of  

history studies, and the remaining 62.55% influenced by other factors. So the 

model of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) with Time 

Line media affect  the learningresults of history studies, so the expectation  is that 

theso that  students can be more enthusiastic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang 

akhirnya akan menempatkan seseorang pada hidup yang lebih baik. Harus 

diakui bahwa tidak setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

yang diharapkan. Bisa saja yang terjadi justru seseorang tumbuh kearah kondisi 

yang sebenarnya tidak diharapkan sama sekali, oleh karena itu dalam 

perkembangan pendidikan sangat dibutuhkan tuntutan dan kebutuhan akan 

pendidikan menjadi kebutuhan yang penting. Apalagi hidup di zaman modern 

yang banyak mengalami perubahan dan kemajuan. 

Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup atau 

pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok, 

menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik 

dalam mitos, kepercayaan, religi, filsafat, dan ideologi (Munib, 2012:27). Guru 

sebagai pendidik memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Peran guru secara aktif sangat membantu peserta didik dalam proses 

penyerapan pengetahuan yang diberikan oleh masing-masing pendidik dalam 

kelas. Selain peran utamanya sebagai pendidik, guru juga memiliki banyak peran 

penting yang harus dijalankan dalam upaya mencerdaskan generasi penerus 

bangsa.
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Peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mengantisipasi 

perkembangan jaman yang tidak lepas dari peran generasi bangsa yang memiliki 

rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Salah satu cara untuk membentuk generasi 

bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan cina tanah air adalah melalui 

pendidikan sejarah. Menurut Widja (1989:49) mata pelajaran sejarah memiliki 

arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 

serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air. Hal ini dikarenakan pendidikan sejarah memliki arti penting dalam 

pembentukan kesadaran dan wawasan kebangsaan. Arti penting ini dapat 

ditangkap dari makna edukatif dari pendidikan sejarah itu sendiri. Makna yang 

bisa ditangkap dari pendidikan sejarah adalah pendidikan sejarah bisa 

memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya.  

Pengertian belajar terdapat kata perubahan yang berarti bahwa seseorang 

setelah mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik 

aspek pengetahuannya, ketrampilannya, maupun aspek sikapnya. Salah satu yang 

mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah guru yang merupakan faktor 

eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Hal yang 

dimaksud adalah kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. Guru dikatakan 

berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik, 

fisik mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu, dari segi 

gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri. Sedangkan 

dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya 
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mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan 

kompetensi dasar yang lebih baik. 

Usaha yang dilakukan untuk menarik minat siswa ketika proses belajar 

mengajar dapat menggunakan strategi model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok 

untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan. Model pembelajaran ini sangat bagus apabila digunakan untuk menarik 

antusias siswa terhadap proses belajar mengajar terutama pada mata pelajaran 

sejarah. Dengan karakteristik ilmu sejarah yang hanya berisi tentang teori-teori 

dan cenderung untuk menghafal, maka dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif ini dapat didesain menjadi rangkaian kegiatan yang bisa meningkatkan 

aktivitas dalam proses pembelajaran sejarah. Sehingga akan meningkatan minat 

belajar sejarah siswa dan akan memotivasi siswa agar kemudian siswa bisa 

tertarik untuk belajar sejarah. 

Pembelajaran sejarah dinilai sebagai mata pelajaran yang membosankan 

karena hanya mengingat-ingat masa lalu saja. Pembelajaran sejarah selalu 

diajarkan dengan metode ceramah yang tentu saja akan cepat membuat siswa 

menjadi bosan ketika pembelajaran. Dengan anggapan-anggapan siswa yang 

seperti itu maka dampaknya adalah rasa tertarik siswa terhadap mata pelajaran 

sejarah akan turun. Walaupun ada sebagian siswa yang menyukai sejarah tetapi 

apabila dibandingkan maka akan lebih banyak yang kurang tertarik terhadap mata 

pelajaran sejarah. Hal itu akan nampak ketika proses belajar mengajar, misalnya 

banyak siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.  
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Fenomena rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah yang 

sering terjadi akan berdampak pada kurang maksimalnya ketercapaian kompetensi 

yang diharapkan. Mengingat bahwa sejarah memiliki peranan penting dalam 

usaha penanaman dan pembentukan karakter siswa. Apabila tujuan 

pembelajarannya saja tidak dapat tercapai maka akan sulit juga dalam 

menanamkan nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam mata pelajaran 

sejarah. Minat siswa yang rendah terhadap pelajaran sejarah yang menjadi 

penghambat dalam masalah ini. Diperlukan langkah-langkah baru dalam proses 

pembelajaran sejarah agar siswa bisa termotivasi dalam belajar sejarah. Dengan 

karakteristik ilmu sejarah yang dianggap hanya berisikan teori-teori saja dan 

hanya hafalan saja maka bagaimana guru harus bisa mengemas itu semua menjadi 

rangkaian pembelajaran yang inovatif. Diperlukan kemampuan guru dalam 

membuat strategi dan model pembelajaran yang menarik. Agar terjadi sinergi 

antar guru dan siswa sehingga dapat meningkatakan aktifitas dalam proses belajar 

mengajar. 

Peneliti pada saat observasi ke SMA Negeri 9 Semarang dan juga telah 

melakukan PPL selama tiga bulan, SMA tersebut termasuk sekolah yang cukup 

diminati karena mutu pendidikannya yang baik dan juga SMA Negeri 9 Semarang 

selalu mengikuti perlombaan, dari ilmiah bahkan sampai olahraga. Tetapi pada 

proses pembelajaran sejarah di SMA ini cendurung kurang bervariatif karena 

dalam metode konvensional yaitu menggunakan metode ceramah, sehingga guru 

belum dapat mendekatkan siswa dengan pengalaman belajarnya dan peserta didik 

masih kurang dalam hal kemampuan berpikir kritis, kreatif, mengkonstruksi 
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pengetahuannya, serta cenderung pasif. Peran guru didalam kelas masih sangat 

dominan dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat 

terbatas, sehingga pembelajaran masih bersifat satu arah. Hal ini berdampak pada 

hasil ulangan harian sejarah peserta yang kurang memuaskan sehingga banyak 

peserta didik mendapat nilai dibawah KKM, dan berbekal media LCD pada saat 

proses pembelajaran setiap ruangan kelas belum dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, dikarenakan peserta didik dapat meminta materi saja tanpa adanya 

minat membaca. Pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan peserta didik 

yaitu, peserta didik sebagian besar menyatakan jika mereka bosan dan kurang 

tertarik dengan pelajaran sejarah sebab terlalu banyak mengfahal peristiwa, 

tanggal, tokoh, dan memiliki sifat mudah lupa. Peneliti pun melakukan 

wawancara dengan Ibu Novi Ekawati selaku guru pengampu mata pelajaran 

sejarah, walaupun ada beberapa peserta didik mendapatkan nilai tinggi, tetapi 

masih ada yang mendapatkan hasil rendah sehingga kurang memuaskan 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur dari keberhasilan 

siswa mengikuti pembelajaran. Sedangkan hasil belajar yang baik harus didukung 

oleh pembelajaran yang berkualitas yang mampu melibatkan keaktifan dan 

kreatifitas peserta didik, oleh karena itu perlu diterapkan pembelajaran yang dapat 

melibatkan keaktifan dan kreatifitas peserta didik. Pada saat ini sudah banyak 

tersedia model pembelajaran inovatif yang dapat melibatkan keaktifan dan 

kreatifitas peserta didik salah satunya adalah model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line, 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mengendepankan keaktifkan, 
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partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Keduannya akan cocok 

apabila digunakan dalam pembelajaran sejarah untuk mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. 

Penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan media Time Line dalam pembelajaran sejarah, akan dirubah menjadi 

belajar yang meriah dan menyenangkan dengan segala nuansanya, sehingga 

peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran sejarah, serta peserta didik 

juga lebih bisa mengemukakan pendapatnya satu focus utama dari keguatan-

kegiatan CIRC sebagai cerita dasar adalah membuat penggunaan waktu tindak 

lanjut lebih efektif, para peserta didik yang bekerja didalam tim-tim 

cooperative dari kegiatan-kegiatan ini, yang dikordinasikan dengan pengajaran 

kelompok membaca, supaya dapat memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang lain 

seperti pemahaman membaca, kosa kata, pembaca pesan, dan ejaan. Para peserta 

didik termotivasi untuk saling bekerja satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan ini 

atau rekognisi lainya yang di dasarkan pada pembelajaran seluruh tim. 

Kehadiran media juga memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar, 

karena dalam kegiatan tersebut tidak jelasan bahan yang disampaikan dapat 

dibantu dengan adanya media sebagai perantara. Media dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi yang sulit diucapkan melalui kalimat. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Peserta didik 

akan lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan media namun 

demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain 
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yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan (Sanjaya,  

2006:163). 

Media Time Line yang pada dasarnya sangat membantu pada saat menghafal 

peristiwa, tanggal, dadn bahkan tokoh. Maka dari itu peneliti menggunakan media 

Time Line dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah 

yang timbul dalam pembelajaran sejarah dan mencapai tujuan pembelajaran 

dikelas serta untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik agar dapat tertarik 

terhadap pembelajaran sejarah dengan bantuan media Time Line. Peneliti juga 

mendapatkan gambaran bagaiamana penggunaan media Time Line dalam 

pembelajaran sejarah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan 

dengan judul, Pengembangan Kemampuan Berpikir Kronologis Peserta didik 

Melalui Model Garis Waktu (Wiyanarti, dalam Winarto, 2014), sehingga dapat 

memberikan gambaran kepada peneliti mengenai media Time Line yang akan 

dikembangkan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Urutan 

waktu menjadi bagian yang penting dalam pembelajaran sejarah karena pada saat 

guru menerangkan materi yang tidak memperhatikan urutan waktu mengakibatkan 

peserta didik tidak dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Namun, 

seringkali urutan waktu (tanggal, tahun) umumnya dianggap tidak terlalu penting 

dan kemudian dilupakan. Urutan waktu dan peristiwa secara kronologis 

merupakan dasar dalam pengetahuan sejarah untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami peristiwa sejarah. Sesuai permasalahan yang ditemukan di sekolah 

dengan melalui observasi, untuk itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 
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media Time Line terhadap hasil belajar sejarah pada kelas XI SMA Negeri 9 

Semarang tahun pelajaran 2016/2017” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dengan media Time Line terhadap hasil belajar 

sejarah sisiwa kelas XI SMA Negeri 9 Semarang? 

2. Seberapa besar pengaruh yang diberi pembelajaran model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 9 Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line terhadap hasil 

belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 9 Semarang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan melalui penerapan 

model pembelajaran pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan media Time Line terhadap hasil belajar sejarah 

siswa kelas XI SMA Negeri 9 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjutan mengenai 

menentukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik. Dan penerapan model Cooperative Integrated Reading and 
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Composition (CIRC) dengan media Time Line dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru agar menjadi pandangan ataupun referensi untuk 

meningkatkan keterampilan memilih strategi pembelajaran yang bervariasi 

sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan 

yang terbaik bagi peserta didik. 

b. Bagi peserta didik  

Mempermudah bagi peserta didik dalam hal belajar dan juga gemar 

membaca yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sehingga peserta 

didik meningkatnya hasil belajar. 

c. Bagi dunia pendidikan 

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan dan saran dalam 

upaya untuk meningkatakan minat belajar sejarah siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif. 

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis dalam 

sebuah karya penelitian ilmiah. Selanjutnya yang diharapkan adalah agar 

penelitian ini dapat bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. 
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E. Batasan Istilah 

Agar memperoleh pergertian yang sama tentang istilah dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda maka diperlukan penegasan istilah dalam 

penelitian ini. Penegasan istilah ini juga dimaksudkan untuk membatasi ruang 

lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian berikut :  

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan kemampuan baru yang diperoleh siswa 

setelah melakukan perbuatan belajar (Hamalik 2014: 8). Hasil belajar siswa 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang telah terjadi melalu 

proses pembelajaran Perubahan tingkah laku tersebut berupa kemampuan-

kemampuan siswa setelah aktifitas belajar yang menjadi hasil perolehan belajar 

(Sudjana, 1991: 37). 

2. Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5), model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagi pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film dokumenter, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce 

(dalam Trianto,2007:5) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model Cooperative 
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Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah sebuah model yang 

menuntut siswa mampu berpikir dalam menghadapi suatu permasalahan dan 

peserta didik dapat berkontribusi untuk aktif mengemukakan pendapatnya. 

3. Media Time Line  

Media Time Line bermanfaat untuk menggambarkan hubungan antara 

peristiwa dan waktu. Pesan-pesan tersebut disajikan dalam bagan garis secara 

kronologis. Media Time Line dapat menunjukan peristiwa sejarah dimulai dari 

awal hingga berakhirnya peristiwa tersebut (Sadiman, dkk 1996:40
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan 

belajar seseorang memahami dan menguasai sesuatu sehingga orang tersebut 

dapat meningkatkan kemampuannya. Belajar merupakan perkembangan hidup 

manusia yang dimulai sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Belajar adalah 

Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 2010: 2). Sedangkan menurut 

Gagne dalam Suprijono (2010:2) belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi 

tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

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

menegalami. Hasil belajar bukan suati penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan (Hamalik, 2016:27). Dari Pendapat ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang 

dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar, dari tidak tahu menjadi tahu, 

tidak paham menjadi paham paham, dan tidak mengerti menjadi mengerti.
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B. Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:42-49), prinsip-prinsip belajar itu ada 

beberapa bagian yaitu diantara lainnya : 

1) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Disamping perhatian motivasi juga 

turut serta memainkan peranan dalam kegiatan belajar, motivasi adalah 

tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang yang dapat 

dijadikan sebagai alat tujuan dalam pembelajaran sebagai tujuan motivasi 

merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan belajar 

siswa dalam bidang ilmu penegtahuan, nilai-nilai dan keterampilan. 

