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SARI 
 
Hendrawan, Kresna. 2009. Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Melalui 
Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping di SMP NASIMA Semarang 
Kelas VII Semester II Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi, Jurusan Sejarah, FIS 
UNNES. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

  
Kata Kunci : Mind Mapping, Hasil Belajar 
 

Pembelajaran sejarah yang selalu monoton dan  tidak menarik  dalam 
penyampaiannya akan membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas VII D SMP NASIMA 
Semarang, guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, 
guru kesulitan memberi variasi dalam pembelajaran, dan media yang tersedia 
masih kurang. Sehingga hasil belajar siswa cenderung rendah. Penggunaan model 
pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran sejarah diharapkan siswa akan 
terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajarpun meningkat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran 
mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII D SMP NASIMA 
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 
mengembangkan model pembelajaran sejarah agar dapat menarik minat siswa. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
2 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VII D 
yang berjumlah 28 siswa. Siswa dikatan tuntas belajar jika siswa mendapat nilai 
minimal > 75,00 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 70% dari jumlah siswa 
yang ada dikelas. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 
64,32 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 21,43%. Pada siklus I setelah 
diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,39 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 64,29%. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 
klasikal sudah meningkat, tapi ketuntasan belajar belum mencapai indikator. 
Kemudian hasil belajar yang diperoleh pada siklus II nilai rata-rata sebesar 77,14 
dengan ketuntasan klasikal 78,57%. 

Pada siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I, dengan ketuntasan 
belajar klasikal yaitu 78,57% dari jumlah siswa satu kelas dan nilai rata-rata 
mencapai 77,14. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang sekarang berlaku 

mengacu berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1V, Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa,bertukuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab” (Munib,2007:21).  Pendidikan diharapkan 

agar  manusia mengetahui akan segala kelebihannya yang berpotensi untuk 

meningkatkan kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya.  

Pendidikan juga merupakan proses interaksi yang bertujuan meningkatkan 

perkembangan mental sehingga menjadi mandiri. Instrumen ini terjadi antara 

guru dan murid. Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting bagi umat 

manusia karena negara yang maju di tentukan oleh sumber daya manusia dan 

pendidikannya. Pendidikan seringkali disalah artikan oleh sebagian anggota 

masyarakat, banyak diantara masyarakat kita yang beranggapan bahwa 
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pendidikan di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

suatu keterampilan atau bidang pekerjaan tertentu. 

Pendidikan juga merupakan proses interaksi yang bertujuan meningkatkan 

perkembangan mental sehingga menjadi mandiri. Instrumen ini terjadi antara 

guru dan murid. Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting bagi umat 

manusia karena negara yang maju di tentukan oleh sumber daya manusia dan 

pendidikannya. Pendidikan seringkali disalah artikan oleh sebagian anggota 

masyarakat, banyak diantara masyarakat kita yang beranggapan bahwa 

pendidikan di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

suatu keterampilan atau bidang pekerjaan tertentu. 

Dalam pemikiran yang demikian bertentangan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap mandiri 

serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Seorang guru memegang peranan yang penting dalam pendidikan. Guru 

tidak hanya di tuntut memiliki kemampuan dalam pengalaman teoritis saja 

tetapi juga harus memiliki kemampuan yang praktis. Kedua hal ini sangat 

penting karena seorang guru dalam proses pembelajaran bukanlah sekedar 

menyampaikan materi saja tetapi juga harus berupaya agar mata pelajaran yang 

di sampaikan dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh siswa.  
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Apabila guru tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, 

hal ini dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa sehingga siswa tersebut  

mengalami ketidaktuntasan dalam belajarnya. Dengan adanya kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang, 

peristiwa kejadian yang sebenarnya, lokasi kejadian, peninggalan–

peninggalannya, menulis karya tulis, melatih siswa dapat berpikir logis, 

rasional dan dapat melakukan penelitian. 

Tetapi kenyataan di sekolah menunjukan bahwa dalam proses 

pembelajaran sejarah dengan KTSP, siswa kadang terlihat kurang antusias, 

selalu terlihat monoton, daya kreativitasnya rendah dan siswa bersikap acuh tak 

acuh. Itu sebabnya mungkin karena guru juga kurang berintereaksi sama murid, 

kurang munguasai materi dan strategi pembelajarannya kurang memiliki daya 

pendukung terhadap hasil belajar siswa. 

Melihat dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 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. Guru memegang 

peranan penting dalam pendidikan sehingga harus bisa melakukan interaksi 

yang baik dengan anak didiknya sehingga diharapkan dengan pendekatan yang 

baik, yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, maka akan 

memudahkan seorang guru mentransferkan ilmunya kepada anak didiknya, 

begitu juga sebaliknya peserta didik akan mudah dalam menerima pelajaran 

(Muslih 2008:5).  Ilmu Pengetahuan Sosial seperti sejarah adalah pelajaran yang 
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sering dianggap tidak menarik, bahkan sering dikatakan sangat membosankan 

dan itulah yang sering dikatakan oleh siswa. Kebosanan tersebut bukan 

dikarenakan materi sejarah yang banyak hafalan dan cenderung teoritis 

melainkan peran guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

cenderung kurang bervariatif (Widja, 1989: 91). Jika hal tersebut terjadi, maka 

seorang guru harus bisa melakukan pembaharuan, kreatif, dan inovatif dalam 

menyampaikan materinya. Kalau hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka 

tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal.  

Melihat sedemikian pentingnya mata pelajaran sejarah, maka seorang 

guru harus bisa mengembangkan dan melakukan inovatif terhadap 

pembelajaran sejarah, yang terkesan oleh peserta didik membosankan. Konsep 

dan  pengajaran sejarah, metode dan pendekatan serta model yang telah dipilih 

dan merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan siswa, sehingga 

setiap pengajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan 

motivasi belajar. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak  

guru dalam memilih metode yang akan digunakan didalam menyajikan materi 

pengajaran (Yamin,2007:133) 

Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan belajar. 

Hasil kegiatan belajar yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik. 

Setiap orang pasti mendambakan memiliki prestasi belajar yang baik, tidak 

hanya bagi seorang murid itu sendiri tetapi orang tua dan terutama bagi seorang 

pendidik (guru). Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal tidak terlepas 
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dari kondisi–kondisi dimana kemungkinan siswa dapat belajar dengan efektif 

dan dapat mengembangkan daya eksplorasi pada dirinya. 

Seorang guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar, ia membantu si 

anak didik. Ia selalu berusaha agar kadar bantuannya  dapat meningkat 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Usahanya ada bermacam–macam, 

mungkin ia memberikan motivasi belajar yang baik. Mungkin ia mengganti 

metode yang ia gunakan untuk menerangkan. Mungkin menambah suatu alat 

peraga dan lain sebagainya (Arikunto, 2006 : 2). 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan dan guru 

harus bisa melakukan interaksi yang baik dengan anak didik. Guru juga 

diharapkan melakukan pendekatan yang baik terhadap anak didiknya, sehingga 

akan memudahkan seorang guru mentransferkan ilmu yang dimiliki kepada 

anak didiknya, dan begitu juga sebaliknya peserta didik akan mudah dalam 

menerima pelajaran. 

Pembelajaran yang efektif  seharusnya pembelajaran yang lebih 

memberdayakan siswa dalam proses belajar mengajar. Namun, bedasarkan 

pengamatan dan pengalaman penulis, pembelajaran selama ini berpusat pada 

guru dan kurang relevan terhadap pemahaman siswa. Perlu adanya strategi 

belajar yang tidak hanya mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi  

sebuah strategi yang mendorong siswa mengkontruksikan pengalaman di benak 

mereka sendiri. Siswa menganggap pelajaran sejarah hanya pelajaran yang 

bersifat hafalan, yakni hanya memberikan fakta-fakta berupa urutan tahun dan 

peristiwa, kapan dan siapa tanpa mengetahui bagaimana dan mengapa. 
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Pengajaran sejarah di sekolah masih dilakukan dengan cara konvensional. 

Guru dalam melakukan pembelajaran sejarah sering dilakukan dengan menukar 

pengetahuan, memberi informasi melalui lisan. Di sini yang aktif adalah guru 

sedangkan siswa hanya pasif mencatat dan mendengarkan sehingga aktifitas 

siswa kurang tampak. Cara ini dirasa tidak menarik perhatian siswa dan 

menimbulkan rasa bosan pada siswa. Hal ini terjadi pula pada siswa kelas VII 

C SMP N 2 Nalumsari, Jepara. Kebanyakan mereka merasa kurang puas 

terhadap pemahaman dan kesadaran akan sejarah. Semua itu karena keadaan 

atas situasi yang sama seperti di atas tiap kali proses belajar mengajar, 

sehingga bukan hal baru jika sejarah hanya di pandang sebelah mata atau mata 

pelajaran yang sepele, timbul rasa bosan serta kurang memperhatikan pelajaran 

yang berakibat pada kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap sejarah. 

Data awal ketika peneliti melakukan penelitian adalah kelas VII C banyak 

kekurangan di antaranya :1.Nilainya kurang memuaskan, 2.Anak – anaknya 

gaduh atau susah di atur, 3. Tidak adanya media yang mendukung di kelas.4. 

