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SARI 

 
DHONA NURRISA APRILIA. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Sejarah Kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal Melalui Model 
Pembelajaran Make a Match (Mencari Pasaangan) dengan Menggunakan Media 
Audio Visual Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Upaya Meningkatkan, Hasil Belajar Siswa, Pelajaran Sejarah. 

Model Pembelajaran make a match,  dan Media Audio Visual. 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penggunaan model 
pembelajaran make a match dengan media audio visual sebagai upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pada kondisi sebelumnya, guru sejarah kurang 
optimal baik dalam memanfaatkan maupun memberdayakan sumber 
pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran cenderung masih berpusat pada 
guru (teacher centered), berpusat pada buku (textbook centered), dan monomedia.  
Tidak dapat dipersalahkan apabila banyak siswa menganggap proses 
pembelajaran sejarah sebagai sesuatu yang kurang menarik, monoton, tidak 
menyenangkan, terlalu banyak hafalan, dan kurang variatif. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan model 
pembelajaran make a match (mencari pasangan) dengan media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah siswa kelas VII D 
SMP Negeri 9 Tegal Tahun 2010/2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran sejarah dengan menggunakan 
model pembelajaran make a match (mencari pasangan) dengan media audio visual 
pada siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 Desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom 
Action Research). Adapun subyek penelitiannya adalah seluruh peserta didik kelas 
VII D yang berjumlah 36 anak dengan pertimbangan bahwa kelas VII D 
mempunyai prestasi belajar sejarah yang paling rendah. Hal ini dapat tergambar 
dari  perhatian siswa selama proses belajar mengajar yang kurang fokus, sehingga 
dalam evaluasi pun siswa kelas VII D mendapat nilai paling rendah diantara kelas 
lain. Hasil belajar sejarah siswa kelas VII D sangat sulit untuk mencapai batas 
ketuntasan minimal ≥ 65 sehingga diperlukan adanya tindakan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus 1 
dan siklus 2. Setiap siklus dirancang dengan melalui tahapan : perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 
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pada proses pra siklus hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil ulangan harian 
yang sudah memenuhi KKM (nilai minimum 65) sejumlah 19 siswa atau 53% 
(tuntas) dan yang belum dinyatakan tuntas 17 siswa atau 47%. Adapun rata-rata 
kelas hanya mencapai 62,92. Setelah diadakan penelitian dengan menggunakan 
model pembelajaran make a match dengan audio visual, pada siklus 1 diperoleh 
nilai rata-rata hasil tes evaluasi sebesar 69,03 dengan nilai tertinggi 90 dan 
terendah 55, sedangkan siswa yang memperoleh nilai > 65 sebanyak 25 siswa 
dengan persentase ketuntasan 69%. Jadi ada peningkatan nilai rata-rata kelas di 
siklus 1 sebesar 6,11 poin dan  persentase ketuntasan sebesar 22% dari pra siklus. 
Sedangkan pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,36 meningkat sebesar 
8,33 poin dari nilai rata-rata kelas pada siklus 1 yaitu sebesar 69,03. Persentase 
ketuntasan belajar juga meningkat dari 69% pada siklus 1 menjadi 89% pada 
siklus 2.  

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah diharapkan guru mencoba 
menggunakan model pembelajaran make a match sebagai salah satu model 
pembelajaran alternatif untuk diterapkan pada mata pelajaran sejarah di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru 
diharapkan dapat melakukan penelitian tindakan kelas dan menggunakan model 
pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan sebaiknya guru 
dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dapat menciptakan 
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejarah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa yang 

dilakukan oleh manusia pada masa lampau yang akan membawa perubahan dan 

perkembangan secara berkesinambungan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk melangkah di masa sekarang dan akan datang. Sejarah terkait dengan 

peristiwa masa lalu yang mengandung angka tahun, tempat kejadian, dan pelaku 

sejarah. Namun demikian ketiga unsur tersebut tidak hanya untuk dihafal saja, 

yang lebih penting dalam mempelajari sejarah adalah “membaca” tentang 

kemenangan besar dan segemgam kekalahan. Oleh karenanya sejarah sebagai 

salah satu mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, 

diberikan kepada semua siswa pada tiga jurusan (IPS, IPA, dan Bahasa). 

Pendidikan sejarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis bagi 

setiap individu, baik secara personal maupun secara sosial. Hal ini disebabkan 

pendidikan sejarah memiliki pesan moral dan berperan dalam pembentukan 

mental dan karakter dari suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui 

pengajaran sejarah diharapkan mampu memotivasi dan membimbing siswa dalam 

melakukan refleksi ke masa lalu agar memperoleh nilai-nilai yang bermanfaat, 

sebagai sumber inspirasi dan aspirasi untuk masa kini dan menghadapi tantangan 

masa depan. 
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Dalam pembelajaran di sekolah, sejarah masih menjadi pelajaran yang 

kurang diminati. Bukan rahasia lagi, bahwa sejarah merupakan mata pelajaran 

yang tidak menarik, membosankan, sulit, dan sebagainya sebenarnya siswa 

tidak menyukai pelajaran itu. Hal ini akan tambah parah jika guru yang 

mengajarkannya monoton, terlalu teoritis, abstrak, dan membosankan. 

Faktor lain yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang menarik 

adalah dari sisi guru. Guru dalam mengajar cenderung monoton, dalam artian 

mereka hanya memberi informasi (proses satu arah) tanpa ada timbal balik, 

kalaupun ada feed back itu biasanya hanya sebuah pertanyaan yang mudah 

dijawab dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain atau paling tidak 

merangsang siswa untuk bertanya. Komunikasi yang terjadi antar siswa masih 

tergolong rendah sehingga tidak menimbulkan diskusi atau perdebatan yang 

menarik yang dapat meningkatkan aktivitas berpikir siswa. Kurangnya variasi 

dalam model pembelajaran juga merupakan salah satu faktor lesunya siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar (PBM) sehingga berakibat pada tingkat 

ketuntasan belajar siswa. 

Tingkat ketuntasan belajar siswa masih dibawah target yang diprogramkan 

oleh pihak sekolah. Aktivitas belajar mengajar seperti ini jelas akan menghambat 

tujuan pembelajaran yang tercantum dalam standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka pendidikan yang 

diselenggarakan dapat dikatakan gagal karena selain tidak mengajak para 

pembelajar untuk turut aktif, dan kreatif juga hasil evaluasi yang diperoleh selalu 

dibawah target. Umpan balik, berupa pertanyaan, sanggahan atau jawaban dari 
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siswa kepada guru, ketika guru memberi pertanyaan atau keterangan yang belum 

bisa dipahami oleh siswa. 

Melihat kenyataan seperti tersebut di atas, maka perlu diterapkan metode 

pengajaran yang membuat suasana kelas menjadi hidup dan dapat meningkatkan 

aktivitas hasil belajar siswa. Serta membuat siswa secara dinamis mengamati 

pengalaman masa lampau dari generasi terdahulu dan menemukan konsep-konsep 

atau ide-ide dasar dalam peristiwa masa lampau yang nantinya diharapkan bisa 

membekali dirinya dalam menilai perkembangan masa kini dan diwaktu yang 

akan datang (Widja, I. Gede. 1989:109). 

Berdasarkan pendapat Winarno Surachmad (1987:9) menilai bahwa sering 

pelajaran sejarah tidak membawa siswa pada kemampuan menganalisis peristiwa 

dunia dan negaranya secara historis. Siswa tidak mampu pada taraf kemampuan 

untuk melihat dan berfikir secara historis. Pengetahuan sejarah mereka berhenti 

dan terbelenggu oleh sekumpulan data, fakta-fakta dan nama-nama orang, bahkan 

masih disangsikan apakah kumpulan data itu dapat dibenarkan apabila ditinjau 

dari sudut kegunaannya dalam kehidupan sebagai warga negara. Argumentasi di 

atas mengisyaratkan bahwa cara mengajar perlu mendapat perhatian dan 

penanganan secara baik, karena tujuan pengajaran sejarah bukan sekedar transfer 

of knowledge, tetapi juga transfer of value, bukan sekedar mengajarkan siswa 

menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. 

Pengajaran sejarah, selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga 

mempunyai fungsi didaktis, sebagaimana dinyatakan oleh Sartono Kartodirdjo 

(1992:252) bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang 
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berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nenek moyangnya. Secara 

eksplisit ditegaskan dalam kurikulum 2004 bahwa pengajaran sejarah mempunyai 

dua misi: (1) sebagai pendidikan intelektual, dan (2) sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan kemanusiaan, pendidikan pembinaan moralitas, jati diri, nasionalisme 

dan identitas bangsa (Supardi,2006:128).  

Hal sama juga diungkapkan Sartono Kartodirdjo (2002:83) bahwa sejarah 

dapat berfungsi dalam pendidikan apabila menyesuaikan dengan situasi sosial 

dewasa ini dan jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta, maka 

akan menjadi steril dan mematikan minat terhadap sejarah. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, I Gede Widja (2001:2) menganalisis dan kepekaan terhadap 

masa depan. Jadi substansi yang dapat dirumuskan dalam pengajaran sejarah 

adalah harus menggunakan multi media, fleksibel, melibatkan siswa dalam 

keseluruhan pembelajaran, dan tidak hanya menekankan ingatan fakta. Untuk 

menuju ke arah itu, pendekatan yang dinilai dapat melibatkan siswa secara 

maksimal adalah cooperative learning, sebab memanfaatkan kecenderungan siswa 

untuk saling beinteraksi (Tanwey Gerson Ratumanan, 2002:108). 

Oleh karena itu secara keseluruhan proses pembelajaran sejarah disekolah 

terpusat pada guru. Guru harus mampu mengembangkan pembelajaran hingga 

dapat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan 

belajar. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan 

potensi peserta didik merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus 

dikuasai oleh seorang guru. Ketepatan guru dalam menggunakan model 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 
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Dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis dengan guru sejarah SMP 

Negeri 9 Kota Tegal pada siswa kelas VII D, diketahui bahwa rendahnya hasil 

belajar pada mata pelajaran sejarah disebabkan oleh kurangnya kosentrasi siswa 

dalam belajar seperti ada siswa yang masih belum mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran, kurangnya minat terhadap bahan pelajaran yang belum 

dimengerti siswa, kurangnya keaktifan siswa dalam bertanya, selalu ada siswa 

yang tidak menyelesaikan tugas, dan siswa terlihat banyak yang bergurau dengan 

teman sebangku selama proses pembelajaran. Hal ini pun berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa yang menunjukkan hanya 45% siswa yang tuntas belajar dan 

55% dari siswa belum tuntas belajar. Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat jika 

hasil belajar siswa mencapai nilai ≤ 65. 

Realitas empiris di atas memperlihatkan, guru sejarah kurang optimal baik 

dalam memanfaatkan maupun memberdayakan sumber pembelajaran, karena 

dalam proses pembelajaran cenderung masih berpusat pada guru (teacher 

centered), berpusat pada buku (textbook centered), dan monomedia.  Tidak dapat 

dipersalahkan apabila banyak siswa menganggap proses pembelajaran sejarah 

sebagai sesuatu yang kurang menarik, monoton, tidak menyenangkan, terlalu 

banyak hafalan, dan kurang variatif. Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran 

aktif dengan metode pembelajaran yang lebih menarik. Tentunya merubah 

paradigma pembelajaran sejarah dengan inovasi pembelajaran, yaitu menerapkan 

model pembelajaran yang tepat diantaranya model make a match dengan media 

audio visual. Model make a match adalah bentuk pengajaran dengan cara mencari 

pasangan kartu yang telah dimiliki dan pasangan bisa dalam bahan bentuk orang 
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per orang apabila jumlah siswa banyak, kemudian berhadapan untuk saling 

menjelaskan makna kartu yang dimiliki dengan bantuan media audio visual.  

Pembelajaran audio visual dipilih karena diharapkan dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang dipelajari. Audio visual 

pembelajaran memiliki daya tarik yang mampu membangkitkan minat siswa 

untuk belajar. Audio visual yang dimaksud tentunya berisikan gambar-gambar, 

film dokumentasi yang mengisahkan sebuah peristiwa sejarah. Melalui media ini 

siswa-siswa diajak akan lebih mudah memahami sebuah peristiwa sejarah tanpa 

harus berimajinasi yang belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran make a match melalui media audio visual yang berupa VCD dapat 

dijadikan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran sejarah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Sejarah kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal Melalui Model 

Pembelajaran Make a Match (Mencari Pasangan) dengan Menggunakan Media 

Audio Visual siswa Tahun Pelajaran 2010/2011 ”.     

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match (mencari pasangan) dengan 
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media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal Tahun 2010/2011? ”. 

  
1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran sejarah 

dengan menggunakan model pembelajaran make a match (mencari pasangan) 

dengan media audio visual pada siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal Tahun 

2010/2011. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

a. Bagi Guru  

1) Dapat mengembangkan konsep tentang metode pembelajaran sejarah 

yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). 

2) Menambah wawasan dan memperkaya kajian tentang efektifitas 

pemanfaatan media berbasis IT dalam pembelajaran sejarah. 

3) Dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Siswa 

1) Memberi suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan 

diharapkan memberi semangat baru dalam belajar. 

2) Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi yang 

diajarkan. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan referensi kepada 

sekolah guna memperbaiki dan mengevaluasi proses pembelajaran 

sejarah  

2) Dapat digunakan memotivasi guru-guru agar dapat menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif melalui media audio visual. 

 
1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam permasalahan penelitian, 

maka penegasan istilah sangat penting. Penegasan istilah dalam penelitian ini 

meliputi : 

1.5.1 Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Upaya artinya usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar (Kamus Besar bahasa 

Indonesia, 1995: 1108). Sedangkan kata “meningkatkan“ berasal dari kata 

tingkat yang berarti naik, hebat (hasil, produksi), dengan imbuhan me–an kata 

tingkat menjadi meningkatkan yang artinya menaikkan, memperhebat (hasil, 

produksi) (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2002:1078). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang di peroleh pembelajar 

setelah mengalami aktifitas belajar (Anni, 2006:5). Hasil belajar disini adalah 

hasil tes belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota 

Tegal pada Tahun Pelajaran 2010/2011. Jadi yang dimaksud upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match.  
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1.5.2 Model Pembelajaran Make a Match 

Pengertian model pembelajaran menurut Joyce dan Weil yang dikutip 

Suharno, dkk (1998: 25-26) adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (suatu rencana pembelajaran jangka 

panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Sedangkan pembelajaran menurut 

Darsono (2000:24) menegaskan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah ke arah yang lebih baik. Dan menurut Roestiyah (2001 :112) belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Jadi model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

membentuk kurikulum dari suatu kegiatan yang dilakukan guru yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku dari interaksi dengan lingkungan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Model pembelajaran make a matcth merupakan model pembelajaran 

aktif, efektif, dan menyenangkan, yaitu pembelajaran kooperatif (Coopreatif 

Learning ) yang mengutamakan kerja sama dan kecepatan di antara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan kartu-kartu yang 

berisikan pertanyaan. Pembelajaran model ini menggunakan kartu-kartu. 