2) Keaktifan 

Belajar hanya dapat terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Dalam 

proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan mulai dari keaktifan fisik 

(membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan) maupun psikis. Untuk 

dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru dapat 

melaksanakan perilaku-perilaku berikut, diantaranya: 

(a) Menggunakan multimetode dan multimedia; (b) Memeberikan tugas 

secara individual dan kelompok; (c) Memberikan kesempatan pada siswa 

melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil (beranggota tidak lebih 

dari 3 orang); (d) Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, 
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mencatat hal-hal yang kurang jelas; (e) Mengadakan tanya jawab dan 

diskusi. 

3) Keterlibatan Langsung atau Berpengalaman 

Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami, 

belajar tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam 

kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik 

adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui 

pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi 

ia harus menghayati, terlibat secara langsung dalam perbuatan dan 

bertanggung jawab terhadap hasilnya. Keterlibatan siswa dalam belajar 

jangan diartikan keterlibatan fisik semata namun lebih dari itu terutama 

adalah keterlibatan mental emosional keterlibatan dengan kegiatan kognitif 

dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan 

internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan nilai, dan juga pada saat 

mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan. 

4) Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori 

daya” dengan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang”, teori 

psikologi asosiasi atau konsionisme “Belajar adalah pembentukan hubungan 

antara stimulus dan respon dan pengulangan terhadap pengalaman-

pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar”, teori 

psikologi kondisioning “perilaku individu dapat dikondisikan dan belajar 

merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap 
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sesuatu. Ketiga teori tersebut merupakan pentingnya prinsip pengulangan 

dalam belajar walaupun dengan tujuan yang berbeda. Pertama untuk melatih 

daya-daya jiwa, sedangkan yang kedua dan ketiga pengulangan untuk 

membentuk respon yang benar dan membentuk kebiasaan-kebiasaan. 

5) Tantangan 

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, 

tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka timbul 

motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar 

tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak 

mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk 

mempelajarinya. 

6) Balikan dan Penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik, merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar siswa selanjutnya 

7) Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individu yang unik artinya tidak ada dua orang siswa 

yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. 

Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian dan sifat-

sifatnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar 

siswa. Karenanya perbedaan individual perlu diperhatikan oleh guru dalam 

upaya pembelajaran. 
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Prinsip-prinsip belajar menurut Slameto terdapat empat (2010:27-28), yaitu 

yang pertama, berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar. Dalam 

belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan 

membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar harus dapat 

menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai 

tujuan instruksional. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuan dan belajar dengan efektif. Belajar perlu ada 

interaksi siswa dengan lingkungannya. Kedua, sesuai hakikat belajar. Belajar itu 

proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. belajar 

adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. Belajar adalah proses 

kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang  

lain) sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. Prinsip ketiga adalah 

sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan dan 

materi harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan 

tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. Prinsip 

keempat adalah syarat keberhasilan belajar, Belajar memerlukan sarana yang 

cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. Repetisi dalam proses belajar 

perlu ulangan berkali-kali agar pengertian, keterampilan, sikap itu mendalam 

pada siswa. 
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C. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar. Benyamin S. Bloom (dalam Suprijono, 

20010:6-7) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut ranah belajar, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan 

hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Mencakup: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah 

afektif, tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan 

nilai. Kategori tujuan pembelajaran afektif adalah penerimaan, dan penanggapan. 

Ranah psikomotorik, tujuannya menunjukkan adanya kemampuan fisik 

seperti ketrampilan motorik dan syarat manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Kategorinya: persepsi, kesiapan, penyesuaian, kreativitas. Disimpulkan hasil 

belajar sejarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes yang meliputi 

ranah kognitif dalam pelajaran sejarah peserta didik SMA Negeri 9 Semarang. 

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari 

dalam diri siswa (faktor intern) dan faktor dari luar diri siswa (faktor ekstern) : 

1) Faktor dari Dalam Diri Siswa (Faktor Intern) 

Dalam faktor intern terbagi menjadi faktor jasmani, faktor psikologis 

dan faktor kelelahan. Dalam faktor jasmani ini dapat dibagi menjadi dua 

yaitu faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor kesehatan sangat 

berpengaruh terhadap proses belajar siswa, jika kesehatan seseorang 

terganggu atau cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk, jika 
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keadaan badannya lemah dan kurang darah ataupun ada gangguan kelainan 

alat inderanya (Slameto, 2010: 55). Cacat tubuh adalah sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau 

badan. 

Faktor psikologis, yaitu dapat berupa intelegensi atau tingkat kecerdasan, 

semakin tinggi tingkat intelegensi siswa, maka semakin kemampuan siswa 

tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan intelegensi siswa, maka semakin kecil kemungkinan untuk 

mencapai hasil optimal. Perhatian pada materi pelajaran akan timbul pada 

siswa jika materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhannya. Bakat adalah 

kemampuan potensional individu untuk mencapai keberhasilan di masa yang 

akan datang. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa, siswa 

yang gemar membaca akan dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan 

teknologi (Slameto, 2010:55-58). Motivasi erat sekali hubungannya dengan 

tujuan yang akan dicapai dalam belajar, didalam menentukan tujuan itu dapat 

disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri sebagai 

daya penggerak atau pendorongnya. Kematangan adalah sesuatu tingkah atau 

fase dalam pertumbuhan seseorang dimana alat-alat tubuhnya sudah siap 

melaksanakan kecakapan baru. Kesiapan siswa dalam proses belajar mengajar 

sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan demikian prestasi belajar 

siswa dapat berdampak positif bilamana siswa itu sendiri mempunyai 

kesiapan dalam menerima suatu mata pelajaran dengan baik. 
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Faktor kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan tubuh yang lemah 

lunglai dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, 

sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan 

ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit 

untuk berkonsentri seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

2) Faktor yang Berasal dari Luar (Faktor  Ekstern)  

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapatlah 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat (Slameto, 2010:60). Faktor keluarga sangat berperan aktif 

bagi siswa dan dapat mempengaruhi prestasi belajar, antara lain cara orang 

tua mendidik besar sekali pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak, hal ini 

dipertegas oleh Wirowidjojo dalam Slameto (2010:60) mengemukakan bahwa 

keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Menurut Hamalik (2016:182) mengemukakan bahwa keadaan keluarga 

sangat mempengaruhi prestasi belajar anak karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individu seperti 

kultur keluarga.  pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, hubungan antara 

orang tua, sikap keluarga terhadap masalah sosial dan realitas kehidupan. 
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Menurut Slameto (2010:64) bahwa anak belajar perlu dorongan dan 

pengertian orang tua bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-

tugas rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua 

wajib memberi pengertian dan mendorongnya sedapat mungkin untuk 

mengatasi kesulitan yang dialaminya. 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya 

makanan, pakaian, perlindungan kesehatan, dan lain-lain, juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis 

menulis, dan sebagainya (Slameto, 2010:63).  