Metode/Pendekatan kurang bervariasi, 5. Metode yang di gunakan guru sejarah 

adalah metode ceramah. 

Data awal yang peneliti temukan ketika melakukan observasi awal di kelas 

VII C dengan jumlah siswa sebanyak  42 atau  pada kondisi pra siklus yang 

peneliti lakukan selama dua hari, diketahui bahwa melalui angket yang telah 

yang telah disebar diperoleh data sebagai berikut: 

1. Menurut anda apakah pelajaran IPS sejarah itu sulit? 32,14% menjawab ya, 

17,86% tidak, 50% ragu-ragu. 
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2. Menurut anda apakah pelajaran sejarah membosankan? 39,28% menjawab 

ya, 35,71% tidak, 25% ragu-ragu. 

3. Menurut anda apakah cara guru sejarah anda mengajar monoton? 42,85% 

menjawab ya, 32,14% tidak, 25% ragu-ragu. 

4. Menurut anda apakah dalam proses pembelajaran sejarah, guru melibatkan 

siswa untuk aktif? 21,43% menjawab ya, 28,57% tidak, 50% ragu-ragu. 

Data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 32,14% siswa 

beranggapan pelajaran IPS sejarah adalah pelajaran yang sulit, 35,71% siswa 

menyatakan proses pembelajaran sejarah membosankan, sebanyak 42,85%  

siswa menyatakan cara guru sejarah mengajar monoton, 28,57%  siswa 

menyatakan dalam  proses pembelajaran sejarah guru tidak melibatkan siswa 

untuk aktif. Demikian halnya siswa yang menjawab ragu-ragu dapat dilihat 

pada keteragan berikut ini. Sebanyak 50% siswa  menyatakan ragu-ragu bahwa 

pelajaran IPS sejarah adalah  pelajaran yang sulit, 25% siswa  menyatakan 

ragu-ragu proses pembelajaran sejarah membosankan sebanyak 25% ragu-ragu 

menyatakan ragu-ragu terhadap cara guru sejarah mengajar monoton 21,43% 

siswa menyatakan ragu-ragu bahwa pelajaran IPS sejarah adalah menarik dan 

sebanyak 50% siswa menyatakan ragu-ragu terhadap proses pembelajaran guru 

yang melibatkan siswa untuk aktif.  

 Dilihat dari data yang telah terkumpul, diketahui pembelajaran IPS 

Sejarah di SMP N 2 Nalumsari, Jepara belum berjalan sesuai yang diharapkan. 

Hal ini dapat dibuktikan dari ulangan harian yang dilakukan di kelas VII C 

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu > 7,5 
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dari 42 siswa hanya 18 orang siswa yang telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal.  Sisanya 28 orang belum tuntas dengan 2 anak yang tidak mengukuti 

ulangan berarti siswa yang telah tuntas hanya sebanyak 21,43% sedangkan 

siswa yang belum tuntas sebanyak 78,57% dan nilai rata-rata kelas VII C 

adalah 64,42. 

Hal ini mungkin terjadi karena siswa kurang dapat memahami materi 

yang diajarkan guru terutama materi yang mengharuskan untuk menghafal 

karena pelaran sejarah adalah pelajaran yang mengutamakan hafalan mengenai 

suatu pristiwa sejarah.  Melihat fakta-fakta tersebut, bisa kita simpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran IPS sejarah perlu dioptimalkan dalam hal meningkatkan 

kemampuan belajar IPS sejarah siswa. Untuk itu diperlukan Model 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran di kelas, agar pembelajaran IPS 

sejarah menjadi lebih maksimal. Dengan demikian diperlukan alternatif  baru 

dalam  menangani masalah ini. Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti proses belajar-

mengajar. Penerapan model pembelajaran Artikulasi dalam satu kelas, 

diharapkan mampu menarik perhatian dan meningkatkan  hasil belajar siswa 

kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara dalam kegiatan belajar-mengajar di 

kelas. 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang membicarakan tentang 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia pada masa 

lampau. Guru sejarah dituntut harus dapat menggambarkan secara langsung 

fakta sejarah di depan kelas (Widja 1989:97-98). Pembelajaran melalui Model 
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Artikulasi adalah model pembelajaran yang lebih menekankan kepada 

keaktifitas siswa dan keaktifitasan guru dalam menyampaikan materi sejarah. 

Penerapan Model Artikulasi dapat di gunakan di kelas VII C karena siswa di 

kelas VII C gaduh , oleh karena itu model Artikulasi dapat di gunakan sebagai  

model pembelajaran yang inovatif. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan  Model 

pembelajaran Artikulasi dan dapat dijadikan satu model pembelajaran yang 

inovatif dan model  pembelajaran yang cukup bermanfaat serta berpengaruh 

dalam meningkatkan prestasi belajar  sejarah siswa, sehingga peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif  

oleh siswa tersebut dengan judul: ”Upaya Peningkatan  Hasil Belajar Sejarah  

Dengan  Menggunakan  Model Artikulasi  Pada Siswa Kelas VII C Pada 

Pokok Bahasan Jenis – Jenis  Manusia Pra Aksara  Di SMP N 2 Nalumsari, 

Jepara Tahun  Ajaran 2009/2010” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Apakah dengan penerapan model pembelajaran Artikulasi pada mata 

pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII C  

SMP N 2 Nalumsari, Jepara ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut:  

Untuk mengetahui apakah dengan penerapan model pembelajaran 

Artikulasi pada mata pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII C SMP N 2 Nalumsari Jepara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

Penelitian ini secara teori diharapkan mampu memberikan sebuah 

kajian ilmiah model pembelajaran Sejarah yang efektif dan menyenangkan 

dengan perlibatan siswa secara aktif dalam belajar. 

2.  Secara Praktis  

a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat 

meningkatkan kemampuan yang di miliki secara professional sebagai 

seorang calon tenaga pendidik atau guru, khususnya untuk 

pengembangan ilmu pendidikan. 

b. Bagi guru, guru memperoleh pengalaman untuk dapat memperbaiki, 

meningkatkan keterampilan memilih model pembelajaran yang 

bermutu dan bermanfaat dalam proses pembelajaran di kelas serta 

termotifasi meningkatkan kemampuan diri sendiri. 
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c. Bagi sekolah, peneliti berharap dengan penelitian ini sekolah mampu 

memberikan bantuan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan 

proses belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran sejarah dan 

sebagai masukan dalam usaha meningkatkan prestasi siswa dalam 

belajar. 

 
E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan memberikan batasan ruang 

lingkup dan ini merupakan usaha peneliti untuk menyamakan presepsi 

antara peneliti dan pihak pembaca untuk pihak terkait hingga tidak terjadi 

kesalahpahaman seperti yang dikhawatirkan, maka penegasan istilah sangat 

penting. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model Pembelajaran Artikulasi 

Model pembelajaran Artikulasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Model pembelajaran pada mata pelajaran IPS sejarah. Model ini ini 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk merangkum materi yang akan 

dipelajari sebelum pembelajaran di mulai, kemudian pada saat 

pembelajaran guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok 

berpasangan, kemudian seorang menceritakan materi yang di sampaikan 

oleh guru dan yang lain sebagai pendengar setelah itu berganti peran, 

kemudian bersama – sama melakukan diskusi. 
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2. Meningkatkan 

Meningkatkan yang berarti menaikkan (derajat, tarif), 

mempertinggi, menghebat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:1060). 

Yang dimaksud meningkatkan dalam penelitian ini adalah usaha atau cara 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitaian ini adalah nilai tes 

tiap akhir siklus. Karena hasil belajar merupakan perubahan prilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Ani, 2004:4) 

Hasil belajar merupakan akibat dari atau perolehan dari kegiatan 

belajar dengan  menggunakan model pembelajaran Artikulasi pada mata 

pelajaran sejarah. 

4. Sejarah 

Menurut  Nugroho Notosusanto sebagaimana dikutip oleh Ismaun 

(1999:25) mengatakan bahwa kegunaan sejarah adalah a. bersifat edukatif, 

bahwa pelajaran sejarah membawa kebijaksanaan dan kearifan; b. bersifat 

inspiratif yakni memberikan ilham kepada kita; c. instruktif yakni 

membantu menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan dalam salah satu 

pembelajaran kejujuran/ketrampilan; dan d. bersifat rekreatif yaitu sejarah 

memberikan kebebasan estetis karya kasusastraan dan pesona perlawatan 

bagaikan bertamasya menikmati berbagai peristiwa menjelajahi ruang dan 

waktu yang jauh. 
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Sedang menurut Kartodirdjo, sejarah mengandung dua pengertian: 

dalam arti subyektif dan obyektif. Sejarah dalam arti subyektif adalah 

suatu konstruk, adalah banguna yang disusun penulis sebagai suatu uraian 

cerita. Dan sejarah dalam arti obyektif menunjuk kepada kejadian atau 

peristiwa itu sendiri adalah proses sejarah dalam aktifitasnya (Kartodirdjo, 

1993:14-15). 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan atau peristiwa penting dimasa lampau dan memiliki pengaruh 

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

lainnya dalam masyarakat. Sejarah adalah sebuah ilmu yang berusaha 

menemukan, mengungkapkan, dan memahami nilai serta makna budaya 

yang terkandung dalam peristiwa masa lampau.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam memahami isi skripsi. Bagian Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi tentang judul, abstrak, pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik dan 

gambar lampiran. 

a)  Bagian isi Skripsi 

 Bab  I:  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
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 Bab II : Landasan Teori 

Berisi tentang kajian teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan rumusan hipotesis. 