Kartu-kartu tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu lainya berisi 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 
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1.5.3 Media Audio Visual 

Media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim pesan ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. (Sardiman, 2002:6). Media audiovisual, yaitu 

media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, seperti film, video-

cassete, dll. Media audio visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemutaran video tentang Kerajaan Zaman Hindu-Budha. 

1.5.4 SMP Negeri 9 Kota Tegal 

Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

obyek penelitian yang terletak di Kota Tegal Jawa Tengah. Tepatnya adalah 

SMP Negeri 9 Kota Tegal Jl. Martoloyo 56 Tegal 52122. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar  

Belajar menurut Darsono (2000: 84) merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Berbeda menurut Roestiyah (2001 :110) belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental 

dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Secara psikologis menurut Roestiyah (2001 :112) belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Pengertian belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali, baik sifat 

maupun jenisnya. Karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Sama halnya menurut 

Morgan dan kawan-kawan yang dikutip Agus Suprijono (2009: 3) 

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap 
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dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Pernyataan Morgan dan 

kawan-kawan ini senada dengan apa yang dikemukakan para ahli Soekamto 

dan Winataputra yang dikutip dari Baharudin (2007 : 115) yang menyatakan 

bahwa belajar merupakan proses yang dapat menyebabkan perubahan tingkah 

laku disebabkan adanya reaksi terhadap suatu situasi tertentu atau adanya 

proses internal yang terjadi di dalam diri seseorang. Perubahan ini tidak 

terjadi karena adanya warisan genetik atau respon secara alamiah, 

kedewasaan, atau keadaan, organisme yang bersifat temporer, seperti 

kelelahan, pengaruh obat-obatan, rasa takut dan lain sebagainya, melainkan 

perubahan dalam pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan 

dari semuanya (Soekamto dan Winataputra, 1997). 

Dari definisi di atas, dapat ditemukan kesamaan-kesamaan pengertian 

yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli psikologi memandang belajar 

sebagai perubahan yang dapat dilihat dan tidak peduli apakah hasil tersebut 

menghambat atau tidak menghambat proses adaptasi seseorang terhadap 

kebutuhan-kebutuhan dengan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan para 

ahli pendidikan memandang bahwa belajar adalah proses perubahan manusia 

kearah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang 

lain. 

Kesimpulannya bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau perubahan tingkah laku yang 

relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. 
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2.1.2 Prinsip – Prinsip Belajar 

Sebagai seorang pendidik atau guru hendaknya dapat menyusun sendiri 

prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam 

situasi dan kondisi yang berbeda, dan oleh setiap siswa secara individual. 

Prinsip-prinsip belajar itu sendiri sebagai berikut. 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional.  

2) Belajar harus dapat menimbulkan penguatan dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional.  

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.  

b. Sesuai hakikat belajar  

1) Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya.  

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

3) Belajar adalah proses kontinuitas (hubungan antara pengertian yang 

satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian 

yang diharapkan. 
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c. Sesuai materi/ bahan yang harus dipelajari  

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya.  

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.  

d. Syarat keberhasilan belajar  

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

2) Repretisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ ketrampilan/ siswa itu mendalam pada siswa. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru atau 

pembimbing harus dapat menyusun prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip-

prinsip belajar tersebut meliputi syarat yang diperlukan dalam belajar, sesuai 

hakikat belajar, sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari, dan syarat 

keberhasilan belajar.  

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Secara umum pengertian pembelajaran menurut Brings dalam Sugandi 

(2006:10) adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Sama halnya pengertian pembelajaran 

menurut Darsono (2000:24) menegaskan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 
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siswa berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut  Isjoni (2007:11) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang 

saling mempngaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan pengertian pembelajaran secara khusus yang dikutip 

Sugandi (2006 : 9) adalah sebagai berikut : 

a. Menurut teori Behavioristik pembelajaran adalah suatu usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan dengan simulus 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 dipelajari. 

c. Menurut teori Gestalt pembelajaran adalah usaha guru memberikan mata 

pelajaran sedemikian apa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

(mengaturnya) menjadi guru Gestalt (pola bermakna), bantuan guru 

diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat 

dalam iri siswa. 

d. Menurut teori Humanistik pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajari sesuai  

dengan minat dan kemampuannya.  

Berdasarkan dari beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa sebagai wahana bagi guru 
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memberikan materi pelajaran dengan sedemikian rupa sehingga siswa lebih 

mudah mengorganisasikannya menjadi pola yang bermakna serta 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Suatu 

proses pembelajaran akan dikatakan efektif apabila seluruh komponen yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran saling mendukung dalam rangka 

mencapai tujuan.  

Menurut Sudjana (2001 : 123) komponen-komponen yang berpengaruh 

terhadap proses belajar mengajar adalah tujuan, bahan, kondisi siswa, kondisi 

guru:  

1) Tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional      

Setiap kegiatan belajar mengajar memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan 

tersebut disesuaikan dengan kemampuan siswa, kurikulum ynag berlaku, 

efisien, dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar.  

2) Bahan pengajaran  

Bahan pengajaran yang sesuai dengan tujuan, akan lebih bermanfaat bagi 

siswa, mudah untuk dipelajari, sehingga pemahaman siswa akan lebih 

baik.  

3) Kondisi siswa dan kegiatan pembelajarannya.   

Siswa yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi serta kondisi 

pembelajaran yang baik, maka siswa tersebut dapat belajar dengan baik 

dan lebih mudah untuk menyerap konsep-konsep yang diajarkan.  
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4) Kondisi guru dan kegiatan mengajarnya.    

Kemampuan guru dalam melaksanaan berpengaruh pada proses belajar 

mengajar dan juga pada hasil belajar siswa.  

5) Alat dan sumber belajar yang digunakan.  

Media yang digunakan serta sarana dan prasarana yang ada akan 

mendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar.  

6) Teknik dan cara pelaksanaan penilaian.   

Teknik penilaian dengan pelaksanaan yang sesuai sangat mendukung 

karena proses ini dapat diketahui keberhasilan pembelajaran dan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindak lanjut menuju arah 

yang lebih baik.  

Komponen-komponen di atas saling terkait erat satu sama lain, 

keserasian di antara komponen-komponen tersebut akan mendukung 

keberhasilan proses belajar mengajar. Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah sebagai berikut:  

1) Kesiapan Belajar          

Faktor kesiapan belajar siswa, baik fisik maupun psikologis, sikap guru 

yang perhatian dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan merupakan perwujudan dari kesiapan belajar ini.  

2) Perhatian          

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. 

Perhatian ini timbul karena ada sesuatu yang menarik sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.  
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3) Motivasi          

Motivasi adalah motif yang sudah aktif. Motif adalah kekuatan yang ada 

pada diri seseorang yang mendorong orang melakukan kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan.  

4) Keaktivan Guru dan Siswa.        

Keaktifan guru untuk membantu keberhasilan belajar siswa dan keaktifan 

siswa sangat mempengaruhi pada hasil dari proses pembelajaran.  

5) Mengalami Sendiri         

Sesuatu hal apabila siswa melakukan sendiri maka ilmu yang diajarkan 

dapat tertanam lebih dalam dan pada akhirnya hasil belajar siswa akan 

menjadi lebih baik.  

6) Pengulangan   

Adanya pengulangan yang diberikan pada siswa akan membantu 

memantapkan pemahaman siswa terhadap disiplin ilmu tertentu.  

7) Balikan penguatan         

Balikan merupakan masukkan yang sangat penting bagi siswa maupun 

guru. Penguatan merupakan tindakan yang menyenangkan dari guru 

terhadap siswa yang berhasil melakukan belajar.  

8) Perbedaan individual        

Karakteristik yang berbeda baik fisik maupun perbedaan tingkat 

kemampuan, minat belajar memerlukan perhatian khusus agar 

perkembangan siswa tetap berlangsung baik sesuai dengan kemampuan 

masing-masing (Darsono, 2000 : 98).  
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Dalam suatu proses pembelajaran diinginkan suatu pencapaian hasil 

dari suatu proses pembelajaran. Hasil yamg diharapkan dalam suatu 

pembelajaran adalah:  

1) Siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri  

2) Siswa belajar mengalami apa yang terjadi  

3) Siswa menjadi aktif, kritis, dan kreatif  

4) Siswa selalu belajar dengan perasaan gembira. 

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa proses dalam pembelajaran 

guru atau pendidik seharusnya dapat menguasai dan memahami prinsip-

prinsip pembelajaran agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

  
2.2 Hakikat Model Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

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. Berkenaan 

dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (Dedi Supriawan 

dan A. Benyamin Surasega, 1990 : 115) mengetengahkan 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. 
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Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil yang dikutip Suharno, 

dkk (1998: 25-26) Bahwa, “ Model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (suatu rencana 

pembelajaran jangka panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. Pendapat lain 

dikemukakan Syaiful Sagala (2009: 176) bahwa model pembelajaran dapat 

dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. 

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu pola atau perencanaan yang digunakan sebagai pedoman 

dalam mengajar. Dalam model pembelajaran dibutuhkan perangkat-perangkat 

yang mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan pola pembelajaran yang 

baik dan didukung perangkat-perangkat pembelajaran, serta dalam 

mengajarkan suatu pokok pembahasan materi tertentu harus dipilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Kesimpulannya bahwa dalam memilih model pembelajaran harus 

memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai agar pembelajaran 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
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2.2.2 Macam – Macam Model Pembelajaran 

Menerapkan model pembelajaran yang tepat sangat penting bagi seorang 

guru. Model pembelajaran dapat dipelajari untuk pengetahuan dan untuk 

keperluan praktek mengajar. Adapun model-model pembelajaran menurut 

Joyce dan Weil yang dikutip Suharno, dkk (1998: 27) sebagai berikut : 

a) Pendekatan/model Behavioristik (pribadi) yang meliputi : pendekatan 

pengawasan diri dengan pendekatan perilaku dan pendekatan reduksi 

tekanan jiwa. 

b) Pendekatan/model proses sosialisasi yang meliputi : pendekatan 

penelitian kelompok dan pendekatan sosial. 

c) Pendekatan/model proses informasi yang meliputi : pendekatan berpikir 

induktif, latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance organizer . 

d) Pendekatan/model humanistik yang meliputi : pendekatan sejnestic dan 

pertemuan tatap muka. 

Untuk macam-macam model pembelajaran tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Model Behavioristik 

Menurut Suharno, dkk (1998: 29) Kelompok model behavioristik 

terdiri dari lima model pengajaran yaitu : model pengajaran non directive, 

model latihan kesadaran, model synectics, model sistem konseptual, dan 

model pertemuan tatap muka. Kelima model pembelajaran tersebut dapat 

mendorong keaktifan siswa yaitu model synectics dan model tatap muka. 
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b) Model Proses Sosialisasi 

Model proses sosialisasi atau lebih dikenal dengan model interaksi 

sosial. Menurut Suharno, dkk (1998: 35) Kelompok model ini terdiri dari 

enam model pembelajaran yaitu : model penelitian kelompok, model 

penelitian social, model metode laboratorium, model jurisprodensi, model 

bermain peranan, dan model simulasi sosial. Dengan keenam model 

tersebut dapat menimbulkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan siswa dapat memecahkan masalah sosial secara logis 

dan memahami hubungan antar pribadi dalam kehidupan sosial sehari-

hari. 

c) Model Pemrosesan Informasi 

Kelompok model pemrosesan informasi terdiri dari tujuh model 

pengajaran lebih lanjut Suharno, dkk (1998: 40-41) membagi menjadi : 

model induktif, model latihan inkuiri, model inkuiri ilmiah, model 

pemerolehan konsep, model pertumbuhan berpikir, model advance 

organizer dan model ingatan, dan model humanistik 

Kesimpulannya model pembelajaran yang akan digunakan adalah model 

pembelajaran yang termasuk dalam model pemrosesan informasi dengan 

pendekatan berpikir induktif, latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance 

organizer . 

Sedangkan menurut Agus Suprijono (2009 : 54) pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan 
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oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan 

oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyiapkan bahan-bahan dan informasi untuk membantu peserta diik 

menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk 

ujian tertentu pada akhir tugas. Macam-macam metode pembelajaran 

kooperatif yaitu : 

1) Jigsaw 

Pembelajaran dengan metode Jigsaw diawali dengan pengenalan topik 

yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik yang akan 

dipelajari papan tulis white board, penayangan power point dan 

sebagainya. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang lebih 

kecil. Jumlah kelompok tergantung pada jumlah konsep yang terdapat 

pada topik yang dipelajari.    

2) Think-Pair-Share 

Seperti namanya “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan 

oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memikirkan jawabannya. Selanjutnya “Pairing” pada tahap ini peserta 

didik berpasang-pasangan dalam kelompoknya dan melakukan diskusi 

yang dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkan oleh 

pasangan dalam kelompoknya. Tahap beriutnya adalah “Sharing” dalam 

kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada 

pengkonstruksian pengetahuan secara menyeluruh.        
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3) Numbered Heads Together 

Peserta didik yang telah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok 

kecil kemudian kemudian tiap kelompok diberi nomor  yang sama dengan 

kelompok yang lain. Setelah terbentuk maka tiap nomor anggota kelompok 

diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan jawaban yang diberikan 

oleh guru sampai diperoleh jawaban pertanyaan  yang utuh. 

4) Group Investigation 

Pada metode ini tiap kelompok memilih topik tertentu dengan 

permasalahan-permasalahan yang dikembangkan dari topik tersebut. 

Kemudian tiap topik dibahas pada kelompoknya masing-masing  setelah 

itu didiskusikan dalam satu kelas. Pada akhirnya akan diperoleh suatu hasil 

akhir yang dapat dipecahkan oleh kelompok-kelompok tersebut. 

5) Two Stay Two Stray 

Metode ini adalah metode dua tinggal dua tamu, dalam pembelajaran 

ini dibagi dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru 

memberikan tugas berupa permasalahn-permasalahan yang harus mereka 

diskusikan jawabannya.  Setiap kelompok mengirimkan anggotanya untuk 

bertamu kepada kelompok lain. Dan untuk anggota yang tidak bertamu 

bertugas menerima tamu untuk mendiskusikan permasalahan. Setelah 

kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas bertamu 

maupun yang bertugas menerima tamu mencocokan dan membahas hasil 

kerja yang telah mereka kerjakan. 
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6) Make a  Match 

Dalam pembelajaran ini menggunakan kartu-kartu. Kartu-kartu 

tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu lainya berisi jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Kemudian kelas dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 

kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan, kelompok pembawa kartu 

jawaban dan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Kemudian hasil 

dari kelompok tersebut didiskusikan sampai permasalahan tercapai jawban 

yang benar.   

7) Listening Team 

Pembelajaran yang diawali dengan pemaparan materi pelajaran oleh 

guru. Selanjutnya kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kemudian tiap 

kelompok mendiskusikan permasalahan dan pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru.   