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga juga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar oleh karena itu perlu kepada anak 

ditanamkan kebiasaan baik agar mendorong tercapainya hasil belajar yang 

optimal. Faktor keluarga lainnya, yaitu suasana yang menyenangkan dapat 

menumbuhkan kegairahan belajar, oleh karena itu guru dan siswa senantiasa 

dituntut agar menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik dan 

menyenangkan 

Faktor sekolah dapat berupa, guru dan cara mengajar. Menurut Purwanto 

(2004:104) faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor penting, 

bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang 

dimiliki oleh guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan itu 

kepada anak-anak didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai 

oleh siswa. 
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Faktor sekolah yang lainnya adalah model pembelajaran, dalam hal ini 

model atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak hanya 

terpaku pada satu model pembelajaran saja, akan tetapi harus bervariasi yang 

disesuaikan dengan konsep yang diajarkan dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa, terutama pada guru sejarah. 

Menurut Purwanto (2004:105) menjelaskan bahwa sekolah yang cukup 

memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk belajar ditambah 

dengan cara mengajar yang baik dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam 

menggunakan alat-alat itu akan mempermudah dan mempercepat  belajar 

anak. Menurut Slameto (2010:63) bahwa kurikulum yang tidak baik akan 

berpengaruh tidak baik terhadap proses belajar maupun prestasi belajar siswa.  

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa (Slameto, 2010:68). 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, 

waktu sekolah dapat pagi hari, siang, sore bahkan malam hari. Interaksi guru 

dengan siswa juga menjadi faktor yang penting. Dengan adanya interaksi 

antara guru dengan siswa dalam situasi belajar mengajar dapat dibangun 

hubungan dan personal yang setara. Komunikasi yang bersahabat antara guru 

dengan siswa akan memperlancar jalannya proses belajar mengajar sehingga 

akan meningkatkan keaktifan belajar siswa dan prestasi belajarnya. 

Faktor kedisiplinan sekolah ini misalnya, mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar dengan pelaksanaan tata tertib, kedisiplinan pengawas atau 

karyawan dalam pekerjaan administrasi dan keberhasilan atau keteraturan 

kelas, gedung sekolah, halaman, dan lain-lain. Media pendidikan ini misalnya 
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seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium atau media lainnya yang 

dapat mendukung tercapainya hasil belajar dengan baik. 

Faktor lingkungan masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi 

terhadap prestasi belajar siswa antara lain teman bergaul, kegiatan lain di luar 

sekolah dan cara hidup di lingkungan keluarganya. 

E. Mata Pelajaran Sejarah 

Kata sejarah berasal dari “Syajarah” yakni berasal dari bahasa Arab yang 

berarti pohon. Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara 

kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Selain itu, kata sejarah juga 

berasal dari bahasa Inggris yakni history yang artinya masa lampau umat manusia 

(Tamburaka, 2002:2). 

Sementara itu menurut Tamburaka (2002:2) mengatakan “sejarah adalah 

cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang 

telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian 

yang lengkap”. 

Sartono Kartodirjo (dalam Tamburaka, 2002:14) mengatakan pengertian 

sejarah dapat dibagi menjadi dua yakni: (1) sejarah dalam arti subjektif adalah 

suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau 

cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup 

fakta-fakta terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses 

maupun struktur, (2) sejarah dalam arti objektif menunjukkan kepada kejadian 

atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu 

hanya terjadi sekali dan tidak dapat terulang kembali. Keseluruhan proses itu 
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berlangsung terlepas dari subjek manapun juga. Jadi, objektif dalam arti tidak 

memuat unsur-unsur subjek (pengarang atau pengamat). 

Moh. Yamin (dalam Tamburaka, 2002:15) mengatakan bahwa sejarah ialah 

ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan cerita bertarikh, tentang 

kejadian dalam masyarakat manusia yang telah lampau, sebagai susunan hasil 

penyelidikan bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Secara etimologis istilah 

sejarah berasal dari kata syajara yang berarti terjadi, atau dari kata syajarah 

berasal dari bahasa Arab, yang berarti pohon, syajarah an nasab, artinya pohon 

silsilah. Dengan demikian dari arti kata, sejarah itu dapat diartikan sesuatu yang 

terkait dengan ilmu, terkait dengan perkembangan suatu keluarga (atau lebih luas: 

masyarakat), dan merupakan sesuatu yang telah terjadi atau masa lampau umat 

manusia Kuntowijoyo dalam Subagyo (2011:8). Berdasarkan pendapat di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah adalah proses 

mempelajari perisitiwa atau kejadian di masa lalu yang telah disusun berdasarkan 

fakta dan metode keilmuan. 

F. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak 

ajar. Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada 

pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya 

untuk mempelajarinya. Jadi, subyek pembelajaran adalah peserta didik. 
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Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran adalah dialog 

interaktif.  Pembelajaran  merupakan proses organik dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono, 2009:13). 

Moh. Yamin dalam Tamburaka (2002:15) mengatakan “sejarah ialah 

pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan cerita bertarikh, tentang 

kejadian dalam masyarakat manusia yang telah lampau, sebagai susunan hasil 

penyelidikan bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Sejarah adalah peristiwa 

atau kejadian masa lalu berdasarkan hasil penelitian yang ditulis atau disusun 

secara objektif dan sistematis untuk diambil pembelajaran atau hikmah dari 

kejadian tersebut. 

I Gede Widja (1989:23) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah 

perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari 

tentang peristiwa masa lampau yang erat hubungannya dengan masa kini. Adapun 

pembelajaran sejarah berfungsi untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan bangga 

terhadap perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa 

kini. Pendapat I Gede Widja tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran 

sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta ilmu sejarah, 

namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya. 