 Bab III:  Metode Penelitian 

Berisi tentang  sampel  penelitian, jenis dan sumber penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

 Bab  IV:  Hasil Penelitian 

Pada bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

 

 Bab V  :  Penutup 

Berisikan daftar pustaka dan lampiran - lampiran 

b) Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Oleh karena 

itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang telah 

mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting 

dalam proses psikologis 

Konsep tentang belajar juga telah banyak didefinisikan oleh para 

psikologi. Gagne dan Berliener menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

dimana suatu organisme megubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Belajar merupakan perubahan relatif permanent yang terjadi karena hasil dari 

praktik atau pengalaman. Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep 

tentang belajar mengandung tiga unsur yang utama (Tri, 2004: 3) yaitu: a. 

Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, b. Perubahan perilaku itu terjadi 

karena didahului oleh proses pengalaman. c. Perubahan perilaku karena 

belajar bersifat relatif permanent. 
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Belajar menurut pandangan skinner seperti dikutip Dimyati & Mudjiono 

(2002: 9) berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila tidak belajar 

maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut : a.  

Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pembelajar. b. 

Respon si pembelajar. c. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons 

tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi 

tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respons si pebelajar yang baik diberi 

hadiah sebaliknya, perilaku respon yang tidak baik diberi teguran dan 

hukuman(Dimyati,2002:9) 

Secara umum pengertian pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Sugandi, 

2000: 10). Senada dengan pengertian pembelajaran tersebut (Darsono, 2002: 

24) menegaskan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru sedemikian rupa,sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang 

lebih baik. 

Sedangkan pengertian pembelajaran secara khusus adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut Teori Behavioristik pembelajaran adalah suatu usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 
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lingkungan dengan stimulus yang diinginkan perlu latihan, dan setiap 

latihan yang berhasil harus diberi hadiah reinforcement ( penguatan ). 

b. Menurut Teori Kognitif pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang di pelajari. 

c. Menurut Teori Gestalt pembelajaran adalah usaha guru memberikan mata 

pelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

menjadi suatu Gestalt (pola bermakna), bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. 

d. Menurut Teori Humanistik pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajari sesuai 

dengan minat dan kemampuannya (Sugandi, 2004: 9). Jadi dari berbagai 

pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa sebagai wahana bagi guru memeberikan materi 

pelajaran dengan sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisasikannya menjadi pola yang bermakna serta memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi dalam lingkungannya. 

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

Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara  sistematis. b. 

Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siwa dalam 

belajar. c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar 
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yang tepat dan menyenangkan bagi siswa. e.Pembelajaran dapat membuat 

siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik maupun psikologis. 

 

B. Aktifitas-Aktifitas Belajar 

Menurut (Supartini 2006:15) Belajar bukanlah berproses pada 

kehampaan, tidak pula sepi dari berbagai aktifitas. Tidak pernah terlihat orang 

belajar tanpa melihat aktifitas raganya. Apalagi bila aktifitas belajar itu 

berhubungan dengan masalah belajar, menulis, mencatat, memandang, 

membaca, mendengarkan, mengingat, berfikir, latihan atau praktek dan 

sebagainya. 

Menurut (Supartini 2006:15) ada 4 aktivitas dalam belajar: 

1. Mendengarkan  

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang yang 

belajar di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Diakui memang bahwa 

aktivitas mendengarkan bukan satu-satunya aktivitas belajar. Hal ini 

disebabkan karena ada orang tuna rungu yang belajar tidak mendengarkan 

aktivitas mendengarkan, tetapi melalui visual (penglihatan). Mereka belajar 

melalui gerakan-gerakan tangan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu 

yang telah dibakukan. Seperti yang sering dilihat di televisi pada acara dunia 

dalam berita, seorang laki-laki atau wanita dengan menggerak-gerakan 

tangannya mengiringi berita yang disiarkan Sungguhpun begitu, tidak dapat 

disangkal bahwa aktivitas mendengarkan adalah aktivitas belajar yang diakui 

kebenarannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran.  
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2. Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu obyek. 

Aktivitas memandang berhubungan erat dengan mata. Karena dalam 

memandang itu matalah yang memegang peranan penting. Dalam dunia 

pendidikan, aktivitas memandang papan tulis yang berisikan tulisan yang 

baru saja guru tulis. Tulisan yang pelajar pandang itu menimbulkan kesan 

dan selanjutnya tersimpan dalam otak.  Tapi perlu diingat bahwa tidak 

semua aktivitas memandang berarti belajar. Aktivitas memandang dalam 

belajar di sini adalah aktivitas memandang yang bertujuan sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengadakan perubahan tingkah laku.   

3. Menulis atau Mencatat 

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan 

dari aktivitas belajar. Dalam pendidikan tradisional kegiatan mencatat 

merupakan aktivitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu 

tertentu seseorang harus mendengarkan cerita, namun dia tidak bisa 

mengabaikan masalah mencatat hal-hal yang dinggap penting. Setiap 

orang mempunyai cara tertentu dalam mencatat pelajaran. Demikian juga 

dalam memilih pokok-pokok pikiran yang dianggap penting. Hal ini 

disebabkan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang berbeda-beda, 

sehingga berbeda pula menilai bahan yang akan dicatat. Perlu diketahui 

bahwa tidak setiap mencatat adalah belajar. Mencatat yang termasuk 

sebagai aktivitas belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang 
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menyadari kebutuhan dan tujuannya, serta menggunakan seperangkat 

tertentu agar catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan belajar. 

4. Membaca  

Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan 

selama belajar di sekolah. Membeca di sini tidak mesti membaca buku, 

tetapi juga membaca majalah, koran, tabloid, jurnal-jurnal, catatan hasil 

belajar dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan studi.  Kalau 

belajar adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan maka membaca 

merupakan jalan menuju ke ilmu pengetahuan tersebut.  

 

C. Model Mengajar 

Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan belajar dan kegiatan mengajar 

yang keduanya saling berhubungan. Sesuai dengan pengertian belajar secara 

umum yaitu bahwa belajar merupakan kegiatan yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku. Disamping itu pengertian pembelajaran menurut 

aliran kognitif adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan pembelajaran menurut aliran 

kognitif adalah Piaget (Soeparwoto, 2005:82).  

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, atau prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode 

tertentu, menurut Joice dan Weil (dalam Ahmad Sugandi, 2005:86) yaitu 
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rasional teoritik yang logis, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah 

laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara 

berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai. 

 

D. Pembelajaran Sejarah 

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang 

berarti self instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal) 

(Sugandi, 2006:9). Pembelajaran diartikan sebagai proses pengaturan 

lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang 

positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki 

siswa (Sanjaya, 2006:78).  

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran Hamalik (1995:57) 

Sejarah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang pernah terjadi, setiap 

peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi, dapat berupa politik, ekonomi, 

sosial, atau budaya. Sejarah telah lama menduduki posisi yang penting 

diantara berbagai mata pelajaran yang diajarkan diberbagai tingkat 

pendidikan. Di kelas bawah dan menengah tingkat sekolah menengah, sejarah 
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akan dipelajari sebagai mata pelajaran tersendiri sambil membentuk diri 

sebagai bagian dari ilmu sosial. Di kelas menengah, sejarah dianjurkan untuk 

memperkenalkan para siswa pada pertumbuhan masyarakat dari zaman 

prasejarah sampai sekarang (Kochhar, 2008: 23). 

Sejarah merupakan bagian dari kelompok ilmu yang berdiri sendiri. 

Tujuan yang luhur dari Sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah 

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

negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Pelajaran Sejarah 

merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik Bangsa. 

Pembelajaran sejarah diharapkan menjadi sumber inspirasi terhadap 

hubungan antar Bangsa dan Negara. Anak memahami bahwa ia merupakan 

bagian dari masyarakat Negara dan Dunia” (Kasmadi, 1998: 13-14).  

Sejarah memiliki tiga komponen penting, yaitu masa lampau, rumusan 

tentang masa lampau, dan metode inkuiri.   Oleh karena itu, sangat penting 

bagi guru untuk memahami aspek-aspek tersebut dalam mengorganisasi 

pelajaran yang efektif dalam pelajaran Sejarah (materi sejarah) dan membantu 

peserta didik memahami permasalahan sosial dari perspektif kesejarahan. 

Guru diharapkan dapat membantu peserta didik agar mereka mampu 

mengembangkan keterampilan pengembangan inkuiri dalam pembelajaran 

sejarah sehingga mereka menjadi konsumer yang cerdas (Kasmadi, 2008:18). 