8) Inside-Outside-Circle 

Pembentukan kelompok-kelompok diskusi dengan berbentuk 

lingkaran-lingkaran dimana kelompok lingkaran luar dan lingkaran luar 

masing-masing memberikan hasil tugasnya yang pada akhirnya akan 

tercapai suatu hasil dari permasalahan tersebut. 

9) Bamboo Dancing 

Pembentukan kelompok dan tiap-tiap kelompok besar yang berdiri 

sejajar saling berhadapan bergeser mengikuti arah jarum jam. Dengan cara 

ini tiap peserta didik akan mendapat pasangan baru dan berbagi informasi 
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demikian seterusnya. Pergeseran searah jarum jam akan berhenti setelah 

tiap-tiap peserta didik kembali ke pasangan awal. 

Jadi kesimpulannya adalah model pembelajaran yang ada dalam 

penelitian ini termasuk dalam pembelajaran kooperatif dengan model 

pembelajaran make a match. Model pembelajaran dengan menempatkan 

siswa belajar dalam kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda 

dengan make a match (berpasangan) melalui media pembelajaran.  

2.2.3 Model Pembelajaran make a matcth  

Pembelajaran make a matcth merupakan model pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), yaitu pembelajaran 

kooperatif (Coopreatif Learning ) yang mengutamakan kerja sama dan 

kecepatan di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

ini menekankan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang 

sama. Kunci pembelajaran kooperatif adalah kerjasama sebagai suatu bentuk 

interaksi merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam kelompok. 

Dimana pembelajaran kooperatif merupakan sekumpulan proses yang 

membantu siswa untuk berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

atau membangun hasil akhir yang diinginkan tercapai.   

Model pembelajaran ini memiliki ciri-ciri yaitu untuk menuntaskan 

materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok atau bersama siswa lain. 

Model pembelajaran make a match (mencari pasangan) merupakan strategi 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Lerna Curran ( Depdiknas, 2005 ) 

mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review. Sebaiknya satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

b. Setiap siswa mendapat satu buah kartu 

c. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang 

d. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal/jawaban) 

e. Setiap siswa yang dapat mencocokkan hasilnya sebelum batas waktu 

diberi point 

f. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya 

g. Demikian seterusnya 

h. Mengambil kesimpulan/penutup 

Kesimpulannnya bahwa metode pembelajaran make a match 

merupakan strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk 

mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Akan tetapi materi 

barupun tetap bisa diajarkan menggunakan model pembelajaran make a 

match, dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan 

diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah 

memiliki bekal pengetahuan.   

 

2.3 Hakikat Hasil Belajar atau Prestasi Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar atau Prestasi Belajar 
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Menurut Surahmat (1982 : 66) prestasi belajar adalah suatu kebulatan 

dari perubahan pola tingkah laku, dan menurut Hamalik (1982 : 28) 

berpendapat bahwa prestasi adalah hasil yang dicapai setelah seseorang 

melakukan kegiatan. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah proses 

belajar mengajar, dalam hal ini dapat ditunjukan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa baik faktor internal maupun eksternal.  

Kesimpulan penulis bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai siswa yang berupa perubahan tingkah laku dalam upaya memperoleh 

kemandirian setelah proses belajar mengajar. 

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar 

Kesuksesan belajar seseorang dapat dicapai bilamana faktor-faktor yang 

menentukan dapat dipenuhi atau persyaratan yang dituntut dapat  dilengkapi. 

Tetapi sebaliknya, tidak lengkapnya faktor-faktor yang menentukan dapat 

menimbulkan kesulitan belajar bagi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa 

prestasi belajar yang dicapai individu merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam individu (internal) 

maupun dari luar individu (eksternal). 

a. Faktor internal 

Faktor internal ialah kondisi yang berada  dalam  individu  itu  

sendiri, yang  dalam hal  itu meliputi : 

1) Faktor fisiologis 



29 

 

Faktor-faktor ini antara lain adalah keadaan jasmani yang sedang 

belajar. Keadaan jasmani ini dapat dikatakan dapat melatarbelakangi 

aktifitas belajar. Keadaan jasmani yang segar akan berbeda pengaruhnya 

dengan keadaan jasmani yang kurang segar. Kadar harus cukup apabila 

kurang maka akan mengakibatkan kelesuan, lelah dan sebagainya. Di 

samping kondisi fisiologis umum, hal yang tak kalah pentingnya adalah 

penglihatan dan pendengaran sebab sebagian besar yang dipelajarinya 

dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. 

2) Faktor psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar sebagai berikut : 

a) Kecerdasan 

Besar perannya dalam keberhasilan seseorang dalam 

mempelajari sesuatu atau mengikuti sesuatu program pendidikan. 

Orang yang cerdas pada umumnya akan lebih mampu belajar 

daripada orang yang kurang cerdas. 

b) Bakat 

Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat yang dimiliki 

akan memperbesar kemungkinan berhasil tersebut. 

c) Minat 

Kalau seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat 

maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik 

dibandingkan dengan seseorang yang kurang berminat. 
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d) Motivasi 

Seseorang akan berhasil dalam belajar, jika pada dirinya 

sendiri ada keinginan untuk belajar. 

e) Emosi 

Keadaan emosi yang labil seperti mudah marah, mudah 

tersinggung, merasa tertekan, dapat mengganggu keberhasilan 

anak dalam belajar. Perasaan aman dan gembira merupakan aspek 

yang mendukung dalam kegiatan belajar.  

f) Kemampuan kognitif 

Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif adalah 

kemampun penalaran yang dimiliki siswa secara akademik. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ialah faktor yang berasal diluar individu baik yang  

terdapat  di rumah, di sekolah, maupun  di masyarakat  : 

1) Faktor lingkungan sekolah yang kurang memadai bagi situasi belajar 

anak seperti cara belajar, sikap guru, kurikulum atau materi yang 

dipelajari, perlengkapan belajar yang kurang tepat, ruang belajar yang 

kurang memadai, sistem administrasi, waktu belajar yang kurang 

tepat, situasi sosial di sekolah. 

2) Situasi dalam keluarga yang kurang mendukung situasi belajar seperti 

kekacauan rumah tangga, kurang perhatian orang tua, kurangnya 

perlengkapan belajar, kurangnya kemampuan orang tua. 
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3) Situasi sosial yang menganggu keadaan anak, seperti pengaruh 

negatif dari pergaulan, situasi masyarakat yang kurang memadai, 

gangguan kebudayaan seperti film, bacaan dan sebagainya (Moh 

Surya, 1997 : 97) 

Kesimpulannya bahwa keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan baik 

lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut saling 

berinteraksi secara langsung dalam  mencapai prestasi belajar. 

 

2.4 Pembelajaran Sejarah 

Sejarah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang pernah terjadi, setiap 

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

sosial atau budaya (Kochhar, 2008:23). 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 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 dari zaman prasejarah 

sampai sekarang. 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mengkaitkan 

hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam 

lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungannya, yang mengacu 

kepada pembentukan manusia seutuhnya. Mata pelajaran sejarah berfungsi 

sebagai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap 
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nasional tentang gejala-gejala sosial serta kemapuan perkembangan 

masyarakat Indonesia dari masyarakat dunia dimas lampau dan masa kini 

(Depdikbud, 1996: 1).  

Secara umum, tujuan pengajaran sejarah setelah mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan dasar yang berguna bagi dirinya dalam 

kehidupan sehari-hari, serta sikap dan cara berpikir kritis dan kreatif dalam 

melihat manusia dengan manusia. Manusia dengan tingkah lakunya, manusia 

dengan pencipta-Nya dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas 

mampu membangun dirinya dan bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa dan serta negara ikut serta bertanggung jawab terhadap perdamaian 

dunia (Depdikbud, 1996: 2).  

Ada beberapa prinsip dalam pengajaran sejarah menurut Depdikbud                 

(1996: 3). yaitu:  

a. Dalam mengajarkan sejarah bahan-bahan pada ilmu pengetahuan sosial 

atau sejarah hendaknya dimulai dari lingkunganya yang terdekat (sekitar), 

yang sederhana sampai kepada bahan yang lebih luas dan komplek. 

Pengalaman-pengalaman atau pengetahuan pendukungnya yang diperoleh 

dari lingkungan sebelum masuk sekolah dasar sangat berpengaruh dalam 

menerima ataupun mempelajari konsep dasar, sehingga tugas guru dalam 

hal ini adalah memotivasi agar pengalaman siswa tersebut dijadikan dasar 

dalam mempelajari sejarah.  

b. Dalam belajar sejarah pengalaman langsung melalui pengamatan, 

observasi maupun mencoba suatu atau dramatisasi akan membantu siswa 
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lebih memahami pengertian akan ide-ide dasar dalam pelajaran sejarah 

sehingga kegiatan siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajarinya akan 

mendalam.  

c. Agar pembelajaran sejarah tetap menarik, dapat digunakan bermacam-

macam metode perlu adanya variasi pengajaran seperti melalui nyanyian, 

deklamasi-deklamasi.  

d. Dalam pelajaran sejarah ada bagian yang perlu dilafalkan, latihan dan 

pengalaman langsung juga perlu dilaksanakan melalui suatu kegiatan 

pemecahan masalah sehinngga pengertian pemahaman siswa terhadap 

suatu konsep dapat diterapkan.  

Sejarah sebagai mata pelajaran yang di sekolah disamping memiliki 

tujuan juga mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Hasil dari pengamatan 

sejarah di sekolah menengah, hasil dari pembelajaran sejarah merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima pengalaman 

belajarnya. 

Kesimpulannya adalah mata pelajaran sejarah merupakan mata 

pelajaran yang mengkaitkan hubungan antara manusia dengan manusia dan 

manusia dengan alam lingkungan. Sedangkan tujuan pengajaran sejarah untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berguna bagi 

dirinya dalam kehidupan sehari-hari, serta sikap dan cara berpikir kritis dan 

kreatif dalam melihat manusia dengan manusia. 
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2.5 Hakikat Media  Pembelajaran 

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin “Medius” yang secara harafiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat 

terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. AECT (Association of 

Education and Communication Technology), mengartikan media sebagai 

segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA), 

mengartikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 

didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan 

untuk kegiatan tersebut.  

Menurut Gagne dalam Anni (2004 : 36) mengartikan media sebagai 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Heinich, Molenda, Russel (1996:8) menyatakan bahwa: 

A medium (plural media) is a channel of communication, example include 

film, television, diagram, printed materials, computers, and instructors. 

(Media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi 

tercetak, komputer, dan instruktur).  
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Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, media 

pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan 

(informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada 

penerima pesan (anak didik), dengan menggunakan salah satu ataupun 

gabungan beberapa alat indera mereka. Bahkan lebih baik lagi bila seluruh 

alat indera yang dimiliki mampu atau dapat menerima isi pesan yang 

disampaikan.  

2.5.2 Pemilihan Media Pembelajaran  

Media adalah sumber belajar. Secara luas media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang membuat kondisi untuk 

memungkinkan memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Menurut 

Gerlach dan Ely dalam buku Mudhoffir (1999:81), menggatakan bahwa, 

media dapat digolongkan menjadi 8 kategori, yaitu:  

1) Realthing adalah manusia (pengajar), benda yang sesungguhnya (bukan 

gambar atau model), dan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pengajar 

adalah media yang paling utama dalam proses belajar mengajar. Ia adalah 

koordinator dan fasilitator belajar bagi siswa. Sedangkan kertas, ruangan, 

buku tulis adalah benda atau media yang dipergunakan oleh siswa untuk 

mencatat atau menulis apa yang diterangkan maupun yang di 

demonstrasikan oleh pengajar. Atau mungkin siswa menuliskan peristiwa 

yang sedang dipelajarinya.  
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2) Verbal Representation adalah media tulis atau cetak, misalnya buku teks, 

referensi, dan bahan bacaan lainnya.  

3) Graphic Representation dalah misalnya chart, diagram, gambar atau 

lukisan. Mereka mungkin dipakai dalam buku teks atau bahan bacaan lain, 

pada display, transparency overhead projection, instructional program, 

workbooks, slide, filmstrip, overhead projector.  

4) Still Picture seperti foto, slide, film strip, overhead projektor transparency. 

Still picture kadang-kadang hitam putih kadang-kadang berwarna.  

5) Motion picture adalah film (movie), televisi, video tape dengan atau tanpa 

suara, diambil dari kejadian sebenarnya ataupun dibuat dari gambar 

(graphic representation), animasi, dan lain-lain.  

6) Audio recording seperti pita kaset, reel tape, piringan hitam, sound track 

pada film ataupun pita pada video tape. Audio yang life seperti telefon, 

radio (broodcasting), CB (Citizen Band) dapat juga termasuk media audio 

delapan ini khususnya untuk distance learning. Telex, fascimile dan 

telecomference dan teleprint disebut-sebut sebagai media instruksional 

dalam buku Gerlach dan Ely.  

7) Program adalah kumpulan informasi yang berurutan. Program bisa 

berbentuk verbal (buku teks), visual, maupun audio. Misalnya kumpulan 

pilihan buku teks,dan bahan bacaan yang dijadikan program bacaan, 

kumpulan gambar yang disusun menjadi suatu program slide, film strip, 

film, TV,atau video tape. Suatu program mungkin mempergunakan 

beberapa media sekaligus seperti slide dan tape.  



37 

 

8) Simulations. Media ini kita kenal dengan istilah simulation and game, 

yaitu suatu permainan yang menirukan kejadian yang sebenar-benarnya. 

Media seperti komputer, tape recorder, motion picture, slides, maupun 

benda-benda, dapat dipergunakan untuk simulasi. ogra 

Kesimpulannya bahwa dalam penelitian ini media pembelajaran yang 

digunakan adalah audio visual yang berupa VCD yang tergolong dalam 

kelompok program. 

2.5.3 Nilai atau Manfaat Media Pembelajaran      

Media pembelajaran yang disebut audio visual menurut Encylopedia of 

Educational Research (2003: 125) memiliki nilai sebagai berikut:  

1) Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit untuk berpikir. Oleh karena itu, 

mengurangi verbalisme (tahu istilah tetapi tidak tahu arti, tahu nama tetapi 

tidak tahu bendanya).  

2) Memperbesar perhatian siswa.  

3) Membuat pelajaran lebih menetap atau tidak mudah dilupakan.  

4) Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri dikalangan para siswa.  

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu.  

6) Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa.  

Selain manfaat-manfaat tersebut di atas, menurut Moh. Uzer Usman                   

(2005:32) media pembelajaran juga bermanfaat sebagai berikut :  

1) Sangat menarik minat siswa dalam belajar.  
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2) Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan 

banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda 

yang sebenarnya, atau alat lain.  