G. Sasaran dan Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Sasaran umum pembelajaran sejarah adalah: (a) mengembangkan tentang diri 

sendiri, (b) memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang dan 

masyarakat, (c) membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai dan hasil yang 

telah dicapai oleh generasinya, (d) mengajarkan toleransi, (e) menanamkan sikap 
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intelektual, (f) memperluas cakrawala intelektualisai, (g) mengajarkan prinsip-

prinsip moral, (h) menanamkan orientasi ke masa depan, (i) memberikan 

pelatihan mental, (j) melatih siswa menangani isu-isu kontroversial, (k) membantu 

mencarikan jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perorangan, (l) 

memperkokoh rasa nasionalisme, (m) mengembangkan pemahaman internasional, 

(n) mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna (Kochhar, 2008:27-

37).  

Tujuan Pembelajaran Sejarah Pembelajaran sejarah (Nasional dan Umum) 

bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman 

sejarah. Selain itu, agar siswa  menyadari keragaman pengalama hidup pada 

masing- masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap 

masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta 

pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang. 

H. Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

Menurut Milles (dalam Suprijono, 2010:45), model adalah bentuk 

representasi akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Hal itu merupakan 

interpretasi atas hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh berdasarkan 

sistem. Perumusan model mempunyai tujuan (Suprijono, 2010:45), adalah 

sebagai berikut: (1) memberikan gambaran kerja sistem untuk periode tertentu dan 

di dalamnya secara implisit terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan 

perubahan, (2) memberikan gambaran tentang fenomena tertentu menurut  

diferensiasi waktu atau memproduksi seperangkat aturan yang bernilai bagi 



26 
 

 

keteraturan sebuah sistem, (3) memproduk model yang mempresentasikan data 

dan format ringkas dengan kompleksitas rendah. Dengan demikian, suatu model 

dapat ditinjau dari aspek mana kita memfokuskan suatu pemecahan 

permasalahannya. Pengertian model pembelajaran dalam konteks ini, merupakan 

landasan praktek pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan 

teori belajar, yang dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada 

implementasi KTSP dan implikasinya pada tingkat operasional dan pembelajaran 

(Suprijono, 2010:46). 

Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil 

(dalam Supriawan dan Surasega, 1990) mengetengahkan 4 (empat) kelompok 

model pembelajaran, yaitu: (1) model interaksi sosial, (2) model pengolahan 

informasi, (3) model personal-humanistik, dan (4) model modifikasi tingkah laku. 

Kendati demikian seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut 

diidentikkan dengan strategi pembelajaran (Hamalik, 2011:4). 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5), model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film dokumenter, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce (dalam Trianto, 

2007:5) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita 

kedalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 
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Adapun Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000:10) mengemukakan maksud 

dari model pembelajaran adalah kerangka   konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagi pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (dalam 

Trianto, 2007:5) bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah 

bagi guru untuk mengajar. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode atau prosedur model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus 

yang tidak dimiliki strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: (1) 

Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. (2) 

Landasan tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai). (3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil. Lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 2000:9). 

I. Model-model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran 

yang luas dan menyeluruh. Contohnya pada model pembelajaran berdasarkan 

masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu 
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masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang 

menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan 

bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir 

kristis. 

Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar 

konstruktivis. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan kerjasama 

diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa 

menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan, guru 

memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan 

supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas 

yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa (Trianto, 

2010:23). 

Menurut Trianto (2010:23-24) model-model pembelajaran dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks  (pola urutannya), 

dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan 

tujuan pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk 

membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau 

untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan menggunakan alat. Akan tetapi 

ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep- konsep matematika 

tingkat tinggi. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran adalah pola 

yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya 

disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari 

suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan 
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apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa. Sintaks (pola urutan) dari 

bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang 

sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik 

perhatian siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model 

pembelajaran diakhiri dengan tahap menutup pelajaran, didalamnya meliputi 

kegiatan merangkum  pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan 

bimbingan guru (Trianto, 2010:24). Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan 

sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model 

pembelajaran kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti 

tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran 

diskusi para siswa duduk dibangku yang disusun secara melingkar atau seperti 

tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-

hadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif siswa perlu 

berkomunikasi satu sama lain sedangkan pada model pembelajaran langsung 

siswa harus tenang dan memperhatikan guru (Trianto, 2010:24). 

Tabel 2.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

FASE-FASE PERILAKU GURU 
Fase 1: Present goals and set 
Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
Mempersiapkan peserta didik siap 

belajar 
Fase 2 : Present information 
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 
peserta didik secara verbal 

Fase 3 : Organize student in to 
learning teams 
Mengorganisasi peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta 

didik tentang tata cara pembentukan 

tim belajar dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien 



30 
 

 

Sumber : Suprijono, 2009:65 

J. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)  

Pembelajaran kooperatif banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Inti dari model ini 

adalah guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 

sampai dengan 6 anak yang bersifat heterogen, guru memberikan wacana atau 

kliping sesuai topik pembelajaran. Tiap kelompok diminta untuk menemukan ide 

pokok dari masing-masing wacana atau kliping yang diberikan oleh guru. 

Setelah siswa-siswi saling berdiskusi salah satu anggota kelompok diminta 

mempresentasikan atau membacakan hasil kerja  kelompoknya. Guru membuat 

kesimpulan (Suprijono, 2010:130-131). Pengembangan Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) difokuskan secara silmultan pada kurikulum 

dan pada model-model pengajaran merupakan sebuah upaya untuk menggunakan 

pembelajaran kooperatif sebagai sarana untuk memperkenalkan teknik-teknik 

terbaru yang berasal terutama dari penelitian dasar mengenai pengajaran praktis. 

Fase 4 : Assist team work and 
study 
Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 
peserta didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5 : Test on the materials 
Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik 
mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 
Fase 6 : Provide recognition 
Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok 
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Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif dan kelompok. 

K. Media Pembelajaran 

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi atau pesan. Hamalik (2016:23) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk lebih 

mengefisiensikan proses komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran disekolah. 

Menurut Gagne dalam Sadiman dkk (1996:6) menyatakan bahwa ‘mediaa 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar’. Stimulus untuk belajar melalui alat bantu 

pembelajaran dapat menjadi penyalur pesan dari pemberi pesan dalam hal ini guru 

dan penerima pesan yaitu peserta didik. Pesan yang tersampaikan tersebut 

kemudian diolah melalui kemampuan berpikir peserta didik sehingga menjadi 

hasil dari proses pembelajaran berupa perubahan baik sevara kognitif, psikomotor 

dan akfektif pada diri peserta didik. 