Pelajaran sejarah merupakan kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan 

dan kegagalannya, dan evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya. Mata 

pelajaran ini menawarkan materi yang sangat luas, melibatkan berbagai 

keterampilan, dan mengarahkan pada pemahaman yang mendalam serta 
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generalisasi yang akan mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki 

oleh para siswa. Ruang lingkup sejarah sangat luas, karena terbatasnya waktu 

dan agar para siswa dapat mempelajari hal-hal baru pembuatan keputusan 

tentang materi yang harus diajarkan perlu dilakukan secara bijaksana dan 

hati-hati (Kochhar, 2008: 68). 

Pembelajaran sejarah di sekolah bukan hanya sekedar berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif tetapi juga berfungsi dalam proses 

pembentukan afektif dan psikomotorik. Peserta didik tidak hanya menguasai 

materi dan substansi sejarah tetapi juga mampu memahami dan mengerti 

masa kini atas dasar pemahaman terhadap masa lampau. Pemahaman yang 

demikian ini akan memberikan nilai lebih kepada pembentukan sikap dan 

perilaku peserta didik dalam kerangka memahami kondisi masyarakatnya di 

masa sekarang dan di masa yang akan datang (Tri, 2008:2). 

Seorang guru sejarah dituntut agar memiliki kemampuan-kemampuan 

sebagai berikut memiliki kualitas prima dalam masalah kamanusiaan, 

memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan, pengabdi perubahan, dan 

pengabdi kebenaran. Disamping itu juga seorang guru sejarah memiliki 

kompetensi khusus yang terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Aspek Pengetahuan 

Aspek pengetahuan ini dimaksudkan agar guru sejarah hendaknya 

memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang materi yang akan 

diajarkan. 
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2. Aspek Ketrampilan 

Aspek ini terutama menyangkut guru sejarah dalam memilih cara-cara 

mengajar yang efektif, sehingga sasaran pelajaran sejarah dapat tercapai 

secara maksimal. 

3. Aspek Sikap 

Sikap guru sejarah akan sangat berpengaruh atas pencapaian tujuan 

pengajaran sejarah yang ditekankan pada bidang afektif, yaitu 

pengembangan sikap murid yang positif terhadap lingkungan masyarakat 

dan bangsanya yang bersumber pada nilai-nilai sejarah yang dipelajarinya. 

Disini prinsip keteladanan sangat diharapkan dari guru sejarah bukan 

hanya dalam kelas tetapi diluar kelas juga harus menunjukkan diri sebagai 

seorang yang menghargai sejarah (Widja, 1989:16-17). 

Adanya kompetensi guru, cara mengajar serta kemampuan guru dalam 

bidang sejarah, serta adanya kerjasama antara guru dan siswa maka 

diharapkan proses pembelajaran dikelas dapat berjalan dengan baik. Memilih 

metode dan strategi mengajar juga harus diperhatikan, sehingga tidak perlu 

terjadi kegagalan akibat alokasi waktu yang salah sehingga proses 

pembelajaran dikelas dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien serta 

tujuan dari pembelajaran sejarah dapat tercapi secara maksimal. Selain peran 

seorang guru, siswa harus juga berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

dengan adanya peran aktif dan sikap kritis siswa dalam menanggapi materi 

yang disampaikan maka proses pembelajaran akan menjadi lebih hidup dan 

mudah dipahami oleh siswa, sebab dengan sikap kritis siswa akan terjadi 
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dialog antara guru dan siswa sehingga terciptalah proses pembelajaran yang 

aktif. 

 
E. Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Konstruktif  

Dalam menentukan suatu model yang sesuai yang dapat menciptakan 

situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Inovasi diadopsi dari 

metode kerja para ilmuan dalam menemukan suatu pengetahuan yang baru. 

Dengan adanya inovasi pembelajaran akan tercipta pembelajaran akan lebih 

variatif, inovatif dan konstruktutif dalam merekonstruksi wawasan 

pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas peserta 

didik.  

1. Metode Pembelajaran Diskusi 

Salah satu metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

adalah metode diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh 

beberapa orang atau lebih yang tergabung dalam satu kelompok untuk 

saling bertukar pendapat tentang suatu masalah kemudian bersama-sama 

mencari pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu 

masalah. 

Langkah-langkah penggunaan metode diskusi : 

a. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 

pemecahannya. 



26 

26 

b. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, mengatur tempat 

duduk, ruangan, sarana). 

c. Para siswa berada dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan 

guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainuntuk 

mengawasi agar diskusi berjalan dengan lancar. 

d. Tiap kelompok menlaporkan hasil diskusinya. 

e. Akhirnya para siswa mencatat hasil-hasil diskusinya, dan guru 

mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok setelah 

siswa mencatatnya untuk ”file” kelas. 

Kelebihan metode diskusi 

a. Metode diskusi melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

belajar. 

b.  Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan 

bahan pelajaran masing-masing. 

c. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara 

berpikir dan sikap ilmiah. 

d. Mendapatkan kepercayaan diri karena mengajukan dan 

mempertahankan pendapatnya dalam diskusi. 

e. Menunjang usaha pengembangan sikap social dan demokratis. 

Kelemahan metode diskusi 

a. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

b. Peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. 
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c. Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 

d. Biasanya lebih menghendaki pendekatan yang lebih formal.  

 
F. Model Pembelajaran Artikulasi. 

Artikulasi merupakan satu tipe dalam model pembelajaran kooreratif 

untuk pengelompokan campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung 

jawab kelompok untuk pembelajaran individu anggota kelompok. 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk merangkum materi sebelum 

pembelajaran di mulai , kemudian pada saat pembelajaran , guru menyuruh 

siswa untuk membentuk kelompok berpasangan, kemudian seorang 

menceritakan materi yang disampaikan oleh guru dan yang lain sebagai 

pendengar setelah itu berganti peran, kemudian bersama – sama melakukan 

diskusi. 

Langkah – langkah Model Artikulasi tersebut adalah : 1, Menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang ingin di capai, 2, Guru menyajikan materi 

sebagaimana biasa, 3, Untuk mengetahui daya serap siswa , bentuklah 

kelompok berpasangan dua orang. Sesuai dengan posisi tempat duduk siswa, 

4, Suruhlah seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru di 

terima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan kecil, 

kemudian begantian peran. Begitu juga kelompok lainnya. 5, Suruh siswa 

secara bergiliran/diacak minimal 3 kelompok dalam satu kali presentasi untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya,kemudian 

melakukan diskusi di depan kelas sampai sebagian siswa sudah 

menyampaikan hasil wawancaranya. 6, Guru mengulang /menjelaskan 
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kembali materi yang sekiranya belum di pahami siswa.7,. Kesimpulan/ 

penutup. 

 
G. Kerangka Berfikir 

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, 

salah satu faktor adalah guru atau tenaga pengajar, salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa dalam setiap pelajaran pada 

umumnya diperlukan berbagai macam model pembelajaran, sehingga guru 

harus bisa memiliki strategi belajar yang tetap. 

Model pembelajaran Artikulasi adalah strategi yang dapat digunakan 

sebagai alternatif bagi guru untuk meningkatkan daya serap siswa dalam 

pelajaran Model ini lebilh ini menekankan pada kerjasama antar siswa 

modebertujuan untuk memudahkan siswa untuk memahami dan menghafal 

materi yang telah diberikan oleh guru. model pembelajaran ini mempunyai 

keistimewaan yaitu selain siswa bisa memahami materi pelajaran juga bisa 

lebih mudah mengingat pelajaran tersebut. Dalam sistem Artikulasi siswa 

dapat memahami pelajaran tersebut, dan dapat menghafalnya dengan mudah. 

Kelas VII C merupakan kelas yang gaduh maka diperlukan model 

pembelajaran yang inovatif, model Artikulasi dapat membantu siswa kelas VII C 

untuk lebih aktif kedalam arah yang positif.  

Diharapkan dengan Model Artikulasi hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Peneliti bekerjasama dengan guru IPS sejarah yang mengajar di 

SMP N 2 Nalumsari, Jepara menghadapi masalah berkenaan dengan 

pembelajaran sejarah, yaitu, keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah 



29 

29 

kurang dan rata-rata hasil belajarnya rendah. Hal ini terjadi karena faktor 

internal siswa sebagai subyek belajar juga dikarenakan faktor eksternal siswa. 

Seperti peran guru sebagai subyek pembelajar dan lingkungan siswa. karena 

itu, guru IPS sejarah harus mampu menciptakan iklim dan lingkungan belajar 

dalam memberi pelajaran, terhadap kemampuan, potensi, bakat, minat dan 

kebutuhan siswa. Variasi dan inovasi pembelajaran itu bisa berupa Model, 

strategi, media, alat peraga, model pembelajaran dan yang lainnya. Hal ini 

sangat penting karena tanpa iklim dan lingkungan belajar yang menarik serta 

menyenangkan, partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran tidak akan optimal. 

Diharapkan model pembelajaran Artikulasi ini mampu memberi landasan pada 

siswa dalam memahami pelajaran IPS sejarah.     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

H. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2006:71). Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah 

Siswa 

Hasil Belajar Sejarah 

Pemahaman 
Materi 

Penggunaan Model 
Pembelajaran Artikulasi Guru 
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sebagai berikut: Dengan penerapan model pembelajaran Artikulasi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS sejarah kelas VII C di SMP N 2 

Nalumsari,Jepara dapat ditingkatkan. 