Kesimpulannya pemanfaatan media pembelajaran dalam penelitian ini 

dengan menggunaan audio visual adalah agar anak tertarik untuk mempelajari 

mata pelajaran sejarah serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2.5.4 Prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran  

Media merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat maksimal, maka harus 

memperhatikan beberapa hal menurut Gerlach sebagaimana dikutip oleh 

Dientje Borman Rumampuk (1988: 19) bahwa sebagian integral dari proses 

belajar mengajar. Apabila memilih suatu media pembelajaran hendaknya 

memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: (1) harus diketahui dengan 

jelas media itu untuk tujuan apa, (2) pemilihan media harus secara obyektif, 

(3) tidak satupun media yang bisa dipakai untuk semua tujuan karena masing-

masing media mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, (4) 

pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar serta 

materi pengajaran yang akan disampaikan, (5) untuk mengenai media dengan 

tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri media, (6) pemilihan media supaya 

disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan, (7) pemilihan media juga harus 

didasarkan pada kemampuan dan pola belajar siswa.  

Kesimpulannya prinsip-prinsip yang dipakai dalam penelitian ini 

diantarannya adalah pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode 
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mengajar serta materi pengajaran yang akan disampaikan dan harus 

didasarkan pada kemampuan dan pola belajar siswa.  

 
2.6 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sejarah sebagai salah satu pembelajaran normatif selama 

diajarkan secara verbal. Hal ini menuntut guru sejarah untuk mengembangkan 

suatu model pembelajaran yang tidak bersifat verbal tetapi juga 

membangkitkan kreativitas sehingga siswa betul-betul memahami materi 

yang diajarkan.  

Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, 

guru menggunakan model pembelajaran make a match dengan media 

pembelajaran audio visual sebagai pembelajaran alternatif yang inovatif. 

Sehingga proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini dilakukan agar hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Berikut proses pengambilan data per siklus :   
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Bagan 1. Skema kerangka berfikir penelitian tindakan kelas 
 

 
2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dikemukakan hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah “ penggunaan model pembelajaran make a match 

dengan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

 Kesimpulan model pembelajaran 
make a match dengan media 
audio visual 

Rendahnya hasil belajar siswa 
pada pelajaran sejarah 

Penerapan model pembelajaran 
make a match dengan media audio 
visual

Perencanaan bersama guru mapel 
dengan membuat RPP 

Evaluasi proses pembelajaran 
berdasarkan lembar observasi dan 

tes tertulis

Refleksi pembelajaran 

Hasil belajar siswa 

Pembelajaran 
berulang sesuai hasil 
yang sudah direvisi 

Ada peningkatan yang 
signifikan 

Tidak ada peningkatan yang 
signifikan 

Keterangan :

    siklus 1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah SMP 

Negeri 9 Kota Tegal yang berada di Jalan Martoloyo No. 56 Tegal tepatnya di 

Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

 
3.2 Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik Kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal 

yang berjumlah 36 anak, terdiri dari 19 anak laki-laki dan 17 anak 

perempuan. Dipilihnya kelas ini dengan pertimbangan bahwa kelas VII D 

mempunyai prestasi belajar sejarah yang paling rendah. Hal ini dapat 

tergambar dari  perhatian siswa selama proses belajar mengajar kurang fokus, 

sehingga dalam evaluasi pun siswa kelas VII D mendapat nilai paling rendah 

diantara kelas lain. Hasil belajar sejarah siswa kelas VII D sangat sulit untuk 

mencapai batas ketuntasan minimal ≥ 65 sehingga diperlukan adanya 

tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. 

 
3.3 Desain Penelitian      

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan 
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di kelas. Prosedur penelitian kelas menurut Arikunto (2008: 17) terdiri atas 

empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai suatu 

siklus. Penelitian tindakan kelas memiliki tahapan kegiatan yang terdiri dari 

dua siklus atau lebih tergantung dalam implementasinya. Apabila pada siklus 

pertama masih ditemukan prestasi belajar yang rendah maka diperlukan siklus 

yang kedua. Setiap tahapan dirancang dengan melalui tahapan : perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan oleh guru 

sejarah kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal dibantu peneliti.  

Berikut prosedur kerja penelitian ini yang digambarkan melalui skema: 

 

 
        Bagan 2. Skema penelitian tindakan kelas 
      (Sumber : Arikunto, 2009 : 74) 
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Untuk tahapan-tahapan selama proses penelitian setiap siklus 

dijelaskan sebagai berikut : 

Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match (berpasangan) 

2) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3) Guru menyiapkan kertas kosong sesuai dengan jumlah siswa 

4) Guru menyiapkan media pembelajaran yang mendukung 

5) Merancang soal evaluasi 

b. Tindakan 

1) Guru mengkondisikan kelas supaya siswa siap menerima pelajaran 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa 

3) Guru memberikan apersepsi materi yang berkaitan  

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

belajar 

5) Guru menyampaikan garis besar materi yang akan diajarkan dengan 

model pembelajaran make a match melalui media audio visual 

6) Guru membentuk kelompok agar dapat berpasang-pasangan 

7) Guru menjelaskan model pembelajaran make a match (berpasangan)  

8) Guru melakukan kegiatan proses belajar mengajar menggunakan 

model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media 

audio visual 



44 

 

9) Guru membagikan lembar kerja siswa setiap kelompok untuk 

didiskusikan 

10) Guru meminta setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi 

11) Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik dalam presentasi 

12) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dikerjakan 

13) Guru memberikan tes evaluasi tiap siswa  

14) Guru menutup proses pembelajaran dengan memberikan motivasi 

dan penguatan kepada siswa 

15) Guru memberikan tugas rumah sebagai evaluasi akhir 

c. Observasi (pengamatan) 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Dari hasil 

pengamatan dapat direkam aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran, 

seperti : bagaimana siswa memahami materi yang diajarkan, bagaimana 

keaktifan siswa saat mengikuti pelajaran, bagaimana guru dalam  

menyampaiakan materi, bagaimana guru dalam memberikan umpan 

balik dan menyimpulkan materi, dan sebagainya. Hasil catatan tersebut 

digunakan untuk mensinkronkan dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat.  
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d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan kemudian dianalisis guna 

disampaikan pada kegiatan diskusi bersama guru pengampu dan 

observer. Hasil analisis berupa masukan yang akan digunakan untuk 

perrbaikan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Demikian selanjutnya sampai penelitian telah menunjukkan pencapaian 

hasil yang ditentukan. 

Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Guru mengidentifikasi masalah dan merumuskan kembali tujuan 

pembelajaran sejarah berdasarkan refleksi siklus I dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match (berpasangan) 

2) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3) Guru menyiapkan kembali kertas kosong sesuai dengan jumlah 

siswa 

4) Guru menyiapkan media pembelajaran yang mendukung 

5) Merancang soal evaluasi kembali 

b. Tindakan 

1) Guru mengkondisikan kelas supaya siswa siap menerima pelajaran 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa 

3) Guru memberikan apersepsi materi sebelumnya 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

belajar kembali 
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5) Guru menyampaikan garis besar materi yang akan diajarkan dengan 

model pembelajaran make a match melalui media audio visual 

6) Guru membentuk kelompok agar dapat berpasang-pasangan 

7) Guru menjelaskan kembali model pembelajaran make a match 

(berpasangan)  

8) Guru melakukan kegiatan proses belajar mengajar menggunakan 

model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media 

audio visual (kegiatan inti) 

9) Guru membagikan lembar kerja siswa setiap kelompok untuk 

didiskusikan 

10) Guru meminta setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi 

11) Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik dalam presentasi 

12) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dikerjakan 

13) Guru memberikan tes evaluasi kembali tiap siswa  

14) Guru menutup proses pembelajaran dengan memberikan motivasi 

dan penguatan kepada siswa 

15) Guru memberikan tugas rumah sebagai evaluasi akhir 

c. Observasi (pengamatan) 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Dari hasil 

pengamatan dapat direkam aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran, 

seperti : bagaimana siswa memahami materi yang diajarkan, bagaimana 
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keaktifan siswa saat mengikuti pelajaran, bagaimana guru dalam  

menyampaiakan materi, bagaimana guru dalam memberikan umpan 

balik dan menyimpulkan materi, dan sebagainya. Hasil catatan tersebut 

digunakan untuk mensinkronkan dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat.  

a. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan kemudian dianalisis guna 

disampaikan pada kegiatan diskusi bersama guru pengampu dan 

observer. Hasil analisis berupa masukan yang akan digunakan untuk 

perrbaikan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Demikian selanjutnya sampai penelitian telah menunjukkan pencapaian 

hasil yang ditentukan. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data     

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : (1) data hasil 

belajar diambil dari tes evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran, dan (2) 

data tentang hasil pengamatan (observasi).  

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah : (1) tes tertulis/evaluasi yang mengungkapkan kemampuan 

kognitif siswa, (2) lembar pengamatan aktivitas siswa, (3) lembar pengamatan 

kinerja guru, dan (4) lembar pengamatan situasi dan kondisi kelas. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

dokumentasi, dan metode tes. Observasi digunakan untuk mengamati 

kesungguhan dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran sejarah 



48 

 

melalui model pembelajaran make a match dengan media audio visual. 

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas belajar sejarah siswa.  

Sementara itu teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-

data tertulis dari sekolah, pengambilan gambar pada saat proses pembelajaran. 

Sedangkan metode tes tertulis yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Metode tes 

diberikan kepada siswa berbentuk pilihan ganda.  

 
3.5 Teknik Analisis Data        

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil belajar sejarah zaman 

kerajaan Hindu-Budha di Indonesia. Hasil belajar tersebut dianalisis dengan 

deskriptip komparatif yaitu membandingkan nilai data awal tes dan nilai antar 

siklus dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.   

Sedangkan analisis data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari 

hasil observasi yang dianalisis dengan cara deskriptif yaitu anak dalam proses 

pembelajaran tampak aktif dan senang atau sebaliknya.  

3.5.1 Analisis Data Primer  

Analisis tersebut digunakan untuk menganalisis instrumen data primer 

yang berupa tes evaluasi pilihan ganda. Tes pilihan ganda akan dianalisis 

menggunakan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda 

soal. Berikut rinciannya : 
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a. Validitas soal 

Validitas ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevaliditan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid jika 

memiliki kevaliditas tinggi begitu sebaliknya. Kevaliditasan soal dapat 

dihitung menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

{ }{ }2222 )()(
))((

YYnXXn
YXXYnrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan: 
rxy = Koefesien korelasi tiap butir soal 
∑X = Jumlah skor masing-masing butir soal 
∑Y = Jumlah skor total 
∑XY = Jumlah perkalian x dan y 
n = Jumlah responden (subyek peneliti) 

 

Harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product 

moment dengan ketentuan apabila rxy > rtabel, maka dikatakan butir soal 

pada pokok bahasan tersebut valid pada taraf signifikansi (α) = 5%. 

b. Realibilitas 

Realibilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subyek yang sama (Arikunto, 2000: 86). Analisis realibilitas bentuk tes 

pilihan ganda menggunakan rumus KR-20, sebagai berikut: 
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Keterangan : 
r11  : Reliabilitas tes keseluruhan 
p : Proporsi subjek yang menjawab item secara benar. 
q       : Proporsi subyek yang menjawab item secara salah. 
Σpq : Jumlah hasil perkalian antara P dan Q 
K : Banyaknya item. 
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Vt : Varians total 
Setelah harga r11 diperoleh maka dikonsultasikan dengan kriteria 

reliabilitas yaitu : 

0,8 < r < 1,0 = Realibilitas butir soal sangat tinggi 

0,6 < r < 0,8 = Realibilitas butir soal tinggi 

0,4 < r < 0,6 = Realibilitas butir soal sedang 

0,2 < r < 0,4 = Realibilitas butir soal kurang 

0,0 < r < 0,2 = Realibilitas butir soal sangat kurang 

c. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak mudah atau tidak terlalu 

sukar. Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi symbol P = 

singkatan dari “Proporsi” untuk mencari indeks kesukaran (p) digunakan 

rumus 

 
Js
BP =  

Keterangan : 
P = Taraf kesukaran soal 
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. 
Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

 
Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

0,00 < p < 0,30 adalah soal sukar 

0,30 < p < 0,70 adalah soal sedang 

0,70 < p < 1,00 adalah soal mudah          (Arikunto, 2002: 209-210) 
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d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang (berkemampuan tinggi) pandai dengan 

siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi 

disingkat D, yang ditentukan dengan cara mengelompokkan seluruh 

kelompok besar di bagi dua sama besar, 50% kelompok atas 50% 

kelompok bawah. Rumus yang digunakan adalah : 

B

B

A

A

J
B

J
BD −=  

Keterangan : 
JA = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

      D = indeks diskriminasi atau daya pembeda 
 

3.5.2 Analisis Data Sekunder 

Untuk mengetahui keberhasilan hasil belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran tiap siklus. Maka hasil observasi dapat dianalisis dengan : 

a. Rata-rata kelas 

Untuk menentukan rata-rata kelas menggunakan rumus : 

N
xX Σ

=     (Suharsimi Arikunto, 2002 : 164) 

Keterangan:  
X = rata-rata prestasi siswa  
∑x = skor total semua siswa  
N = banyaknya siswa  
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b. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar menggunakan rumus : 

                100x
m
n

P
∑
∑= %   (Suharsimi Arikunto, 2002 : 164) 

Keterangan:  
P = prosentase ketuntasan belajar 
∑n = jumlah siswa tuntas secara individu  
∑m = jumlah siswa keseluruhan 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apabila nilai rata-rata kelas ≥ 65,00 dengan persentase ketuntasan 

klasikal lebih dari atau sama dengan 75% 

2. Prosentase skor kegiatan proses pembelajaran menggunakan model make 

a match ≤ 68% yang diambil dari lembar observasi proses pembelajaran 

dan aktivitas guru maupun siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Data Awal 

Data yang diperoleh dari observasi awal yaitu nilai rata-rata ulangan harian. 

Sesuai dengan hasil pengamatan dan hasil evaluasi sementara, diketahui proses 

pembelajaran sejarah di kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Kondisi ini dikarenakan pada saat proses pembelajaran 

beberapa siswa asyik bercanda dengan teman sebangku, banyak siswa kurang 

aktif untuk bertanya, terlihat dari banyaknya siswa yang tidak mendengarkan 

penjelasan guru, mereka aktif berbicara dengan teman sebangku, bermain alat 

tulis, dan bahkan sering keluar masuk kelas untuk meminta ke belakang pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan sementara 

pembelajaran sejarah di kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal kurang menarik 

perhatian siswa.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian siswa, dari 36 jumlah siswa 

kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal yang sudah memenuhi KKM (nilai 

minimum 65) sejumlah 19 siswa atau 53% dan yang belum dinyatakan tuntas 17 

siswa atau 47%. Adapun rata-rata kelas hanya mencapai 62,92 (dapat dilihat pada 

lampiran 2) 
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4.2 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data numeric (angka) yang 

kemudian dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Adapun data 

yang diperoleh meliputi hasil belajar siswa, hasil ketuntasan siswa tiap siklus, 

hasil observasi aktivitas proses pembelajaran, dan situasi serta kondisi proses 

pembelajaran tiap siklus. 