Seperti yang di kemukakan Briggs dalam Sadiman dkk (1996:6) bahwa ‘media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta menstimulus peserta 

didik untuk belajar’. Alat bantu (media) pembelajaran sendiri merupakan 

perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi 

pendegaran atau pengelihatan atau keduanya untuk membantu pembelajaran. 

Media membuat nyata pengetahuan yang harus disampaikan dan dengan demikian 

membantu dalam membatu pengalaman belajar menjadi tampak nyata, hidup dan 
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vital. Media menunjang pekerjaan guru dan membantu dalam studi dengan buku 

pelajaran (Kochhar, 2008:214) Berdasarkan berbagai pendapat mengenai media 

pembelajaran diatas, diperoleh pemahaman bahwa media pembelajaran 

merupakan komponen pembelajaran berupa alat secara fisik yang menstimulus 

siswa melalui berbagai indera, baik pengelihatan maupun pendengaran dan 

berfungsi menyampaikan pesan dari pemberi pesan (guru) kepada penerima pesan 

(peserta didik) serta membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Edgar Dale Dalam Sadiman dkk (1996:8) mengklasifikasikan pengalaman 

menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak, klasifikasi 

tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalam (Cone of Experience). 

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

(Sumber: Sadiman dkk, 1996:8) 

Berdasarkan kerucut pengalaman yang dikemukakan Edgar Dale diatas, 

media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan kegunaan media 
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pembelajaran dalam proses pemahaman dari tingkat yang paling kongkrit ke 

tingkat yang paling abstrak. Yang dimaksud dengan pemahaman dari tingkat 

kongkrit ke tingkat abstrak adalah kegunaan media yang disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. dalam kerucut pengalaman 

diatas, klasifikasi media tersebut menggambarkan bahwa peserta didik mampu 

memahami pembelajaran yang abstrak dengan menggunakan media verbal, simbol 

visual, visual, radio, film dan TV. Melalui media-media tersebut, peserta didik 

bisa melihat dan mendengarkan pembelajaran secara nyata. Begitupun dengan 

pemahaman konkrit yang dapat ditumbuhkan dengan bantuan media pembelajaran 

antara lain media wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi dan pengalaman 

langsung. Melalui media-media pembelajaran tersebut peserta didik diajak untuk 

mengalami dan berperan secara langsung mengenai apa yang dipelajarinya dalam 

pembelajaran. Hal tersebut membuat pemahaman peserta didik menjadi sesuatu 

yang benar-benar nyata (konkrit) sehingga pembelajaran semakin bermakna. 

Media pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri pada setiap jenisnya 

yang massing-masing memiliki peran membantu dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini karakteristik dan jenis media pembelajaran yang sering digunakan 

dalam pembelajaran menurut Sadiman dkk (1996:28) antara lain : 

1) Media Grafis 

Media grafis termasuk ke dalam media visual. Sebagaimana media yang 

lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera pengelihatan. 

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol 
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komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar 

proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efesien. Terdapat beberapa 

jenis media grafis, di antaranya gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan 

(Time Line Chart), grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan flannel dan 

papan buletin. 

2) Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke 

dalam kata-kata atau bahasa lisan) maupun non verbal. Ada beberapa jenis 

media yang dapat dikelompokan dalam media audio, antara lain radio, alat 

perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboraturium bahasa. 

3) Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media grafis dalam 

menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan yang jelas terletak 

pada pola interaksi. Media grafis dapat berinteraksi secara langsung dengan 

pesan media yang bersangkutan. Pada media proyeksi, pesan tersebut harus 

diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh penerima pesan. 

Beberapa jenis media proyeksi antara lain film bingkai (slide), film rangkai 

(film strip), overhead proyektor, proyektor opaque, tachitoscape, 

microprojection, dan microfilm (Sadiman dkk, 1996:28) 

Berdasarkan pernyataan di atas, media Time Line yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan media yang termasuk ke dalam media grafis. Hal 

tersebut dapat dilihat dari bentuk fisik maupun fungsi dan kegunaannya. Pendapat 
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Sadiman dkk (1996) yang mengklasifikasikan media Time Line ke dalam media 

grafis (visual) sejalan dengan Kochhar (2008:217) yang mengemukakan bahwa 

grafis merupakan bagian dari media visual. Media grafis merupakan media visual 

yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan melalui indera 

pengelihatan. 

L. Manfaat Media, Kelebihan dan Hambatan Media 

Arsyad (2009:25) menyatakan beberapa manfaat praktis dari penggunaan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri sesuai dengan kemampuan dan motivasinya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka. 

Tiga kelebihan kemampuan media menurut Gerlach & Ely dalam Arsyad 

(2009:29) adalah sebagai berikut: 

1)  Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menimpan, dan menampilkan 

kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau 

kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 
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disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukan dan diamati kembali 

seperti kejadian asli. 

2)  Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 

keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannnya, warnanya, serta dapat 

pula diulang-ulang penyajiannya. 

3)  Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau 

radio. 

Hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui 

artinya. Hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan penjelasan 

lisan (ceramah). Siswa biasanya cenderung menirukan apa yang dikatakan 

guru. 

2) Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh 

siswa. Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan 

dengan tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya gambar, 

bagan, model, dan sebagainya.  

3) Perhatian tidak terpusat, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain, 

gangguan fisik, ada hal yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa, 

siswa melamun, cara mengajar guru membosankan, cara menyajikan bahan 

pelajaran tanpa variasi, kurang adanya pengawasan, dan bimbingan guru. 
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4) Tidak terjadinya pemahaman, artinya kurang memiliki kebermaknaan logis dan 

psikologis. Apa yang diamati atau dilihat, dialami secara terpisah. Tidak terjadi 

proses berpikir yang logis mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep.  

M. Time Line 

Media Time Line termasuk ke dalam media grafis (visual). Sadiman, dkk 

(1996:40) mengemukakan “media Time Line bermanfaat untuk menggambarkan 

hubungan antara peristiwa dan waktu. Pesan-pesan tersebut disajikan dalam bagan 

garis secara kronologis”. Media Time Line dapat menunjukan peristiwa sejarah 

dimulai dari awal hingga berakhirnya peristiwa tersebut. Pendapat tersebut sejalan 

dengan yang dikemukakan Kochhar bahwa media Time Line menjadi media 

pembelajaran yang membantu peserta didik memahami pembelajaran sejarah 

dengan melihat keterkaitan peristiwa dalam satu garis waktu. Media Time Line 

(garis waktu) merupakan alat sederhana yang mengurangi pemahaman waktu 

menjadi pemahaman ruang sehingga lebih mudah dipahami. Garis waktu dapat 

menjadi penuntun dalam mempelajari beberapa lama waktu sesudah suatu 

peristiwa kejadian (Kochhar, 2008:407). 