 

 



 

31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai metode yang dilakukan dalam 

penelitian. Metode penelitian yang dimaksud yaitu cara atau prosedur yang 

ditempuh dalam melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut 

ini akan diuraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, obyek penelitian, lokasi 

penelitian, desain penelitian, prosedur pengumpul data, alat pengumpul data, 

teknik pengumpul data, analisis data, indikator keberhasilan.  

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara 

yang beralamatkan di Jl. Raya Nalumsari. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 3 Agustus sampai 15 Oktober 2009.  

 

B. Objek Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Obyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, 

Jepara tahun Pelajaran 2008/2009 
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C. Desain Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan guru sebelum melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas ini yaitu : 

a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, memilah materi 

yang akan diberikan dengan melihat Kompetensi Dasar yang tepat. 

Rencana pembelajaran yang disetting sebagai Penelitian Tindakan 

Kelas, bahan pengajaran yang akan diberikan kepada siswa berasal 

dari buku ajar pegangan guru, menyusun alat evaluasi (instrumen 

penelitian), menyusun lembar observasi pelaksanaan tindakan guru, 

menyusun lembar observasi keaktifan belajar siswa dan menyusun 

angket untuk guru dan siswa. 

b. Alat evaluasi disusun berdasarkan kisi-kisi soal yang telah dibuat 

sebelumnya. Sebelum soal digunakan untuk mengukur hasil penelitian 

maka diuji coba terlebih dahulu. Uji coba berfungsi untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dari soal. Hal 

ini bertujuan untuk mendukung kesahihan dari soal penelitian. 

1) Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat 

evaluasi dalam mengukur. Analisis realibilitas bentuk tes pilihan 

ganda menggunakan KR-20 yang dikemukakan oleh Kuder dan 

Richardson. 
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas tes secara keseluruhan  

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1 – p) 

∑ pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 n = banyaknya item 

 S   = standar deviasi dari tes. 

Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan 

cara membandingkan 11r  dengan harga tabelr  yang sesuai pada 

tabel harga product moment maka dikatakan soal yang diujikan 

reliabel (Arikunto, 2006;100). 

2) Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan 

valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor 

total. Untuk mengetahui validitas item soal digunakan rumus: 

( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rXY  

Keterangan: 

XYr  = Koefisien korelasi tiap item 

N = Banyaknya subjek uji coba 
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∑ X  = Jumlah skor item 

∑Y  = Jumlah skor total 

∑ 2X  = Jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  = Jumlah kuadrat skor total 

∑ XY  = Jumlah perkalian skor item dan skor total 

Kemudian  hasil  XYr  dikonsultasikan dengan tabelr  product 

moment dengan α=5%. Jika XYr  > tabelr  maka alat ukur dikatakan 

valid. 

Untuk mengukur validitas instrumen pengukuran 

keterampilan kooperatif dilakukan dengan uji korelasi spearman 

rho. Bila hasil korelasi menghasilkan signifikansi ≤ 0,05 maka 

terdapat kesesuaian yang signifikan (Sugiyono, 2005). 

3) Daya Pembeda 

PBPA
JB
BB

JA
BADP −=−=

 

Keterangan : 

DP : Daya pembeda 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
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PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 2. Kriteria Daya Pembeda 
No Interval DP Kriteria 

1. 0,00≤  DP ≤  0,20 Jelek 

2. 0,20 < DP ≤  0,40 Cukup 

3. 0,40 < DP ≤  0,70 Baik 

4. 0,70 < DP ≤  1,00 Baik sekali 

  DP negatif soal harus diperbaiki  

4) Tingkat Kesukaran 

JS
BP =

 
Keterangan: 

P : Taraf kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kesukaran 
No Interval P Kriteria 

1. 0,00≤  P ≤  0,30 Sukar 

2. 0,30 < P ≤  0,70 Sedang 

3. 0,70 < P ≤  1,00 Mudah 
 (Suharsimi Arikunto,2002:73 

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran terdapat 9 soal yang 

termasuk kriteria mudah, yaitu soal nomor 2, 4, 7, 12, 17, 32, 34, 35, dan 

40, kategori sedang terdapat 28 soal, yaitu soal nomor; 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38 

dan  39. Kategori sukar terdapat 1 soal yaitu soal nomor 13 selengkapnya 

dapat dilihat dalam lampiran 1. 
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2. Tahap Tindakan  

Pada tahap ini dilaksanakan proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut : 

a. Siklus I. 

1) Perencanaan  

a) Peneliti dan guru Sejarah VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara 

merencanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Artikulasi dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) RPP siklus ini dapat dilihat pada lampiran 7. 

b) Peneliti membuat lembar pengamatan guru. Lembar ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas guru selama 

pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan guru siklus I 

dapat dilihat pada lampiran 20. 

c) Peneliti membuat lembar pengamatan siswa. Lembar ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Lembar siswa siklus I dapat dilihat pada lampiran 

14. 

d) Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus I yang di ambil 

dari kisi – kisi soal uji coba Lampiran 6. 

e) Peneliti menyiapkan soal-soal evaluasi yang akan digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa yang terdiri  dari 20 soal 

pilihan ganda dengan berpedoman pada kisi-kisi yang telah 

dibuat. Soal evaluasi dapat dilihat pada lampiran 6. 
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f) Peneliti menyiapkan dan kunci jawaban lembar jawaban 

Lampiran 10 dan 11. 

2) Pelaksanaan/ Implementasi 

Tahap pelaksanaan/implementasi tindakan merupakan tahap 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan tindakan 

pada siklus I direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan selama 4 jam pelajaran (4 x 45 menit). Pada tahap ini di 

lakukan 2 kali pertemuan karena pertimbangan dari pemberian 

materi pembelajaran dan test akhir siklus. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a) Guru menyiapkan kondisi fisik siswa. 

b) Guru memberi acuan kepada siswa dengan cara manginformasikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c) Guru menginformasikan Model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran Artikulasi. Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. 

d) Guru menyampaikan materi dengan model pembelajaran 

Artikulasi.. 

e) Guru mengevaluasi pembelajaran untuk mendapat balikan dari 

siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

f) Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

g) Guru menutup pelajaran dengan cara memberikan tugas. 
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3) Pengamatan/Observasi 

Observasi pada siklus I dilakukan oleh peneliti sebagai kalbolator. Kerja 

sama (kolaborasi) antara guru dengan peneliti sangat penting dalam 

menggali dan mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi. Terutama pada 

kegiatan mendiagnosis masalah, menyusun usulan, melaksanakan 

tindakan, menganalisis data, menyeminarkan hasil, dan menyusun laporan 

akhir (Arikunto, 2006:63). Observasi ini dilakukan terhadap aktivitas 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran melalui pengamatan. Evaluasi 

hasil belajar pada siklus I dengan cara membagikan soal. 

4) Refleksi  

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada 

siklus I dilaksanakan segera setelah tahap implementasi/pelaksanaan dan 

observasi selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada siklus I. Hasil refleksi ini 

akan digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan siklus II. 

b. Siklus II 

Siklus II di laksanakan agar peneliti mengetahui peningkatan hasil dari 

pemberian model pembelajaran Artikulasi. Untuk lebih jelasnya 

mengenai tahap – tahapannya dapat dilihat di bawah ini : 

1) Perencanaan  

a) Peneliti dan guru Sejarah kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara 

merencanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 
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Artikulasi membuat Rencana Perbaikan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPPP) RPPP siklus II ini dapat dilihat pada lampiran 8. 

b) Peneliti membuat lembar pengamatan guru. Lembar ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Lembar pengamatan guru siklus II dapat dilihat 

pada lampiran 20. 

c) Peneliti membuat lembar pengamatan siswa. Lembar ini 

digunakan untuk mngetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Lembar pengamatan siswa siklus II dapat dilihat 

pada lampiran 14. 

d) Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus II yang 

berpedoman dari kisi – kisi soal uji coba Lampiran 6. 

e) Peneliti menyiapkan soal-soal evaluasi yang akan digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa yang terdiri dari 20 soal 

pilihan ganda dengan berpedoman pada kisi-kisi yang telah 

dibuat. Soal evaluasi dapat dilihat pada lampiran 6. 

f) Peneliti menyiapkan dan kunci jawaban lembar jawaban siklus 

2 lampiran 12 dan 13. 

2) Pelaksanaan/Implementasi 

Tahap pelaksanaan/Implementasi tindakan merupakan tahap 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan tindakan 

pada siklus II direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan selama 4 jam pelajaran (4 x 45 menit). Adapun kegiatan 
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yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat dijabarkan 

secara rinci seperti urut-urutan sebagai berikut : 

a) Guru menyiapkan kondisi fisik siswa. 

b) Guru memberi acuan kepada siswa dengan cara 

manginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c) Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model pembelajaran Artikulasi. 

d) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan cara 

mengajukan pertanyaan. 

e) Guru mengevaluasi pembelajaran untuk mendapat balikan dari 

siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

f) Guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan memberikan 

soal. 

g) Guru menutup pelajaran dengan cara memberikan tugas rumah. 

3) Pengamatan/Observasi 

Observasi pada siklus II dilakukan oleh peneliti sebagai kalbolator. 

Pada tahapan ini peneliti akan bekerjasama dengan guru kelas. 