4.2.1 Hasil Penelitian Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam 

pelajaran (2 x 45 menit) pada tanggal 12 Januari 2011 diikuti 36 siswa 

kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal. Dari hasil penelitian siklus 1 

diperoleh rata-rata kelas sebagai berikut : 

Tabel 1. Perolehan hasil belajar siswa siklus 1 
Keterangan Jumlah siswa Pra Siklus Siklus 1 
Jumlah nilai 36 2265 2485 

Nilai tertinggi 36 80 90 
Nilai terendah 36 50 55 
Rata-rata kelas  36 62,92 69,03 

  Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai tertingi hasil belajar siswa 

sebelum tindakan sebesar 80 sedangkan nilai terendah 50. Hal tersebut 

jauh dari standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan 

oleh pihak sekolah sebesar 65. Pada siklus 1 mengalami peningkatan 

dengan nilai tertinggi 90 sedangkan nilai terendah 55, sehingga 

mengakibatkan peningkatan pada rata-rata kelas yang diperoleh semula 

62,92 meningkat menjadi 69,03 dari 36 siswa kelas VII D SMP Negeri 

9 Kota Tegal.  
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Berdasarkan hasil penelitian, nilai yang dicapai siswa pada setiap 

akhir proses pembelajaran sangat bervariasi pada masing-masing siswa. 

Hal ini tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran. Berikut rentang nilai yang 

diperoleh siswa : 

Tabel 2. Rentang nilai tes formatif  

Rentang Nilai 
Frekuensi 

Pra siklus 

Frekuensi 

Siklus 1 

90 – 100 0 2 

80 – 89 2 6 

70 – 79 9 11 

60 – 69 16 14 

50 – 59 9 3 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

 
   Diagram 1 

Diagram batang nilai tes formatif siklus 1 



56 

 

Dari hasil analisis rentang nilai terlihat hasil belajar siswa 

terbanyak pada interval nilai 60 – 69. Sehingga rata-rata prestasi belajar 

masih perlu ditingkatkan lagi. Berikut hasil ketuntasan siswa : 

Tabel 3. Ketuntasan siswa pada siklus 1 
No Tahapan 

Siklus 

Jumlah Ketuntasan 

 Tuntas 
(Siswa) 

Persentase
Belum tuntas 

(Siswa) 
Persentase

1 Pra Siklus 19 53 % 17 47 % 

2 Siklus 1 25 69 % 11 31 % 

    Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Dari semua hasil penelitian pada siklus 1 dapat disimpulkan 

sebagai berikut : sebelum penelitian dilakukan nilai rata-rata ulangan 

sejarah siswa tergolong rendah 62,92 meningkat menjadi 69,03 dari 36 

siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal. Banyaknya nilai terpusat 

pada rentang nilai 60 – 69 yaitu sebanyak 16 menurun menjadi 14 

siswa. Hal ini dapat dikatakan ada peningkatan pada jumlah siswa yang 

tuntas belajar. Terlihat dari banyaknya siswa yang sudah tuntas dari 19 

siswa menjadi 25 siswa atau dari 53% menjadi 69%.  

Terlihat ada peningkatan dari pra siklus ke siklus 1 akan tetapi 

peneliti belum merasakan peningkatan yang signifikan (berarti), karena 

hal tersebut belum memenuhi standar nilai rata-rata kelas yang 

ditentukan sehingga perlu dilanjutkan perbaikan pada siklus 2. Pada 

perbaikan siklus 2, metode pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media audio visual 

diulang kembali berdasarkan revisi pengamatan observer. 
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4.2.2 Hasil Penelitian Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam 

pelajaran (2 x 45 menit) pada tanggal 19 Januari 2011 diikuti 36 siswa 

kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal. Dari hasil penelitian siklus 2 

diperoleh rata-rata kelas sebagai berikut : 

Tabel 4. Perolehan hasil belajar siswa siklus 2 
Keterangan Jumlah siswa Siklus 1 Siklus 2 
Jumlah nilai 36 2485 2785 

Nilai tertinggi 36 90 100 
Nilai terendah 36 55 60 
Rata-rata kelas  36 69,03 77,36 

   Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai tertingi hasil belajar siswa 

siklus 2 sebesar 100 sedangkan nilai terendah 60. Hal tersebut sudah 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan 

oleh pihak sekolah sebesar 65, walaupun masih ada nilai 60 akan tetapi 

jumlahnya sedikit yaitu hanya 4 siswa dari 36 siswa. Pada siklus 2 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan (berarti) daripada 

peningkatan yang terjadi di siklus 1. Semula pada siklus 1 nilai tertinggi 

90 meningkat menjadi 100. Begitu juga peningkatan pada nilai terendah 

semula 55 meningkat menjadi 60. Hal ini juga berakibat pada 

peningkatan rata-rata kelas yang diperoleh semula 69,03 meningkat 

menjadi 77,36 dari 36 siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal.  

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 2, nilai yang dicapai siswa 

pada setiap akhir proses pembelajaran sangat bervariasi pada masing-

masing siswa. Hal ini tergantung pada tingkat pengetahuan dan 
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pemahaman siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Berikut 

rentang nilai yang diperoleh siswa : 

Tabel 5. Rentang nilai tes formatif  

Rentang Nilai 
Frekuensi 

Siklus 1 

Frekuensi 

Siklus 2 

90 – 100 2 8 

80 – 89 6 9 

70 – 79 11 11 

60 – 69 14 8 

50 – 59 3 0 

   Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

 
Diagram 2 

Diagram batang nilai tes formatif siklus 2 
   

 Dari hasil analisis rentang nilai terlihat hasil belajar siswa pada 

siklus 2 terbanyak pada interval nilai 70 – 79. Berikut hasil ketuntasan 

siswa : 
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Tabel 6. Ketuntasan siswa pada siklus 2 
No Tahapan 

Siklus 

Jumlah Ketuntasan 

 Tuntas 
(Siswa) 

Persentase
Belum tuntas 

(Siswa) 
Persentase

1 Siklus 1 25 69 % 11 31 % 

2 Siklus 2 32 89 % 4 11 % 

    Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Dari semua hasil penelitian pada siklus 2 dapat disimpulkan 

sebagai berikut : hasil penelitian pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 

ulangan sejarah siswa 69,03 meningkat menjadi 77,36 dari 36 siswa 

kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal. Banyaknya nilai berada pada 

rentang nilai 70 – 79 yaitu sebanyak 11 siswa. Hal ini menggambarkan 

bahwa banyaknya siswa yang mendapat nilai diatas KKM meningkat, 

sehingga berdampak pada prosentase ketuntasan yang semula 69% 

meningkat menjadi 89% dari jumlah siswa kelas VII D SMP Negeri 9 

Kota Tegal. Peningkatan tersebut tentunya setelah ada perbaikan proses 

pembelajaran terutama pada metode pembelajaran yang digunakan. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada siklus 2 yaitu menggunakan 

model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media audio 

visual. Berarti peningkatan yang terjadi pada siklus 2 menggambarkan 

penelitian ini telah berhasil dan tidak perlu ada penelitian tindakan kelas 

untuk siklus selanjutnya. 
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4.3 Pembahasan 

 4.3.1 Proses Pembelajaran Siklus 1 

Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan 

koordinasi dengan guru mata pelajaran sejarah kelas VII D SMP Negeri 

9 Kota Tegal. Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai observer 

(pengamat) dan guru mata pelajaran sejarah sebagai sumber belajar 

(pengajar) dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media audio visual. 

Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang berupa kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban serta lembar observasi untuk dijadikan instrumen 

penelitian, sedangkan guru bersama peneliti menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan membuat evaluasi yang 

berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal.  

Berikut proses pembelajaran siklus 1 yang dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) pada tanggal 12 

Januari 2011 diikuti 36 siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal : 

pada kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas supaya siswa siap 

menerima pelajaran, mengabsen kehadiran siswa, menyiapkan kertas 

kosong sesuai dengan jumlah siswa, menyiapkan media pembelajaran 

yang mendukung, memberikan apersepsi materi yang berkaitan dengan 

kerajaan Hindu – Budha, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi belajar.  
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Pada kegiatan inti, guru menyampaikan garis besar materi yang 

akan diajarkan dengan model pembelajaran make a match melalui 

media audio visual, membentuk kelompok agar dapat berpasang-

pasangan, menjelaskan model pembelajaran make a match 

(berpasangan), melakukan kegiatan proses belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan 

pemutaran film dokumenter tentang kerjaan Hindu-Budha selama 20 

meni. Setelah selesai menyasikan film dokumenter, setiap kelompok 

mendapat kartu pertanyaan dan jawaban. Guru kemudian membagikan 

lembar kerja siswa setiap kelompok untuk didiskusikan. Hasil diskusi 

tiap kelompok dipresentasikan di depan kelas. Guru memberikan 

penguatan dengan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

dalam presentasi. Bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dikerjakan untuk dicatat di buku catatan. Selanjutnya guru memberikan 

tes evaluasi individu yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. 

Untuk menutup proses pembelajaran guru memberikan motivasi dan 

penguatan kepada seluruh siswa sambil memberikan tugas rumah 

sebagai evaluasi akhir. Kegiatan ini berlangsung selama 90 menit atau 2 

jam pelajaran.  

Hasil belajar siswa pada siklus 1 diketahui dari 20 butir soal pilihan 

ganda diperoleh nilai rata-rata sebesar 69,03 dengan nilai tertinggi 90 

dan nilai terendah 55, siswa yang memperoleh nilai > 65 sebanyak 25 

siswa dengan prosentase ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 69%. 
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Hasil analisis tes evaluasi siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 15. 

Untuk memperjelas dari data hasil tes formatif siklus 1, dapat dilihat 

pada diagram batang berikut : 

Diagram 3. Data hasil siklus 1 

 

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2011 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 1, diperoleh data berikut :   

Tabel 7. Hasil penilaian aktivitas siswa siklus 1 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1 Kedisiplinan (masuk ke kelas tepat waktu 

dan tidak sering meminta ijin keluar kelas) 
   √ 

2 Kemampuan memperhatikan, menyimak film 
dokumenter, bahan ajar dan mencatat  

  √  

3 Kemampuan berdiskusi untuk mencari 
pasangan pertanyaan dan jawaban 

√    

4 Menjawab pertanyaan kelompok lain    √ 
5 Melengkapi jawaban teman dari kelompok 

lain (tanggapan) 
  √  

6 Kemampuan menyimpulkan materi     √ 
   Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 
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Hasil observasi siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

dalam siklus 1 mendapatkan kategori baik atau sebesar 79,17% dengan 

20,83% perlu diperbaiki terutama pada aspek ke 3 kemampuan berdiskusi 

untuk mencari pasangan pertanyaan dan jawaban. Hasil penelitian 

aktivitas siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 20. 

Hasil observasi guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

dalam siklus 1 mendapatkan kategori baik atau sebesar 75% dengan 25% 

perlu diperbaiki terutama pada aspek/indikator pemberian tugas. Hasil 

penilaian aktivitas guru pada siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 19. 

Tabel 8. Hasil penilaian kondisi dan situasi kelas pada saat                     
pembelajaran siklus 1 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
I Kondisi kelas     
 a) Kebersihan ruang kelas   √  
 b) Penataan kelas  √   
 c) Kelengkapan alat pembelajaran  √   
 d) Kondisi ruang kelas    √  

II Situasi kelas saat pembelajaran    √  
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Hasil observasi kondisi dan situasi dalam pembelajaran siklus 1 

mendapatkan kategori baik atau sebesar 65% dengan 35% perlu 

diperbaiki terutama pada aspek kelengkapan alat pembelajaran dan 

penataan kelas pada saat pembelajaran. Hasil penilaian kondisi dan situasi 

dalam pembelajaran pada siklus 1 dapat dilihat pada lampiran 21. 
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Belum tercapainya hasil belajar siswa pada siklus 1 dikarenakan 

model pembelajaran make a match (berpasangan) yang diterapkan 

cenderung baru sehingga terdapat kelemahan sebagai berikut : 

a. Kebiasaan siswa yang menyepelekan pelajaran dengan tidak 

konsentrasi belajar sehingga berakibat siswa tidak memperhatikan dan 

konsentrasi dalam menyaksikan film dokumenter 

b. Siswa kurang percaya diri dalam memberikan tanggapan pertanyaan 

teman lain  

Berdasarkan kekurangan yang diperoleh pada siklus 1, maka 

peneliti sebagai observer dan guru sebagai sumber belajar berkolaborasi 

untuk melakukan perbaikan pada siklus 2. Perbaikan-perbaikan tersebut                  

antara lain : 

a. Siswa diharapkan menikmati pembelajaran sejarah dan berusaha 

untuk tertarik dengan sejarah-sejarah bangsa Indonesia 

b. Diharapkan pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa  

c. Memberi reward bonus nilai kepada siswa agar tertarik dan menyukai 

pembelajaran sejarah. 

d. Mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan 

pendapat dan pertanyaan dihadapan semua teman-temannya. 
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4.3.2 Proses Pembelajaran Siklus 2 

Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas tahap 2, peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran sejarah kelas VII D 

SMP Negeri 9 Kota Tegal. Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai 

observer (pengamat) dan guru mata pelajaran sejarah sebagai sumber 

belajar (pengajar) dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan media audio 

visual. Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang berupa kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban kembali serta lembar observasi untuk 

dijadikan instrumen penelitian, sedangkan guru bersama peneliti 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

direvisi sesuai hasil pengamatan dan membuat evaluasi yang berbentuk 

pilihan ganda sebanyak 20 soal.  

Berikut proses pembelajaran siklus 2 yang dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) pada tanggal 19 

Januari 2011 diikuti 36 siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal : 

pada kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas supaya siswa siap 

menerima pelajaran, mengabsen kehadiran siswa, menyiapkan kertas 

kosong sesuai dengan jumlah siswa, menyiapkan media pembelajaran 

yang mendukung, memberikan apersepsi materi yang berkaitan dengan 

kerajaan Hindu – Budha, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi belajar.  
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Sedangkan pada kegiatan inti, guru menyampaikan garis besar 

materi yang akan diajarkan dengan model pembelajaran make a match 

melalui media audio visual, membentuk kelompok agar dapat 

berpasang-pasangan, menjelaskan model pembelajaran make a match 

(berpasangan), melakukan kegiatan proses belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran make a match (berpasangan) dengan 

pemutaran film dokumenter tentang kerjaan Hindu-Budha selama 20 

menit. Setelah selesai menyaksikan film dokumenter, setiap kelompok 

mendapat kartu pertanyaan dan jawaban. Kemudian guru membagikan 

lembar kerja siswa setiap kelompok untuk didiskusikan. Hasil diskusi 

tiap kelompok dipresentasikan di depan kelas. Guru memberikan 

penguatan dengan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

dalam presentasi. Bersama siswa menyimpulkan materi kemudian untuk 

dicatat di buku catatan, selanjutnya guru memberikan tes evaluasi 

individu yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. Untuk 

menutup proses pembelajaran guru memberikan motivasi dan 

penguatan kepada seluruh siswa sambil memberikan tugas rumah 

sebagai evaluasi akhir. Kegiatan ini berlangsung selama 90 menit atau 2 

jam pelajaran.  