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa media Time Line 

(Garis waktu) termasuk ke dalam media grafis. Media grafis termasuk media 

visual. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut 

perlu dipahami benar artinya, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan 

efesien. Media Time Line juga membantu peserta didik dalam memahami konsep 
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waktu dalam bentuk yang lebih nyata. seperti diungkapkan Wiyanarti dalam 

Winarto (2014:21) bahwa “karakteristik media Time Line yang selanjutnya adalah 

media garis waktu bisa membantu memahami konsep waktu yang abstrak menjadi 

kongkrit”. Hal tersebut sejalan dengan kerucut pengalaman menurut Edgar Dale 

dalam Sadiman dkk (1996:8) yang menyebutkan bahwa “pemanfaatan media 

pembelajaran sebagai alat bantu dapat diklasifikasikan menurut tingkat dari yang 

paling konkrit ke paling abstrak”. 

Konsep waktu yang digambarkan dalam media Time Line membantu peserta 

didik memahami secara nyata dengan melihat rentetan atau urutan peristiwa yang 

disajikan dalam bentuk garis waktu. Gambaran pemahaman peserta didik tentang 

konsep waktu, perubahan dan kausalitas dapat divisualisasikan dalam bentuk yang 

lebih nyata. Pemahaan konsep waktu dari abstrak menuju konkrit merupakan 

upaya untuk menumbuhkan pemahaman kesejahrahan yang lebih tinggi kepada 

peserta didik. Selain membantu guru dalam mengaktifkan materi pembelajaran 

yang memiliki rentang waktu yang lama, media Time Line juga dapat membantu 

guru dalam mengkaji peristiwa sejarah dalam lingkup wilayah yang berbeda. 

Seperti yang dikemukakan Wiyanarti dalam Winarto (2014:21) bahwa dengan 

“bentuk dari fisik garis waktu (Time Line) pararel, guru bisa menyajikan kaji 

banding lintas wilayah antara sejarah di satu tempat dengan tempat lainnya dalam 

periode yang sama”. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat mengkaji 

berbagai perbedaan dan persamaan fenomena sejarah dalam waktu yang sama 

dengan tempat yang berbeda, 
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Garis waktu pararel yang dimaksudkan di atas serupa dengan jenis garis 

waktu komparatif yang membandingkan peristiwa yang terjadi di wilayah yang 

berbeda dalam satu waktu yang sama. Jenis garis waktu komparatif merupakan 

salah satu dari beberapa jenis garis waktu yang dikemukakan Kochhar (2008:407) 

antara lain : garis waktu progresif yang mengurutkan peristiwa secaraa berurutan 

dari masa lalu hingga masa sekarang sesuai dengan waktu terjadinnya peristiwa-

peristiwa tersebut. Garis waktu progresif menyajikan peristiwa-peristiwa dalam 

urutan yanag kronologis. Kemudian garis waktu regresif, yakni urutan peristiwa 

dari masa lalu, urutan waktu dalam garis waktu regresif bergerak mundur. 

Selanjutnya adalah garis waktu bergambar. Garis waktu bergambar merupakan 

garis waktu yang disajikan melalui gambar atau simbol. Jenis garis waktu yang 

terakhir adalah garis waktu komparatif yakni garis waktu di mana peristiwa-

peristiwa yang terjadi di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan 

diletakkan berdampingan sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. 

N. Penelitian Relevan 

Nur Fitriana, Aprillia. 2014. dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Melalui Model Pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and  Composition  Kelas  XI  IPS  2  SMA  

Negeri  2  Magelang  Tahun  Pelajaran 2013/2014”. Hasil observasi awal di 

SMA Negeri 2 Magelang diperoleh data bahwa siswa kelas XI IPS 2 masih 

memiliki masalah dengan aktivitas dan hasil belajar untuk mata pelajaran 

sejarah. Ketuntasan belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Magelang 

sebelum dilakukan penelitian sebesar 32,5%, sehingga aktivitas belajar siswa 
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masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 

penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah dapat kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Magelang tahun pelajaran 

2013/2014. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Magelang, subjek 

penelitian adalah kelas XI IPS 2 yang berjumlah 40 siswa yang akan diteliti 

aktivitas dan hasil belajar melalui model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Prosedur penelitian tindakan terdiri dari dua siklus. Alat pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP, lembar observasi aktivitas 

siswa dan guru, dan soal tes evaluasi. Hasil penelitian siklus I menunjukkan 

bahwa rata-rata presentase aktivitas belajar siswa sebesar 72%, nilai tersebut 

dalam kategori baik. Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif pada siklus I 

diperoleh 57,5% dengan rata-rata nilai sebesar 65,63. Pada siklus II rata-rata 

presentase aktivitas belajar siswa sebesar 88%, nilai tersebut dalam kategori 

baik sekali. Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siswa sebesar 85%, 

dengan rata-rata hasil belajar sebesar 76. Berdasarkan hasil penelitian di atas 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas XI IPS 2.  

Rafie, Muhammad Hanif. 2015. Dengan judul “Pengaruh Pembelajaran  

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Dengan Metode Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 
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Lebaksiu Tahun Ajaran 2014/2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

adakah pengaruh yang signifikan pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and  Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar 

IPS siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan diperoleh rata-rata nilai post test kelas eksperimen yaitu 81,66 

dan rata-rata kelas kontrol yaitu 74,50. Hasil uji hipotesis (uji t dan uji regresi 

sederhana) nilai post test diperoleh nilai signifikansi = 0,00 < taraf signifikansi = 

0,05 yang berarti ada perbedaan hasil belajar sejarah kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol, sedangkan uji regresi sederhana nilai signifikansi = 0,02 dengan 

taraf signifikansi = 0,05 karena taraf signifikansi < taraf signifikansi maka dapat 

disimpulkan Ha diterima yang berarti ada pengaruh pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind Mapping 

terhadap hasil belajar sejarah siswa. Koefisien determinasi = 0,244. Hal ini 

berarti 24,4% hasil belajar sejarah siswa dipengaruhi oleh pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan metode Mind 

Mapping dan sisanya 75,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Presentase ketuntasan 

hasil belajar klasikal kelas eksperimen yaitu 94,44% ≥ 75%, sedangkan 

persentase ketuntasan hasil belajar klasikal kelas kontrol mencapai 88,88% < 

75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 

metode Mind Mapping telah mencapai ketuntasan hasil belajar klasikal. 