Observasi ini dilakukan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran melalui pengamatan. Evaluasi hasil belajar 

pada siklus II dengan cara membagikan soal. Evaluasi dilakukan 

diakhir pertemuan pada siklus II. Siklus II merupakan siklus 

terakhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan. 
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4) Refleksi  

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi 

pada siklus II dilaksanakan segera setelah tahap 

implementasi/pelaksanaan dan observasi selesai. Pada tahap ini 

peneliti dan guru mendiskusikan hasil untuk mendapatkan simpulan. 

Setelah berakhirnya siklus II diharapkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara. 

Prosedur kerja tersebut secara garis besar dapat digambarkan 

dalam skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  
Rancangan Penelitian  

 (Arikunto, Suharsimi, 2008:16) 
 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

? 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data hasil belajar diambil dari tes evaluasi setelah pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Data mengenai kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran diambil dengan 

menggunakan observasi. 

3. Data tentang sikap siswa terhadap pembelajaran sejarah diambil dengan 

menggunakan angket. 

Alat pengumpulan data ini di pilih karena untuk mengetahui dari hasil 

belajar siswa, kegiatan siswa dan guru, sikap siswa. 

 
E. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

1. Tes tertulis/evaluasi yang mengungkapkan kemampuan kognitif siswa. 

2. Lembar pengamatan kemampuan sejarah siswa. 

3. Angket refleksi siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas pemahaman sejarah siswa. Instrumen yang akan 
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digunakan sebagai alat untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dalam 

pembelajaran berdasar pada  UU No. 14 Tahun 2005, dan Kochhar dalam 

teaching of  history (2008: 393) mengungkapkan guru sejarah harus 

memiliki beberapa kualitas pokok. Selengkapnya dapat dilihat dalam lembar 

kisi-kisi lembar penilaian untuk  guru 

Tabel 3.1 
Kisi-kisi lembar penilaian untuk guru 

 
No Kompetensi guru Indikator Item 

1 Kompetensi 

padegogik 

Kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik 

Pembuka, inti dan 

penutup 

2 Kompetensi 

kepribadian 

Kemampuan kepribadian yang 

mantap, arif dan berwibawa serta 

menjadi tauladan peserta didik 

Pembuka, inti dan 

penutup 

3 Kompetensi 

Profesional 

Kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan 

mendalam 

Inti dan penutup 

4 Kompetensi 

Sosial 

Kemampuan guru untuk 

berkomunikasi 

Pembuka, inti dan 

penutup 

Sumber: UU No. 14 tahun 2005 pasal 1 

Adapun instrumen yang akan digunakan sebagai alat untuk memperoleh 

data tentang aktivitas siswa berdasar pada (Supartini 2006:15) tentang  

aktivitas dalam belajar. Selengkapnya dapat dilihat dalam lembar kisi-kisi 

lembar penilaian untuk  siswa.  
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi lembar penilaian untuk siswa 

 
No Aktivitas Belajar Indikator Item 

1 Mendengarkan Mendengarkan penjelasan 

guru/teman 

Aspek aktifitas dan 

kooperatif 

2 Memandang Mengarahkan penglihatan ke 

suatu obyek (mata) 

Aspek aktifitas dan 

kooperatif 

3 Menulis atau 

mencatat 

Menulis atau mencatat Aspek aktifitas 

4 Membaca Membaca materi atau LKS Aspek aktifitas 

5 Komunikasi Kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi 

Aspek aktifitas dan 

kooperatif 

  Sumber: Supartini, 2006 

2. Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki aleh individu atau kelompok 

(Suharsimi Arikunto, 1998:139). 

Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

melakukan pembelajaran. Tes yang diberikan berupa soal pilihan ganda 

yang harus diselesaikan siswa pada waktu yang telah ditentukan. 

Pengambilan data hasil belajar siswa dilakukan pada tiap akhir siklus 

dengan instrumen yang sudah diuji cobakan dan dianalisis, kemudian 

dilakukan penskoran selanjutnya skor diubah menjadi 

nilai. 100x
totalskor
diperolehyangskorNilai

Σ
Σ

=  
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3. Metode angket (questionnaires) 

Questionnaires adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 1998 : 140). 

Metode questionnaires yang digunakan adalah angket langsung yaitu 

daftar pertanyaan yang diberikan langsung kepada siswa. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran sejarah. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu berupa daftar nama siswa, foto-

foto yang diambil saat penelitian dan nilai ulangan harian siswa siswa. 

 

G.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari nilai rata-rata untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat dari nilai rata-rata siswa pada setiap siklusnya, sedangkan tingkat 

ketuntasan belajar siswa dapat dicari menggunakan rumus: 

%100x
tersebutkelaspadasiswa
belajartuntasyangsiswabelajarketuntasanTingkat

Σ
Σ

=  

Jika siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 

mencapai 75%, maka pembelajaran dikatakan tuntas dan pembelajaran dapat 

dilanjutkan mengenai pokok materi selanjutnya. Namun jika hasil belajar 
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siswa kurang dari 75%, maka pembelajaran harus diperbaiki sehingga 

mencapai 75%. 

Data yang diperoleh berupa catatan pengamatan, observasi dan angket 

dianalisis dengan pendekatan triangulasi data. Pendekatan ini terdiri dari tiga 

tahap:   

1. Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam bagian ini 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengategorisasikan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi 

(Miles dan Huberman, 2000:17-18). 

2. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan menetukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks (Miles dan Huberman, 2000:17-

18). Dalam data kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah dalam 

bentuk teks naratif agar mengurangi terjadinya peneliti untuk bertindak 

ceroboh dan secara gegabah di dalam mengambil kesimpulan yang tak 

berdasar. 

3. Miles dan Huberman (2000:20) mengatakan kesimpulan adalah tinjauan 

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai 

makna yang  muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Alur 

di atas, bila digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut : 
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Setelah skor didapatkan, kita bisa mengetahui kriteria baik dan tidaknya 

nilai psikomotorik siswa, aktifitas guru dan aktifitas siswa. 

 
H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

1. Apabila nilai rata-rata kelas > 65 dengan presentase ketuntasan klasikal 

lebih dari atau sama dengan 75%. 

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

memperoleh skor rata-rata kemampuan > 65 dalam mengerjakan soal 

sejarah.  

Gambar 3.2 
. Komponen-komponen analisis data model interaktif 

(Milles dan Huberman, 2000:20) 

PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATA

REDUKSI DATA

KESIMPULAN-KESIMPULAN 
PENAFSIRAN/VERIFIKASI 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Setting Penelitian 

Dahulu SMP N 2 Nalumsari, Jepara masih bernama SMP N 2 

Mayong, Jepara. SMP N 2 Mayong  di resmikan tanggal 18 Februari 

1986 oleh Prof DR Fuad Hasan. Sedangkan dari jadi SMP N 2 

Nalumsari, Jepara pada tanggal 20 November 2009. Kepala sekolah yang 

pertama adalah Bapak Drs. Maskuri. jumlah kelas seluruhnya ada 19 

buah, dengan rincian kelas I = 7 kelas, Kelas II = 6 kelas, dan Kelas III = 

6 kelas. Pengajarnya para guru tetap SMP N 2 Nalumsari,Jepara 

SMP N 2 Nalumsari, Jepara beralamat di Jl Gemiring Lor, Nalumsari, 

Jepara dengan no telp (0291)3317822. SMP N 2 Nalumsari, Jepara yang tak 

jauh dari kecamatan dan SMA N 1 Nalumsari, Jepara menjadikan sekolah ini 

favorit di kecamatan Nalumsari hal ini di buktikannya dengan meningkat 

jumlah siswa pada ajaran baru bahkan melebihi dari kuota daya tampung. 

Tahun ini SMP N 2 Nalumsari mendapatkan bantuan dari Pemerintah untuk 

penambahan 2 Lokal ruang Kelas. 

Visi : Meningkatkan dalam prestasi, Santun dalam berprilaku, 

Senantiasa berpijak pada iman dan Takwa. Misi : 1) Melaksanakan 

pembeajaran dan bimbingan secara efektif san efisien, 2) Mendorong 
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dan membantu setiap siswa mengenal potensi dirinya sehingga dapat di 

kembangkan secara optimal, 3) Mengelola tempat ibadah sebagai 

sarana kegiatan keagamaan, 4) Mengadakan pembinaan dan penyiapan 

lomba mata pelajaran, Keagamaan dan Olahraga, 5) Menumbuhkan 

penghayatan dan pengamatan terhadap ajaran agama yang di anut 

dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 6) 

Mengintegrasikan materi pembelajaran dengan iman dan takwa, 7) 

Memberi motivasi belajar kepada siswa secara maksimal. 

Kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP N 2 Nalumsari, 

Jepara antara lain :1. Drs. Maskuri, 2. Muslim Priyohusodo, BA, 3. Drs, 

Subijono, 4. H, Sartijo, 5. Drs, Nooryadi 

Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh SMP N 2 Nalumsari, 

Jepara antara lain: 19 ruang kelas yang memadai terbagi dalam kelas 

VII ada 7 kelas, VIII ada 6  kelas dan IX  ada 6  kelas, ruang guru yang 

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

IPA (kimia, fisika dan biologi), Ruang Media, perpustakaan, musola, 

ruang bimbingan konseling.  