Hasil belajar siswa pada siklus 2 diketahui dari 20 butir soal pilihan 

ganda diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,36 dengan nilai tertinggi 100 

dan nilai terendah 60, siswa yang memperoleh nilai > 65 sebanyak 32 

siswa dengan prosentase ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 89%. 
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Hasil analisis tes evaluasi siklus 2 dapat dilihat pada lampiran 22. 

Untuk memperjelas dari data hasil tes formatif siklus 2, dapat dilihat 

pada diagram batang berikut : 

Diagram 4. Data hasil siklus 2 

 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2011 
 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 2, diperoleh data berikut :   

Tabel 9. Hasil penilaian aktivitas siswa siklus 2 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
1 Kedisiplinan (masuk ke kelas tepat waktu 

dan tidak sering meminta ijin keluar kelas) 
   √ 

2 Kemampuan memperhatikan, menyimak film 
dokumenter, bahan ajar dan mencatat  

  √  

3 Kemampuan berdiskusi untuk mencari 
pasangan pertanyaan dan jawaban 

  √  

4 Menjawab pertanyaan kelompok lain    √ 
5 Melengkapi jawaban teman dari kelompok 

lain (tanggapan) 
   √ 

6 Kemampuan menyimpulkan materi     √ 
   Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Hasil observasi siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

dalam siklus 2 mendapatkan kategori sangat baik atau sebesar 91,67% 
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dengan 8,33% perlu bimbingan kembali. Hasil penelitian aktivitas 

siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada lampiran 23. 

Hasil observasi guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

dalam siklus 2 mendapatkan kategori sangat baik atau sebesar 84,61% 

dengan 15,39% sisanya belum optimal meliputi pemberian motivasi 

kepada siswa, penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran make a match, dan dalam 

membimbing siswa untuk menarik kesimpulan. Hasil penilaian  

aktivitas siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada lampiran 24. 

Tabel 10. Hasil penilaian kondisi dan situasi kelas pada saat                     
pembelajaran siklus 2 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
I Kondisi kelas     
 a) Kebersihan ruang kelas   √  
 b) Penataan kelas   √  
 c) Kelengkapan alat pembelajaran   √  
 d) Kondisi ruang kelas    √  

II Situasi kelas saat pembelajaran    √  
  Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Hasil observasi kondisi dan situasi dalam pembelajaran siklus 2 

mendapatkan kategori baik atau sebesar 75% dengan 25% perlu 

pemantapan kembali pada aspek kelengkapan alat pembelajaran dan 

penataan kelas pada saat pembelajaran. Hasil penilaian kondisi dan 

situasi dalam pembelajaran siklus 2 dapat dilihat pada lampiran 25. 

Berdasarkan hasil pengamatan kinerja guru, aktivitas siswa, kondisi 

dan situasi pada saat pembelajaran mengunakan model pembelajaran 
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make a match berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

penerapan model pembelajaran make a match yang dapat meningkatkan 

hasil belajar sejarah siswa kelas VII D SMP Negeri 9 Kota Tegal. 

Keberhasilan peningkatan hasil belajar sejarah siswa kelas VII D 

SMP Negeri 9 Kota Tegal melalui model pembelajaran make a match 

memberi gambaran sebagai berikut : 

a. Model pembelajaran make a match merupakan suatu model 

pembelajaran yang tergolong baru bagi siswa dan belum pernah 

didapat sebelumnya sehingga memberi pengalaman baru bagi siswa. 

b. Model pembelajaran make a match merupakan model yang 

menyenangkan dan benar-benar siswa diajak untuk melihat benda-

benda kongkrit. 

c. Ketertarikan siswa untuk mengulang kembali model pembelajaran 

yang sama 

d. Minat siswa untuk belajar sejarah bertambah karena siswa 

menganggap belajar sejarah merupakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. 

Guru sebagai pengajar dan sumber belajar siswa telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru juga memberi suatu solusi 

bagi kesulitan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran. 

Menurut Trianto (2007:152) menyatakan keberhasilan siswa tergantung 

dari kemahiran mereka sendiri sehingga cara-cara belajar penting 

diajarkan kepada anak didik mulai dari tingkat pendidikan dasar 
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berlanjut sampai pendidikan menengah dan tinggi. Oleh karena itu 

perbaikan pembelajaran terhenti sampai pada siklus 2 saja tidak perlu 

ada perbaikan selanjutnya. 

4.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Hasil Belajar 

Sesuai hasil penelitian tiap siklus yang dideskripsikan dalam tabel 

berikut : 

 Pra Sikulus Siklus 1 Siklus 2 

Rata-rata 62,92 69,03 77,36 

Ketuntasan  47 % 69 % 89% 

  
Diketahui ada peningkatan yang berarti tiap siklus, hal ini tentunya 

ada faktor-faktor yang mempengaruhi tiap peningkatan. Berikut faktor-

faktor yang mempengaruhi : 

1. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran ada perbaikan, semula 

banyak siswa yang sering keluar masuk kelas dan kelas tidak 

kondusif berubah menjadi tenang dan ada timbal balik antara guru 

dan siswa (dua arah) 

2. Aktivitas guru yang mengalami peningkatan dalam menyampaikan 

materi dengan model pembelajaran yang baru (make a match), 

sehingga pembelajaran menarik dan menyenangkan (semua siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran) 

3. Kondisi kelas dan situasi kelas yang nyaman, tenang, dan kondusif 

membuat proses pembelajaran menggunakan model make a match 

berjalan dengan baik dan lancar.    
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian dengan keriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah yaitu > 65 dari 36 siswa hanya 19 

siswa yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, dan sisanya yaitu 17 

siswa belum tuntas. Dengan kata lain siswa yang telah tuntas hanya sebanyak 53% 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 47% dan nilai rata-rata kelas 62,92 

dengan nilai teringgi 80 dan yang terendah 50. 

Pada siklus 1 setelah diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata hasil tes 

evaluasi siklus 1 sebesar 69,03 dengan nilai tertinggi 90 dan terendah 55, 

sedangkan siswa yang memperoleh nilai > 65 sebanyak 25 siswa dengan 

persentase ketuntasan 69%. Jadi ada peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 6,11 

poin. Demikian halnya dengan persentase ketuntasan juga mengalami kenaikan 

sebesar 22%. 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus 2 meningkat, hal ini dapat dilihat 

dari nilai rata-rata sebesar 77,36 meningkat sebesar 8,33 poin dari nilai rata-rata 

kelas pada siklus 1 yaitu sebesar 69,03. Persentase ketuntasan belajar juga 

meningkat dari 69% pada siklus 1 menjadi 89% pada siklus 2.  

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah penggunaan model 

pembelajaran make a match yang telah dilaksanakan di kelas VII D SMP Negeri 9 

Kota Tegal dapat meningkatkan hasil belajar siswa tahun pelajaran 2010/2011. 
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Kemampuan hasil belajar sejarah siswa dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar 

dan ketuntasan tiap siklus. 

      
5.2 Saran  

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

a. Diharapkan guru mencoba menggunakan model pembelajaran make a 

match sebagai salah satu model pembelajaran alternatif untuk diterapkan 

pada mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru diharapkan dapat melakukan penelitian tindakan kelas dan 

menggunakan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa 

c. Sebaiknya guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar 

dapat menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan bagi siswa. 
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D 

SMP NEGERI 9 TEGAL 
TAHUN 2010/2011 

 
NO NO 

INDUK 
NAMA JENIS KELAMIN 

1 6405 ABDUL KAMID L 
2 6406 ADE YULIAWAN L 
3 6407 AHMAD NOVA PRIYO WRA P 
4 6408 AINUN NABILA P 
5 6409 ALMANDA ZANIRA P 
6 6410 ALVIN FERDYAN L 
7 6411 AULIA RAHMAH Y.P. L 
8 6412 CHOLILLAHTUL KHASANAH L 
9 6413 DEFRISTHA ROPISLA P 
10 6414 DIAN EVITA SARI P 
11 6415 DWI FADHILAH P 
12 6416 EDO FURGI AWAN M. P 
13 6417 EKO FITRIYADI L 
14 6418 ESTI WIJAYANTI L 
15 6419 EVI YULIANI P 
16 6420 FATKHATUR RIZQIYYA P 
17 6421 FATUL ISMI LAELI P 
18 6422 FIKRI FIRMANSYAH L 
19 6423 GILANG PRINGGANDHI L 
20 6424 IMAM NURIDIN L 
21 6425 M. HIZAM MA’SUM L 
22 6426 MEY SETIOWATI P 
23 6427 MUHAMMAD 

ASSAFIKHUDIN H 
L 

24 6428 NIKA AYU  P 
25 6429 PRIANI P 
26 6430 RIFAN MUJI PRASETYA P 
27 6431 RISKI RINDI S. L 
28 6432 ROKHIMAH S.H P 
29 6433 SATRIA YUSUF ERLANGGA L 
30 6434 SRI FATMAWATI P 
31 6435 SUSI YANTI P 
32 6436 SYAHRUL GUNAWAN L 
33 6437 TIYA RATNA SARI P 
34 6438 TRI ANDIKA RISKIYANTO P 
35 6439 TRIANA YUNIANTI L 
36 6440 ZAHILATUN P 
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Lampiran 2 
Daftar Nilai Pra- Siklus 

Kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal 
 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1. ABDUL KAMID 50 TT 
2. ADE YULIAWAN 80 T 
3. AHMAD NOVA PRIYO WRA 60 TT 
4. AINUN NABILA 50 TT 
5. ALMANDA ZANIRA 60 TT 
6. ALVIN FERDYAN 55 TT 
7. AULIA RAHMAH Y.P. 75 T 
8. CHOLILLAHTUL KHASANAH 55 TT 
9. DEFRISTHA ROPISLA 55 TT 
10. DIAN EVITA SARI 70 T 
11. DWI FADHILAH 70 T 
12. EDO FURGI AWAN M. 60 TT 
13. EKO FITRIYADI 65 T 
14. ESTI WIJAYANTI 50 TT 
15. EVI YULIANI 70 T 
16. FATKHATUR RIZQIYYA 65 T 
17. FATUL ISMI LAELI 60 TT 
18. FIKRI FIRMANSYAH 70 T 
19. GILANG PRINGGANDHI 65 T 
20. IMAM NURIDIN 65 T 
21. M. HIZAM MA’SUM 75 T 
22. MEY SETIOWATI 65 T 
23. MUHAMMAD ASSAFIKHUDIN H 60 TT 
24. NIKA AYU  65 T 
25. PRIANI 60 TT 
26. RIFAN MUJI PRASETYA 60 TT 
27. RISKI RINDI S. 70 T 
28. ROKHIMAH S.H 50 TT 
29. SATRIA YUSUF ERLANGGA 70 T 
30. SRI FATMAWATI 50 TT 
31. SUSI YANTI 70 T 
32. SYAHRUL GUNAWAN 50 TT 
33. TIYA RATNA SARI 75 T 
34. TRI ANDIKA RISKIYANTO 65 T 
35. TRIANA YUNIANTI 80 T 
36. ZAHILATUN 50 TT 
           Jumlah 2265 

Rata-rata        62,92 
Nilai tertinggi          80 
Nilai terendah         50                    
Presentase ketuntasan        53% 
Presentase tidak tuntas        47% 
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Lampiran 3 

Daftar Nilai Siklus 1 

Kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1. ABDUL KAMID 55 TT 
2. ADE YULIAWAN 90 T 
3. AHMAD NOVA PRIYO WRA 60 TT 
4. AINUN NABILA 55 TT 
5. ALMANDA ZANIRA 65 T 
6. ALVIN FERDYAN 60 TT 
7. AULIA RAHMAH Y.P. 60 TT 
8. CHOLILLAHTUL KHASANAH 70 T 
9. DEFRISTHA ROPISLA 60 TT 
10. DIAN EVITA SARI 60 TT 
11. DWI FADHILAH 60 TT 
12. EDO FURGI AWAN M. 65 T 
13. EKO FITRIYADI 60 TT 
14. ESTI WIJAYANTI 70 T 
15. EVI YULIANI 65 T 
16. FATKHATUR RIZQIYYA 65 T 
17. FATUL ISMI LAELI 70 T 
18. FIKRI FIRMANSYAH 60 TT 
19. GILANG PRINGGANDHI 70 T 
20. IMAM NURIDIN 70 T 
21. M. HIZAM MA’SUM 70 T 
22. MEY SETIOWATI 65 T 
23. MUHAMMAD ASSAFIKHUDIN H 65 T 
24. NIKA AYU  70 T 
25. PRIANI 70 T 
26. RIFAN MUJI PRASETYA 70 T 
27. RISKI RINDI S. 75 T 
28. ROKHIMAH S.H 80 T 
29. SATRIA YUSUF ERLANGGA 75 T 
30. SRI FATMAWATI 80 T 
31. SUSI YANTI 85 T 
32. SYAHRUL GUNAWAN 80 T 
33. TIYA RATNA SARI 80 T 
34. TRI ANDIKA RISKIYANTO 85 T 
35. TRIANA YUNIANTI 90 T 
36. ZAHILATUN 55 TT 
           Jumlah 2485 
           Rata-rata                  69.03 

Nilai tetinggi 90 
Nilai terendah 50 
Presentase ketuntasan 69 % 

            Presentase tidak tuntas 31 % 
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Lampiran 4 

Daftar Nilai Siklus 2 

Kelas VII D SMP Negeri 9 Tegal 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1. ABDUL KAMID 60 TT 
2. ADE YULIAWAN 100 T 
3. AHMAD NOVA PRIYO WRA 60 TT 
4. AINUN NABILA 60 TT 
5. ALMANDA ZANIRA 65 T 
6. ALVIN FERDYAN 65 T 
7. AULIA RAHMAH Y.P. 70 T 
8. CHOLILLAHTUL KHASANAH 65 T 
9. DEFRISTHA ROPISLA 70 T 
10. DIAN EVITA SARI 65 T 
11. DWI FADHILAH 70 T 
12. EDO FURGI AWAN M. 75 T 
13. EKO FITRIYADI 70 T 
14. ESTI WIJAYANTI 70 T 
15. EVI YULIANI 75 T 
16. FATKHATUR RIZQIYYA 70 T 
17. FATUL ISMI LAELI 75 T 
18. FIKRI FIRMANSYAH 80 T 
19. GILANG PRINGGANDHI 75 T 
20. IMAM NURIDIN 80 T 
21. M. HIZAM MA’SUM 75 T 
22. MEY SETIOWATI 80 T 
23. MUHAMMAD ASSAFIKHUDIN H 80 T 
24. NIKA AYU  85 T 
25. PRIANI 80 T 
26. RIFAN MUJI PRASETYA 85 T 
27. RISKI RINDI S. 85 T 
28. ROKHIMAH S.H 85 T 
29. SATRIA YUSUF ERLANGGA 90 T 
30. SRI FATMAWATI 90 T 
31. SUSI YANTI 95 T 
32. SYAHRUL GUNAWAN 90 T 
33. TIYA RATNA SARI 90 T 
34. TRI ANDIKA RISKIYANTO 95 T 
35. TRIANA YUNIANTI 100 T 
36. ZAHILATUN 60 TT 
            Jumlah 2785 
             Rata-rata 77,36 
             Nilai tertinggi 100 
             Nilai terendah 60 
             Presentase ketuntasan 89% 
             Presentase tidak tuntas 11% 
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Lampiran 5 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Nama Sekolah             : SMP N 9 Tegal 

Mata Pelajaran            : IPS 

Kelas                           : VII 

Standar Kompetensi   : 5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa 
Hindu- Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar   :.5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 
kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-
Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi  Waktu           : 2 x 45 menit 

Indikator                     : -      Menyusun kronologi perkembangan kerajaan yang 
bercorak Hindhu-Buddha di Indonesia 

‐ Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-
peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di Indonesia 

  
Tujuan Pembelajaran   : -      Menyusun kronologi perkembangan kerajaan yang 

bercorak Hindhu-Buddha di Indonesia 
‐ Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-

peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di Indonesia 

Metode Pembelajaran :  
‐  Ceramah bervariasi 
‐ Model pembelajaran make a match 

Kegiatan Pembelajaran     : 

1.        Kegiatan Awal 

a. Guru mengajak berdo’a sebelum memulai pembelajaran, kemudian 
mengecek kehadiran siswa (Nilai yang ditanamkan : disiplin dan religius). 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan 
dipelajari. 
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c.  Guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran dengan 
pertanyaan : apa yang kamu ketahui tentang candi? (Nilai yang 
ditanamkan : kritis, jujur, tanggung jawab, logis). 