Winarto, Heni. 2014. Mahasiswi UPI Bandung dengan judul skripsi 

“Penggunaan Media Time Line Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir 
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Kronologis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah (Penelitian Tindakan Kelas di 

Kelas X MIA 1 SMA Negeri 15 Bandung)” Berdasarkan pemaparan hasil penelitian 

yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa pertama 

penggunaan media Time Line merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kronologis siswa kelas 

X MIA 1 SMA Negeri 15 Bandung. Kedua media Time Line (garis waktu) dapat 

digunakan dengan mengkombinasikan urutan waktu yang disertai gambar dan konsep 

yang terkait dalam peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu. Ketiga dalam 

mengarahkan siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kronologis memang 

tidak mudah, namun selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

Time Line guru telah berupaya menumbuhkan kemampuan berpikir kronologis pada 

siswa. Solusi yang dilakukan diantaranya dengan menggunakan media Time Line yang 

divariasikan dengan gambar dan konsep sejarah serta mengkombinasikan penggunaan 

media Time Line dengan berbagai metode pembelajaran dan permainan dalam 

pembelajaran sejarah. Dengan adanya gambar dan konsep sejarah dalam media Time 

Line, siswa lebih tertarik dalam pembelajaran serta menumbuhkan daya ingat tentang 

konsep waktu yang lebih lama. Selain itu, dengan adanya penerapan metode 

pembelajaran dan permainan dalam pembelajaran membuat suasana  pembelajaran  

menjadi  lebih menyenangkan. Dengan adanya penelitian terdahulu sesuai yang 

diatas setelah dipaparkan, ada dua mahasiswa Unnes yang telah menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

yaitu Aprillia Nur Fitriana dan Muhammad Hanif Rafie. Kedua mahasiswa 

tersebut telah melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 
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Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, mereka telah membuktikan kelebihan dari model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

terbukti mampu memberikan efek positif terhadap objek yang diteliti seperti 

meningkatkan hasil belajar dan efektivitas terhadap hasil belajar. Dan juga ada 

Heni Winarto mahasiswi UPI Bandung yang menggunakan media Time Line 

untuk meningkatkan berpikir kronologis pada pelajaran sejarah, dengan 

menggunakan media Time Line tersebut membuktikan pembelajaran akan 

menarik peserta didik dalam pembelajaran sejarah sehingga peserta didik dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

O. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru di dalam kelas masih 

bersifat abstrak dikarenakan guru hanya menggunakan model cermah. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam menyampaikan materi yang 

diajarkan. Dalam hal ini, pembelajaran sejarah disampaikan dalam model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 

media Time Line. Dengan model pembelajaran ini peserta didik akan berusaha 

untuk meningkatkan hasil tes dan juga menimbulkan minat baca materi yang tengah 

dipelajarinya dan peserta didik akan lebih kreatif dalam menyampaikan pendapat 

mereka. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan media Time Line adalah suatu model pembelajaran yang 

membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman dan sikap sesuai dengan 

kehidupan nyata sehingga dalam kerja bersama dapat menumbuhkan motivasi, 
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hasil belajar yang lebih dan sikap saling menghargai diantara anggota 

kelompoknya.  

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ini perlu 

diterapkan dengan menggunakan media Time Line untuk memudahkan peserta 

didik memahami semua materi yang terumata untuk mengafal peristiwa yang 

sedang berlangsung dan juga peserta didik dapat menjelaskan dengan 

menggunakan bahasanya sendiri sehingga mudah untuk dihafalkan itu. Akhirnya 

peserta didik meningkat hasil belajarnya dengan sempurna.  
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      Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Model Pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition 

dengan media Time Line 

1. Membantu mengembangkan pengetahuan 

barunya. 

2. Peserta didik berperan aktif dan 

meningkatnya baca dalam proses pembelajaran 

3. Memperingkas dalam menghafal materi 

Proses Pembelajaran 

Sejarah 

Fakta yang ditemui :  

Guru belum menggunakan model pembelajaran dengan model yang 

inovatif dan media yang digunakan belum terlalu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

1. Peserta didik merasa cepat jenuh, bosan, peserta didik 

minimnya baca, kurang memahami materi pembelajaran 

2. Hasil belajar peserta didik belum optimal 

Hasil Belajar 

Peserta didik  

 

Ceramah 
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P. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau 

sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian teori yang masih harus diuji kebenaranya. Karena sifatnya masih sementara 

masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui yang terkumpul atau penelitian 

ilmiah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho : Tidak ada pengaruh hasil belajar sejarah siswa melalui model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dengan media Time Line pada mata pelajaran sejarah kelas XI SMA Negeri 

9 Semarang tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Ha : Ada pengaruh hasil belajar sejarah siswa melalui model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media 

Time Line pada mata pelajaran sejarah kelas XI SMA Negeri 9 Semarang 

tahun pelajaran 2016/2017 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan dijabarkan pada 

bab IV, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan model pembelajaran Cooperative Intergated Reading and 

Composition (CIRC) dengan media Time Line belajar sejarah siswa kelas XI 

IPA 5 SMA Negeri 9 Semarang tahun ajaran 2016/2017 berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan RPP yang dirancang oleh peneliti. Hasil belajar siswa pada 

kelas XI IPA 5 SMA Negeri 9 Semarang dalam pembelajaran sejarah yang 

menggunakan pembelajaran Cooperative Intergated Reading and 

Composition (CIRC) dengan media Time Line diperoleh hasil post test 

dengan rata-rata 79,51. Hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 9 

Semarang dalam pembelajaran sejarah yang menggunakan metode ceramah 

diperoleh hasil post test dengan rata-rata 77,64. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran dengan menggunakan 

model Cooperative Intergated Reading and Composition (CIRC) dengan 

media Time Line terhadap hasil belajar sejarah siswa. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya hasil yang diperoleh dari perhitungan koefisien determinasi 

pada kelas eksperimen yaitu nilai R square = 0,3745 artinya bahwa penerapan
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model pembelajaran Cooperative Intergated Reading and Composition 

(CIRC) dengan media Time Line berpengaruh sebesar 37,45% terhadap hasil 

belajar sejarah siswa dan sisanya yaitu sebesar 62,55% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa 

saran sebagai berikut yaitu : 

1) Sebaiknya para guru perlu mencoba pembelajaran Cooperative Intergated 

Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line karena 

pembelajaran ini terbukti lebih efekktif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dan menjadi alternative pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak 

hanya menggunakan satu model saja dan membuat siswa jenuh dengan model 

yang diterapkan. Dalam menerapkan model ini hendaknya guru mampu 

berinteraksi dengan siswa dan mampu menjadi moderator antar siswa agar 

dapat belajar lebih aktif. 

2) Guru harus mampu mengkondisikan siswa dalam pembelajaran Cooperative 

Intergated Reading and Composition (CIRC) dengan media Time Line, hal ini 

mengingat pembelajaran dengan metode ini mengharuskan siswa untuk 

berpikir aktif dan kreatif dalam memahami materi sehingga perlu bimbingan 

dan arahan dari guru agar suasana kelas lebih kondusif. 
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