SMP Negeri 2 Nalumsari , Jepara juga dilengkapi dengan sarana 

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

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

jumlahnya masih terbatas. Selain hal tersebut, untuk mendukung dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal baik dalam 

segala aspek. SMP Negeri 2 Nalumsari, Jepara juga mengembangkan 
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kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan  dilaksanakan meliputi  Pramuk, 

Basket, Baca tulis Al Qur’an (BTQ); Volly, sepakbola, tenis, dan sepak 

takraw, dll. 

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari 

guru sejarah di kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara, diketahui 

bahwa suasana pembelajaran di kelas masih kurang kondusif. Siswa 

masih kurang aktif, masih terpaku dengan materi yang diberikan oleh 

guru dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari data 

awal dapat di ketahui bahwa 3 siswa yang aktif dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Selain itu siswa yang aktif dalam antusisas dalam 

mengikuti pembelajaran adalah 9 siswa. Siswa sering kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru.  

Siswa sering mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal 

ujian maupun soal dengan tipe soal lain selain soal yang sering guru 

mereka berikan. Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai 

ulangan harian masih sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak 

mencapai ketuntasan belajar. Nilai tertinggi 80, nilai terendah 40, rata-

rata nilai ulangan harian 60,23 dengan jumlah siswa tuntas 16 siswa dan 

yang tidak tuntas 26 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 

38,09% dan persentase tidak tuntas belajar 61,90%. Data yang di 

peroleh dari observasi awal adalah guru dalam pembelajaran masih 

mempergunakan metode Ceramah. Media penunjang hanya masih 

tergantung dari LKS. 
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2. Hasil Penelitian 

1. Hasil penelitian siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan dalam dua kali pertemuan selama 4 

jam pelajaran (4 x 45 menit) pada tanggal 3 Agustus dan 10 

Agustus  2009 diikuti oleh siswa kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, 

Jepara. Kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran 

selama siklus 1 sebagai berikut. 

Pada kegiatan awal guru menyiapkan sarana pembelajaran 

dan mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. 

Guru memberikan acuan kepada siswa dengan cara menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru 

memberikan apersepsi dengan cara mengajukan jenis manusia 

purba di indonesia. 

Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan penyampaian 

materi pelajaran oleh guru melalui model pembelajaran berbasis 

masalah. Penyampaian ini berlangsung selama 45 menit. Kegiatan 

selanjutnya adalah guru mengevaluasi pembelajaran untuk 

mendapat balikan dari siswa dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lisan. 

Pertemuan kedua pada siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 

10 Agustus 2009. pada pertemuman kali ini siswa disuruh 

mengerjakan soal tes evaluasi siklus 1 selama 30 menit. Hasil 

balajar siswa pada siklus 1 diperoleh setelah siswa mengerjakan tes 
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evaluasi siklus 1. Nilai rata-rata hasil siklus 1 sebesar 62,5 dengan 

nilai tertinggi 80  dan nilai terendah 4,5  siswa yang memperoleh 

nilai > 6,5 sebanyak 31 siswa sehingga presentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 73,80%. Berdasarkan hasil observasi pada 

siklus 1, diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1 
Hasil Belajar Siklus 1 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  31 73,80 % 

2 Tidak Tuntas 11 27,20% 

Jumlah 42 100,00% 

 Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 
 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berlangsung di 

nilai dengan kreteria yang ditentukan yaitu dengan mengamati 

banyaknya siswa yang aktif dalam pembelajaran berlangsung. 

 

Siswa sedang menjawab pertanyaan dari guru.  

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 
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Siswa sedang bertanya kepada guru. 

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 

 Hasil observasi aktifitas siswa pada siklus I ditunjukkan 

pada table berikut. 

 
Tabel 2 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa siklus 1 

Aktivitas Siswa Siklus 1 

No INDIKATOR SKOR 

1 Mengerjakan tugas rumah 5 

2 Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan saat penjelasan materi 
berlangsung 

4 

4 Interaksi siswa dalam kelompok 3 

5 Aktif bertanya saat pemaparan hasil diskusi 3 

6 Aktif menjawab pertanyaan saat pemaparan hasil diskusi 3 

7 Mengerjakan tugas / evaluasi 5 

Jumlah 

Persentase % 

Kriteria 

27 

77,14 % 

BAIK 

 Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 
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Dari data tersebut dapat di ketahui  bahwa persentase keaktifan siswa 

adalah 77,14 % dalam mengerjakan rumah siswa sudah mengerjakan tugas 

rumah semuanya,.Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung 

sebanyak 27 siswa sehingga mendapat kategori baik. Aktif menjawab 

pertanyaan saat penjelasan materi berlangsung sebanyak 32 sehingga 

mendapat kategori baik. Interaksi siswa dalam kelompok sebanyak 25 siswa. 

Aktif bertanya saat pemaparan hasil diskusi sebanyak 26 siswa, Aktif 

menjawab pertanyaan saat pemaparan hasil diskusi 26 siswa sehingga dapat 

di kategorikan cukup. Mengerjakan rumah/evaluasi , siswa mengerjakan 

rumah secara keseluruhan sehingga mendapat kategori baik sekali. Hasil 

penilaian aktivitas siswa siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 16.  

Sedangkan kinerja guru pada siklus 1 ditujukkan pada tabel sebagai 

berikut.  

Tabel 3 
Kinerja Guru Siklus 1 

No Data Kinerja Guru 

1 Skor yang diperoleh 63 

2 Skor maksimal 90 

3 Persentase kerja % 70,84 % 

4 Kriteria BAIK 

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 

 Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa kinerja guru 70,84 % . 

Mempersiapkan siswa untuk belajar baik, Melakukan kegiatan appersepsi 

adalah cukup, Memberikan motivasi sudah baik, Menunjukkan pengusaan 

materi adalah cukup, Mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
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relevan sudah baik, Menyampaikan materi dengan jelas adalah baik, 

Mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan adalah cukup, Melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi mendapat kategori cukup, 

Melaksanakan pembelajaran secara runtun mendapat kategori cukup, 

Menguasai kelas mendapat kategori baik sekali, Melaksanakan 

pembelajaran yang memungkkinkan tumbuhnya kebiasaan positif mendapat 

kategori cukup, Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah direncanakan mendapat kategori cukup, Menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran mendapat kategori kurang, 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa cukup, Memantau 

kemajuan belajar selama proses mendapat kategori baik, Melakukan 

penilaian akhir sesuai dengan kompetensi mendapat kategori cukup, 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 

mendapat kategori baik sekali, Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan,atau kegiatan,atau evaluasi,atau tugas sebagai bagian 

dari remidi atau pengayaan mendapat kategori baik sekali. Hasil penilaian 

aktifitas guru dapat di lihat pada lampiran 22. 

2. Refleksi 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan siklus 

1 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Guru dalam melaksanakan langkah-langkah dalam model 

pembelajaran Artikulasi sudah baik namun masih ada kekurangaan, 

terutama pada aspek/indikator 4 yaitu dalam menumbuhkan 
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partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.Guru kurang 

memotifasi keaktifan siswa. Hal tersebut dikarenakan model 

pembelajaran Artikulasi baru pertama kali diterapkan oleh beliau.  

b. Dari hasil analisis lembar penilaian untuk siswa masih terdapat 

kekurangan  pada indikator 5.  Masih ada siswa yang belum aktif 

pada saat pemeparan hasil diskusi persentase keaktifan siswa yang 

hanya mencapai 61,90% 

c. Siswa yang belum aktif hal ini disebabkan karena siswa cendereung 

belum tertarik  dengan model Artikulasi yang dibuat oleh guru 

sehingga model Artikulasi yang dibuat oleh guru perlu adanya 

pembaharuan pada siklus yang selanjutnya.  

d. Siswa belum begitu bisa membuat rangkuman dari penjelasan dari 

guru  karena belum terbiasa merangkum penjelasan dari guru 

dikarenakan model Artikulasi merupakan sesuatu yang baru bagi 

siswa. 

e. Sebanyak 73,80%. siswa telah mencapai ketuntasan belajar dengan 

nilai rata-rata 62,5, Nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80 

Setelah diadakanya refleksi pada siklus 1 dan ditemukan masih 

terdapat kekurangan dalam langkah-langkah pembelajaran Artikulasi pada 

siklus 1, maka peneliti mengadakan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan 

siklus 2, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menyempurnakan kegiatan pada saat siklus 2 masih sama dengan yang ada 

pada saat siklus 1, peneliti hanya menyempurnakan kekurangan-
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kekurangan yang ada pada indikator pengamatan baik terhadap siswa 

maupun terhadap guru. Selain itu masih terdapat kekurangan pada 

indikator keberhasilan yaitu nilai rata – rata kelas kurang dari kriteria > 65. 

Untuk itu perlu di lakukan ke tahap siklus selanjutnya 

3. Hasil penelitian siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan dalam dua kali pertemuan selama 4 jam 

pelajaran (4 x 45 menit) pada tanggal 24 Agustus dan 31 Agustus  2009 

diikuti oleh siswa kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara. Kegiatan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran selama siklus I sebagai berikut. 