2.        Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

                   1.  Guru mengajukan pertanyaan bagaimana awal masuknya kerajaan 
hindu budha di indonesia? 

   2.   Guru menjelaskan materi tentang peninggalan-peninggalan 
kerajaan hindu-budha dengan media audio visual. (Nilai yang 
ditanamkan : mandiri, ingin tahu,) 

b.      Elaborasi  
 1.  Guru memberi kesempatan pada siswa untuk membuka dan 

membaca buku paket.  (Nilai yang ditanamkan : kritis, ingin tahu, 
kreatif) 

       2.   Guru menerangkan materi tentang candi-candi peninggalan hindu 
budha dengan media audio visual (Nilai yang ditanamkan : 
mandiri, ingin tahu) 

       3.  guru menyiapkan kartu yang terdiri dari kartu pertanyaan dan kartu 
jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartu yang cocok 
dengan kartunya 

       4.   Siswa diberi soal untuk evaluasi .(Nilai yang ditanamkan : 
mandiri, jujur, bertanggung jawab, percaya diri) 

       5 . Siswa dibantu guru membuat kesimpulan bersama. (Nilai yang 
ditanamkan : demokratis) 

          c.   Konfirmasi  
1.   Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan maupun tulisan. (Nilai yang ditanamkan : percaya diri, cinta ilmu, 
kritis, logis). 

3.        Kegiatan Akhir 
1.   Guru membimbing siswa merangkum pelajaran (Nilai yang 

ditanamkan : mandiri, berpikir logis, kritis, kreatif). 
                  2.   Guru bersama-sama siswa mengadakan refleksi terhadap proses 

dan hasil belajar siswa. (Nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui 
kekurangan / kelebihan ) 

A.    Sumber Belajar 

             1.     Buku paket Belajar IPS kelas VII. 

             2.     Lks 

 

B.     Penilaian     
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              1.         Teknik penilaian        : Teks tertulis  

              2.         Bentuk instrumen     : Pilihan ganda 

              3.         Instrumen soal 

 Kriteria Penilaian : 

• Penilaian hasil kerja kelompok 

   Norma penilaian : 

No  Uraian Skor  ∑ skor maksimal 
1. Informasi tidak tepat penyampaian tidak runtut 2,5 10 
2. Informasi tepat penyampaian tidak runtut 5 10 
3. Informasi tidak tepat penyampaian runtut 5 10 
4. Informasi tepat penyampaian runtut 10 20 
  ∑ total  50 x 2 = 100  

• bcvPenilaian Individu 

Jenis soal Keterangan  Skor ∑ skor 
maksimal

Pilihan ganda no  
1-20 

Jawaban tepat 5 100 

 

Tegal, januari 2011 

Guru mata pelajaran sejarah    obsevator 
 
 
 
 
Erni Widyanti, SPd     dhona Nurrisa Aprila 
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Lampiran 6 

LEMBAR EVALUASI 

SIKLUS I 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang paling tepat ! 

1. Agama hindu dibawa masuk ke Indonesia dibawa oleh……… 
a. Para pelajar     c. Para pelaut 
b. Para pedagang     d. Para brahmana 

2. Akulturasi antara kebudayaan hindu- budha dan kepercayaan asli 
Indonesia terlihat pada…… 
a. Bentuk candi yang berundak 
b. Raja dianggap sebagai keturunan dewa 
c. Pembuatan arca sebagai perwujudan dewa 
d. Munculnya kerajaan yang bercorak hindu- budha 

3. Berikut adalah beberapa pengaruh perkembangan kebudayaan hindu- 
budha di Indonesia kecuali…… 
a. Bidang agama     c. Bidang seni sastra 
b. Bidang kaligrafi    d. Bidang 

pemerintahan 
4. Pelaku penyebaran kebudayaan hindu-budha menurut anggapan 

bangsa Indonesia aktif adalah….. 
a. Ksatria Indonesia dan brahmana india  
b. Pedagang india dan pedagang Indonesia 
c. Brahmana india dan brahmana Indonesia 
d. Waisya Indonesia dan brahmana Indonesia 

5. Penggolongan khusus status pada masyarakat hindu 
disebut…………….. 
a. Kelas             c . ras 
b. Kasta                            d. golongan  

6. Candi prambanan merupakan peninggalan yang bersifat hindu yang 
didirikan pada abad ….. 
a. 5 M      c. 7 M 
b.  6 M       d. 8 M 

7. Candi prambanan dibangun pada masa pemerintahan……. 
a. Syailendra    c. Rakai pikatan 
b. Ronggolawe    d. Hayam wuruk  

8. Pada dinding candi prambanan terdapat relief yang menggambarkan 
cerita tentang……. 
a. Ramayana    c. arjuna wiwaha 
b. Mahabarata    d. negarakertagama 

9. Dewa brahma dikenal oleh masyarakat hindu sebagai dewa…… 
a. Dewa pencipta    c. Dewa kematian atau 

pelebur 
b. Dewa perusak    d. Dewa pemelihara 
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10. Di dalam candi biasanya terdapat nandi. Nandi merupakan kendaraan 
dewa….. 
a. Dewa Syiwa    c. Dewa Brahmana 
b. Dewa Wisnu    d. Dewa Zeus 

11. Nama lain dari candi prambanan adalah…. 
a. Roro jonggrang   c. Candi mendut 
b. Candi sukuh    d. Candi Jago 

12. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan…….. 
a. Gajah mada     c. Samaratungga 
b. Hayam Wuruk    d. Pramudya Wardani 

13. Selain candi Borobudur, candi mana lagi yang mendapat pengaruh 
dari kebudayaan budha….. 
a. Candi prambanan   c. candi plaosan 
b. Candi Sukuh    d. candi dieng  

14. Relief yang terdapat pada candi Borobudur dikenal dengan…. 
a. Karma Wibangga   c. Ramayana 
b. Kapilawastu     d. Mahabarata 

15. Dalam system kasta yang menduduki kedudukan tertinggi 
adalah…… 
a. ksatria             c. sudra 
b. brahmana     d. waisya 

16. Apa sebutan  untuk arca- arca raksasa yang menjaga pintu masuk 
kompleks candi plaosan…… 
a. Ganesha     c. Makara 
b. Dwarapala     d. Gajah Mada 

17. Apa kekhasan bangunan utama di kompleks candi plaosan di banding 
candi- candi lain disekitarnya……. 
a. Memiliki dwarapala 
b. Memiliki makara  
c. Bilik candinya terdiri dari tiga ruang dan mempunyai dua tingkat 

ruang 
d. Memilki stupa yang besar 

18. Kerajaan hindu yang pertama di Indonesia adalah………… 
a. Kutai     c. mataram  
b. Sriwijaya    d. taruma 

19. Fungsi candi di Indonesia sebagai……. 
a. Tempat pemujaan    c. Objek wisata 
b. Benda cagar budaya   d. Makam para raja  

20. Agama hindu yang masuk dan tersebar di Indonesia berasal dari india. 
Sebagai bukti adanya prasasti tertua yang menggunakan tulisan 
………… 
a. Kawi     c. pranagari 
b. Pallawa    d. jawa kuno 
 
 
                                            ---------Good Luck---------- 
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Lampiran 7 

Kisi-kisi soal tes evaluasi siklus 1 

Mata pelajaran  : IPS 

Kelas/semester : VII/2 

Satuan pendidikan : SMP Negeri 9 Tegal 

Pokok bahasan : Perkembangan kerajaan yang bercorak Hindhu-Budah di 
Indonesia 

Standart kompetensi : 5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa 
Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 

no Kompetensi dasar Uraian materi indikator Butir soal Bentuk 
tes 
 

1. Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, 
dan pemerintahan 
pada masa 
Hindu-Buddha 
serta 
peninggalannya 

Masuknya 
kerajaan yang 
bercorak 
hindu budha 
di Indonesia 
memberikan  
pengaruh di 
berbagai 
bidang, serta 
peninggalan-
peninggalan 
seperti candi-
candi  

• Menyusun 
kronologi 
perkembangan 
kerajaan yang 
bercorak Hindhu-
Budha di Indonesia

• Mengidentifikasi 
dan memberi 
contoh 
peninggalan-
peninggalan 
sejarah kerajaan-
kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di 
Indonesia 

 
 

1, 2, 3, 4,5,15,16 
 
6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,17,18,19,20 

Pilihan 
Ganda 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

1. D 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. A 

9. A 

10. A 

11. A 

12. C 

13. C 

14. A 

15. B 

16. B 

17. C 

18. A 

19. D 

20. B 
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Lampiran 9 
DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS I 

 
Kelompok 1                   Kelompok 10 
1. Almanda Zanira                     1.  Fatul Ismi   
2. Tiya Ratna Sari                             2.  M. Hizam Ma’sum 

Kelompok 2                  Kelompok 11  
1. Esti Wijayanti                 1.  Ahmad Nova Priyo 
2. Gilang P                             2.  Tri Andika R 

Kelompok 3      Kelompok 12 
1. Dian Evita Sari                            1.  Ade Yuliawan 
2. Ainun Nabila                    2.  Evi Yuliani 

Kelompok 4        Kelompok 13 
1. Zalilatun                              1.  Sahrul G 
2. Nika Ayu                       2.  M. Asafikhudin. H. 

Kelompok 5                   Kelompok 14  
1. Eko Fitriyadi                 1.  Sri Fatmawati 
2. Fikri Firmansyah                 2. Edo Furgi. A. M. 

Kelompok 6                                                                   Kelompok 15 
1. Dwi Fadhilah                 1.  Fatkhatir. R. 
2. Alvin Ferdiyan      2. Rokhimah. S. H 

Kelompok 7        Kelompok 16 
1. Satria Y.E                   1. Susiyanti  
2. Priani                    2. Mey Setyowati 

Kelompok 8       Kelompok 17 
1. Riski Rindi                              1. Defristha. R 
2. Abdul Kamid                  2.  Aulia Rahman 

Kelompok 9       Kelompok 18 
1. Imam Nuridin                 1. Triana. Y. 
2. Rifan Muji P                 2.  Cholillahtul khasanah 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN GURU 

SIKLUS I 

 

Lembar penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Guru IPS kelas VII D 

 

Petunjuk Pengisian :  

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku guru di kelas 

2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap 

indikator sesuai dengan penilaian. 

No Aspek yang diamati 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 
A PENDAHULUAN     

 1. Apersepsi  √   
 2. Menyampaikan tujuan √    
B KEGIATAN INTI     

 3. Membagi  kelompok  √   
 4. Penyampaian materi   √  
 5. Penggunaan media pembelajaran   √  
 6. Membimbing dalam diskusi  √   
 7. Memberikan evaluasi  √   
C PENUTUP     

 8. Refleksi materi  √   
 9. Menarik kesimpulan   √  
 10. Penugasan     √ 
 Jumlah skor 1 10 9 4 
 Total skor 24    

Skor maksimal   : 10  x 4  = 40 

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x          

 : %100
40
24 x  

 : 60% 
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Kriteria skor  : 

Sangat tinggi = jika 84% < % Skor ≤ 100% 

Tinggi = jika 68% < % Skor ≤ 84 % 

Cukup = jika 52 % < % Skor ≤68 % 

Rendah  = jika 36 % < % Skor ≤ 52 % 

Sangat rendah = jika 20 % < % Skor ≤16 % 
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KRITERIA PENSKORAN AKTIVITAS GURU 

No.  Item yang diamati Skala penilaian  
A PENDAHULUAN   
 1. Apresiasi  4 = salam, berdoa, presentasi, menyiapkan siswa 

menerima pelajaran 
3 = salam, berdoa, menyiapkan siswa menerima 

pelajaran  
2 = salam, menyiapkan siswa menerima pelajaran 
1 = salam atau presentasi saja 

 2. Menyampaikan 
tujuan 

4 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan pelajaran yang harus dicapai 
siswa sesuai dengan silabus dan rencana dengan 
baik dan benar. 

3 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap serius. 

2 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap kurang serius. 

1 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap kurang serius. 

B KEGIATAN INTI  
 3. Membagi 

kelompok  
4 = tegas, jelas pemberian nama kelompok, efisiensi 

waktu, tidak gaduh.  
3 = jelas tapi kurang tegas, pemberian nama 

kelompok, efeisiensi waktu, tidak gaduh.  
2 = kurang tegas dan tidak jelas, pemberian nama 

kelompok, efisiensi waktu, tidak gaduh.  
1 = kurang tegas, tidak jelas, tidak memberi nama 

kelompok, tidak gaduh. 
 4. Penyampaian 

Materi 
4 = tegas, jelas,runtut, bahasa mudah dipahami 
3 = jelas tapi kurang tegas, bahasa mudah dipahami, 

memperhatikan waktu. 
2 = tegas tapi kurang jelas, memperhatikan waktu. 
1 = tidak jelas, memperhatikan waktu. 
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 5. Penggunaan 
media 
pembelajaran  

4 = menggunakan media dengan baik dan benar 
sesuai materi yang diajarkan dan menarik minat 
siswa untuk belajar.  

3 = menggunakan media dengan baik dan benar, 
sesuai materi yang diajarkan, tetapi kurang 
menarik. 

2 = menggunakan media yang sesuai dengan materi 
tapi langkahnya kurang benar. 