Pada kegiatan awal guru menyiapkan sarana pembelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Guru 

memberikan acuan kepada siswa dengan cara menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru memberikan apersepsi 

dengan cara mengajukan pertanyaan jenis manusia purba di luar Indonesia. 

Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan penyampaian materi 

pelajaran oleh guru melalui model Artikulasi. Penyampaian ini 

berlangsung selama 45 menit. Kegiatan selanjutnya adalah guru 

mengevaluasi pembelajaran untuk mendapat balikan dari siswa dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

Pertemuan kedua pada siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 10 

Agustus 2009. pada pertemuman kali ini siswa disuruh mengerjakan soal 

tes evaluasi siklus 2 selama 30 menit. Hasil balajar siswa pada siklus 2 

diperoleh setelah siswa mengerjakan tes evaluasi siklus 2. Nilai rata-rata 
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hasil siklus 2 sebesar 72,43 dengan nilai tertinggi 90  dan nilai terendah 

50, siswa yang memperoleh nilai > 6,5 sebanyak 35 siswa sehingga 

presentase ketuntasan belajar siswa mencapai 83,33%.. Berdasarkan hasil 

observasi pada siklus 2, diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4 
Hasil Belajar Siklus 2 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  35 83,33 % 

2 Tidak Tuntas 7 16,66% 

Jumlah 42 100,00% 

 Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berlangsung di nilai 

dengan kreteria yang ditentukan yaitu dengan mengamati banyaknya siswa 

yang aktif dalam pembelajaran berlangsung.  

 

Siswa sedang bertanya ketika pelajaran sedang berlangsung  

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani. 



59 

59 

 

Siswa sedang merangkum menggunakan model Artikulasi 

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 

Hasil observasi aktifitas siswa pada siklus 2 ditunjukkan pada table 

berikut. 

Tabel 5 
Hasil Penilaian Aktivitas Siswa siklus 2 

Aktivitas Siswa Siklus 2 
No INDIKATOR SKOR 

1 Mengerjakan tugas rumah 5 

2 Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan saat penjelasan materi 
berlangsung 

5 

4 Interaksi siswa dalam kelompok 3 

5 Aktif bertanya saat pemaparan hasil diskusi 4 

6 Aktif menjawab pertanyaan saat pemaparan hasil diskusi 3 

7 Mengerjakan tugas / evaluasi 5 

Jumlah 

Persentase % 

Kriteria 

29 

82,85% 

BAIK 

 Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 
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Dari data tersebut dapat di ketahui persentase keaktifan siswa adalah  

82,85%, dalam mengerjakan rumah siswa sudah mengerjakan tugas rumah 

semuanya,.Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung sebanyak 35 

siswa sehingga mendapat kategori baik. Aktif menjawab pertanyaan saat 

penjelasan materi berlangsung sebanyak 37 sehingga mendapat kategori 

baik. Interaksi siswa dalam kelompok kurang di karenakan siswa belum 

mengerti tujuan dari model Artikulasi sebanyak 25 siswa. Aktif bertanya 

saat pemaparan hasil diskusi sebanyak 36 siswa.  Aktif menjawab 

pertanyaan saat pemaparan hasil diskusi sebanyak  26 siswa sehingga dapat 

di kategorikan cukup. Mengerjakan rumah/evaluasi , siswa mengerjakan 

rumah secara keseluruhan sehingga mendapat kategori baik sekali. Hasil 

penilaian aktivitas siswa siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 17.  

Sedangkan kinerja guru pada siklus 2 ditujukkan pada tabel sebagai 

berikut.  

Tabel 6 

Kinerja Guru Siklus 2 

No Data Kinerja Guru 

1 Skor yang diperoleh 66 

2 Skor maksimal 90 

3 Persentase kerja % 73,33 % 

4 Kriteria BAIK 

Sumber : Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 

Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa kinerja guru persantase 

kerja 73,33 %. Mempersiapkan siswa untuk belajar baik, Melakukan 
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kegiatan appersepsi adalah baik, Memberikan motivasi sudah baik, 

Menunjukkan pengusaan materi adalah baik, Mengkaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan sudah baik, Menyampaikan materi dengan 

jelas adalah baik, Mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan adalah 

cukup, Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi mendapat 

kategori baik, Melaksanakan pembelajaran secara runtun mendapat 

kategori cukup, Menguasai kelas mendapat kategori baik sekali. 

Melaksanakan pembelajaran yang memungkkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif mendapat kategori cukup, Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah direncanakan mendapat kategori cukup. 

Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran mendapat 

kategori baik. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa cukup, 

Memantau kemajuan belajar selama proses mendapat kategori baik, 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi mendapat kategori 

cukup, Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa mendapat kategori baik sekali, Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan,atau kegiatan,atau evaluasi,atau tugas sebagai bagian 

dari remidi atau pengayaan mendapat kategori baik sekali. Hasil penilaian 

aktifitas guru dapat di lihat pada lampiran 22.  

4. Refleksi 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan 

siklus 2 dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya: 
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a. Guru dalam melaksanakan langkah-langkah dalam model 

pembelajaran Artikulasi sudah baik, aspek/indikator 4 yaitu dalam 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Sudah 

ada peningkatan . Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran 

Artikulasi baru pertama kali diterapkan oleh beliau.  

b. Guru dalam menerangkan materi dengan Artikulasi sudah baik 

karena guru sudah terbiasa dengan model Artikulasi 

c. Hasil analisis lembar penilaian untuk siswa sudah ada peningkatan   

pada indikator 5.  Dengan persentase keaktifan siswa yang 

mencapai 85,71%. 

d. Siswa yang aktif ini disebabkan karena siswa sudah tertarik dan 

mengerti dengan model Artikulasi yang dibuat oleh guru sehingga 

model Artikulasi yang dibuat oleh guru terlihat menyenangkan.  

e. Siswa sudah bisa membuat rangkuman dari penjelasan dari guru  

karena telah terbiasa merangkum penjelasan dari guru. 

f. Sebanyak 83,33%.. siswa telah mencapai ketuntasan belajar 

dengan nilai rata-rata 72,43. Nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 

90. 

Dari hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan perbaikan-

perbaikan yang dilakukan oleh peneliti pada saat siklus 2 dilakukan terjadi 

peningkatan baik dari lembar pengamatan terhadap guru peneliti maupun 

aktifitas siswa. 
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Secara lebih jelas data tentang tingkat ketuntasan belajar siswa, nilai 

rata-rata siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan kinerja guru dapat 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Diagram Tingkat Ketuntasan Belajar 

 

Sumber: Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 2009 

 

 

Gambar 2. Diagram nilai rata-rata kelas 
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Sumber: Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 2009 

Gambar 3. Aktivitas Siswa 

 
Sumber: Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 2009 

 

Gambar 4. Kinerja Guru 
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Sumber: Peneliti Zakiyudin Rakhman Wardani 2009 
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A. Pembahasan  

Tolok ukur keberhasilan siswa adalah jika guru telah melakukkan 

pembelajaran kemudian melakukan evaluasi dan hasilnya memenuhi target 

dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

dapat mengubah perilaku siswa yang tidak bisa menjadi mampu. 

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat jika ada perubahan perilaku yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswanya. 

Berdasarkan hasil penelitian siklus 1 dan siklus 2 menujukkan 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus 1 siswa masih menujukkan 

sikap kurang aktif, antusias dan tidak berani menyampaikan pertanyaan 

akibatnya kelas pasif dan guru tetap sebagai sumber informasi bagi siswa. 

Tetapi pada  siklus 2 siswa mulai aktif bertanya, menyampaikan 

pendapatnya dan suasana kelas menjadi lebih aktif.  

Hasil observasi kinerja guru dari siklus 1 sampai siklus 2 menujukkan 

peningkatan dan mendapatkan kriteria baik. Pada silklus 1 peran guru 

sangat dominan karena dalam penyampaian materi dan melaksanakkan 

model pembelajaran Artikulasi siswa masih segan dalam 

mempresentasikan hasil wawancaranya. Sedangkan dalam siklus 2 guru 

sudah dapat menjalankan model pembelajaran Artikulasi dan siswa pun 

menjadi lebih aktif.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi, penelitian, pembahasan serta analisis data 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

a.  Model pembelajaran Artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

siswa pada mata pelajaran sejarah kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara 

tahun ajaran 2009/2010. Pemahaman siswa dapat dilihat pada aktivitas 

siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang pada siklus I skor sebesar 

77,14 dan pada akhir penelitian menjadi 85,71. Hal tersebut juga dapat kita 

lihat dari nilai rata-rata 72,43 dengan ketuntasan klasikal 83,33%. pada 

akhir penelitian. Hal ini sesuai dengan indikator kinerja yaitu nilai 

ketuntasan belajar 65 dengan ketuntasan klasikal lebih dari atau sama 

dengan 75%. 

 
B. Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada kelas VII C SMP N 2 Nalumsari, Jepara tahun ajaran 

2009/2010, peneliti memberikan saran kepada guru sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya untuk kegiatan pembelajaran dapat menggunakan berbagai 

model pembelajaran tergantung pada materi pengajaran yang akan 

disampaikan. Model pembelajaran Artikulasi dapat digunakan dalam 
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pembelajaran Sejarah, karena terbukti mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu model pembelajaran ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pada saat akan melaksanakan pembelajaran Sejarah.  
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