1 = menggunakan media tetapi tidak sesuai dengan 
materi yang diajarkan. 

 6. Membimbing 
dalam diskusi  

4 = membimbing dan mendampingi jalannya diskusi 
dengan baik dan memberi masukan terhadap 
jalannya diskusi. 

3 = membimbing dan mendampingi jalannya diskusi 
tetapi kurang antusias dalam memperhatikan 
siswanya.  

2 = hanya mendampingi tidak memberi masukan 
apapun.  

1 = membimbing dari jarak jauh dan tidak membaur 
dengan siswa. 

 7. Memberikan 
Evaluasi  

4 = sesuai dengan materi, jelas, runtut, bahasa 
mudah dipahami, memperhatikan waktu.  

3 = sesuai dengan materi, kurang jelas, tidak runtut, 
memperhatikan waktu.  

2 = sesuai dengan materi, kurang jelas,tidak  runtut, 
tidak memperhatikan waktu. 

1 = tidak sesuai dengan materi, tidak jelas, tidak 
memperhatikan waktu 

D PENUTUP  

 8. Refleksi materi  4 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
membuat hubungan antar konsep, menuliskan 
pengalaman belajar, efisiensi waktu.  

3 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
membuat hubungan antar konsep, menuliskan 
pengalaman belajar, kurang efisiensi waktu.  

2 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
menuliskan pengalaman belajar, kurang efisiensi 
waktu. 

1 = menuliskan pengalaman belajar.  
 9. Menarik 

kesimpulan  
4 = mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat 

dipahami, efisiensi waktu. 
3 = mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat 

dipahami, kurang efisiensi waktu 
2 = mengarahkan siswa, sulit dipahami. 
1 = mengarahkan siswa, tidak sesuai tujuan. 
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 10. Penugasan  4 = sesuai dengan materi, jelas, bahasa mudah 
dipahami, memperhatikan waktu. 

3 = sesuai dengan materi, kurang jelas, 
memperhatikan waktu. 

2 = sesuai dengan materi, kurang jelas, tidak 
memperhatikan waktu. 

1 = tidak sesuai dengan materi, tidak jelas, tidak 
memperhatikan waktu.  

 
       Tegal, 12 Januari 2011 

        Obsevator  

 

 

          Dhona Nurrisa Aprilia 
          NIM. 3101406512 
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Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA                                        

SELAMA PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Jenis  penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Siswa IPS kelas VII D 

Jumlah siswa  : 36 siswa 

 

Petunjuk Pengisian :  

Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap indikator 

sesuai dengan aktivitas siswa  

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x          

 : %100
24
19 x  : 79.17% 

 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Kedisiplinan (masuk ke kelas tepat waktu dan tidak 
sering meminta ijin keluar kelas) 

   √ 

2 Kemampuan memperhatikan, menyimak film 
dokumenter, bahan ajar dan mencatat  

  √  

3 Kemampuan berdiskusi untuk mencari pasangan 
pertanyaan dan jawaban 

√    

4 Menjawab pertanyaan kelompok lain    √ 

5 Melengkapi jawaban teman dari kelompok lain 
(tanggapan) 

  √  

6 Kemampuan menyimpulkan materi     √ 

 Jumlah skor 1  6 12 

 Total skor 24 
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KRITERIA PENSKORAN AKTIVITAS SISWA 
 

No. Aspek yang diamati Skala penilaian 
1. Kedisiplinan (masuk ke 

kelas tepat waktu dan tidak 
sering meminta ijin keluar 
kelas) 

1 = siswa yang melakukan < 10 orang 
2 = siswa yang melakukan 10-20 orang 
3 = siswa yang melakukan 21-30 orang 
4 = siswa yang melakukan > 30 orang  

2. Kemampuan 
memperhatikan, menyimak 
film dokumenter, bahan ajar 
dan mencatat 

1 = siswa yang melakukan < 10 orang 
2 = siswa yang melakukan 10-20 orang 
3 = siswa yang melakukan 21-30 orang 
4 = siswa yang melakukan > 30 orang   

3. Kemampuan berdiskusi 
untuk mencari pasangan 
pertanyaan dan jawaban 

1 = siswa yang melakukan < 5 orang 
2 = siswa yang melakukan 5-10 orang 
3 = siswa yang melakukan 10-15 orang 
4 = siswa yang melakukan > 15 orang 

4. Menjawab pertanyaan 
kelompok lain 

1 = siswa yang menjawab 1 orang 
2 = siswa yang menjawab 2 orang 
3 = siswa yang menjawab 3-4orang 
4 = siswa yang menjawab > 4 orang  

5. Melengkapi jawaban teman 
dari kelompok lain 
(tanggapan) 

1 = tidak ada yang melengkapi pertanyaan
2 = siswa yang melengkapi 1orang 
3 = siswa yang melengkapi 1-2 orang 
4 = siswa yang melengkapi ≥ 3orang 

6. Kemampuan menyimpulkan 
materi 

1 = siswa yang melakukan < 5 orang 
2 = siswa yang melakukan 5-10 orang 
3 = siswa yang melakukan 11-20 orang 
4 = siswa yang melakukan > 20 orang 

 

           Tegal, 12 Januari 2011 

Guru mata pelajaran sejarah    Obsevator 

 

 

Erni Widyanti, S.Pd          Dhona Nurrisa Aprilia 
NIP.                                                                       NIM. 3101406512 
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Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI KONDISI DAN SITUASI KELAS                                    

SIKLUS I 

 

Jenis  penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Siswa IPS kelas VII D 

Jumlah siswa  : 36 siswa 
 

Petunjuk Pengisian :  

Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap indikator 

sesuai dengan penilaian. 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

I Kondisi kelas     

 a) Kebersihan ruang kelas   √  

 b) Penataan kelas  √   

 c) Kelengkapan alat pembelajaran  √   

 d) Kondisi ruang kelas    √  

II Situasi kelas saat pembelajaran    √  

 Jumlah skor  4 9  

 Total skor 13 

 

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x          

 : %100
20
13 x  

 : 65 % 
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KRITERIA PENSKORAN SITUASI DAN KONDISI KELAS 

No  Aspek yang diamati Skala penilaian 
I. KONDISI KELAS  
a. Kebersihan ruang kelas  4 = lantai bersih, tidak terdapat coretan-

coretan di dinding, meja maupun kursi 
3 = lantai bersih, terdapat coretan-coretan 

di dinding, meja maupun kursi 
2 = lantai kurang bersih, tidak terdapat 

coretan-coretan di dinding, meja 
maupun kursi 

1 = lantai tidak bersih, terdapat coretan-
coretan di dinding, meja maupun 
kursi, dan terdapat banyak bungkus 
makanan berserakan di lantai 

b. Penataan kelas  4 = kelas tertata dengan rapi, warna 
dinding tidak mencolok, dan adanya 
ventilasi yang memadai 

3 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan 
2 = memenuhi 1 aspek yang disebutkan 
1 = tidak memenuhi aspek yang tidak 

disebutkan  
c. Kelengkapan alat 

Pembelajaran 
4 = terdapat alat-alat tulis (spidol, 

penghapus, penggaris, dll), peta dunia, 
dan OHP 

3 = memenuhi 4 aspek yang disebutkan   
2 = memenuhi 3 aspek yang disebutkan 
1 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan  

d. Kondisi ruang kelas 4 = kondisi langit-langit dan tembok 
bagus tidak ada bagian yang retak, 
luas ruangan sudah memenuhi (tidak 
sempit)  

3 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan   
2 = memenuhi 1 aspek yang disebutkan 
1 = tidak memenuhi aspek yang 

disebutkan  
II. SITUASI KELAS SAAT 

PEMBELAJARAN 
4 = kelas tenang, pembelajaran berjalan 

dengan lancar 
3 = kelas ramai, pembelajaran berjalan 

dengan baik 
2 = kelas tenang, pembelajaran kurang 

baik 
1 = kelas ramai dan pembelajaran berjalan 

kurang baik 
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         Tegal, 12 Januari 

2011 

Guru mata pelajaran sejarah    Obsevator 

 

 

Erni Widyanti, S.Pd     Dhona Nurrisa Aprilia 
NIP.                                                                             NIM. 3101406512 
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Lampiran 17 
DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS II 

Kelompok 1              Kelompok 10 
1. Abdul kamid               1.  Edo Furgi. AM 
2. Zalilatun                          2.  Mey Setyowati 

Kelompok 2              Kelompok 11  
1. Ade yuliawan              1.   Esti Wijayanti 
2. Triana Yulianti                         2.   Priani    

Kelompok 3              Kelompok 12 
1. Ahmad Nova Priyo                          1.  Sahrul G 
2. Ainun nabila               2.  Fikri Firmansyah 

Kelompok 4              Kelompok 13 
1. Almanda Zanira                1.  Susiyanti 
2. Alvin ferdian                2.   Rokhimah. S. H 

Kelompok 5              Kelompok 14  
1. Aulia rahmah. Y. P                 1.  Fatkhatur. R. 
2. Tri Andika. R.                 2.  Gilang P 

Kelompok 6                                                                         Kelompok 15 
1. Cholillahtul Khasanah      1.  Evi Yuliani 
2. Tiya Ratna Sari                  2.  Riski Rindi 

Kelompok 7               Kelompok 16 
1. Dian Evita sari       1.  Sri Fatmawati 
2. Eko Fitriyadi                   2.  Imam Nuridin 

Kelompok 8                           Kelompok 17 
1. Defristha. R.                              1.  Satria. Y.E 
2. M. Hisam Ma’sum                   2.  Fatul Ismi 

Kelompok 9                Kelompok 18 
1. Dwi Fadhilah                 1.   M. Asafikhudin. H 
2. Nika Ayu                  2.   Rifan Muji. P 
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Lampiran 19   

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN GURU 

SIKLUS II 

 

Lembar penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Guru IPS kelas VII D 

 

Petunjuk Pengisian :  

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku guru di kelas 

2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap 

indikator sesuai dengan penilaian. 

No Aspek yang diamati 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 
A PENDAHULUAN     

 1. Apersepsi    √ 
 2. Menyampaikan tujuan    √ 
B KEGIATAN INTI     

 3. Membagi  kelompok    √ 
 4. Penyampaian materi    √ 
 5. Penggunaan media pembelajaran    √ 
 6. Membimbing dalam diskusi    √ 
 7. Memberikan evaluasi   √  
C PENUTUP     

 8. Refleksi materi   √  
 9. Menarik kesimpulan   √  
 10. Penugasan     √ 
 Jumlah skor   9 28 
 Total skor 37    

Skor maksimal   : 10  x  4 = 40 

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x        

 : %100
40
37 x  

 : 92,5 % 
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Kriteria skor  : 

Sangat tinggi = jika 84% < % Skor ≤ 100% 

Tinggi = jika 68% < % Skor ≤ 84 % 

Cukup = jika 52 % < % Skor ≤68 % 

Rendah  = jika 36 % < % Skor ≤ 52 % 

Sangat rendah = jika 20 % < % Skor ≤16 % 

 



100 

 

KRITERIA PENSEKORAN AKTIVITAS GURU 

No.  Item yang diamati Skala penilaian  
A PENDAHULUAN   
 1. Apresiasi  4 = salam, berdoa, presentasi, menyiapkan siswa 

menerima pelajaran 
3 = salam, berdoa, menyiapkan siswa menerima 

pelajaran  
2 = salam, menyiapkan siswa menerima pelajaran 
1 = salam atau presentasi saja 

 2. Menyampaikan 
tujuan 

4 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan pelajaran yang harus dicapai 
siswa sesuai dengan silabus dan rencana dengan 
baik dan benar. 

3 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap serius. 

2 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap kurang serius. 

1 = sebelum mengajar terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai sesuai dengan silabus dan rencana 
dengan sikap kurang serius. 

B KEGIATAN INTI  
 3. Membagi 

kelompok  
4 = tegas, jelas pemberian nama kelompok, efisiensi 

waktu, tidak gaduh.  
3 = jelas tapi kurang tegas, pemberian nama 

kelompok, efeisiensi waktu, tidak gaduh.  
2 = kurang tegas dan tidak jelas, pemberian nama 

kelompok, efisiensi waktu, tidak gaduh.  
1 = kurang tegas, tidak jelas, tidak memberi nama 

kelompok, tidak gaduh. 
 4. Penyampaian 

Materi 
4 = tegas, jelas,runtut, bahasa mudah dipahami 
3 = jelas tapi kurang tegas, bahasa mudah dipahami, 

memperhatikan waktu. 
2 = tegas tapi kurang jelas, memperhatikan waktu. 
1 = tidak jelas, memperhatikan waktu. 
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 5. Penggunaan 
media 
pembelajaran  

4 = menggunakan media dengan baik dan benar 
sesuai materi yang diajarkan dan menarik minat 
siswa untuk belajar.  

3 = menggunakan media dengan baik dan benar, 
sesuai materi yang diajarkan, tetapi kurang 
menarik. 

2 = menggunakan media yang sesuai dengan materi 
tapi langkahnya kurang benar. 

1 = menggunakan media tetapi tidak sesuai dengan 
materi yang diajarkan. 

 6. Membimbing 
dalam diskusi  

4 = membimbing dan mendampingi jalannya diskusi 
dengan baik dan memberi masukan terhadap 
jalannya diskusi. 

3 = membimbing dan mendampingi jalannya diskusi 
tetapi kurang antusias dalam memperhatikan 
siswanya.  

2 = hanya mendampingi tidak memberi masukan 
apapun.  

1 = membimbing dari jarak jauh dan tidak membaur 
dengan siswa. 

 7. Memberikan 
Evaluasi  

4 = sesuai dengan materi, jelas, runtut, bahasa 
mudah dipahami, memperhatikan waktu.  

3 = sesuai dengan materi, kurang jelas, tidak runtut, 
memperhatikan waktu.  

2 = sesuai dengan materi, kurang jelas,tidak  runtut, 
tidak memperhatikan waktu. 

1 = tidak sesuai dengan materi, tidak jelas, tidak 
memperhatikan waktu 

D PENUTUP  

 8. Refleksi materi  4 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
membuat hubungan antar konsep, menuliskan 
pengalaman belajar, efisiensi waktu.  

3 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
membuat hubungan antar konsep, menuliskan 
pengalaman belajar, kurang efisiensi waktu.  

2 = memberi kesempatan siswa memahami kembali, 
menuliskan pengalaman belajar, kurang efisiensi 
waktu. 

1 = menuliskan pengalaman belajar.  
 9. Menarik 

kesimpulan  
4 = mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat 

dipahami, efisiensi waktu. 
3 = mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat 

dipahami, kurang efisiensi waktu 
2 = mengarahkan siswa, sulit dipahami. 
1 = mengarahkan siswa, tidak sesuai tujuan. 
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 10. Penugasan  4 = sesuai dengan materi, jelas, bahasa mudah 
dipahami, memperhatikan waktu. 

3 = sesuai dengan materi, kurang jelas, 
memperhatikan waktu. 

2 = sesuai dengan materi, kurang jelas, tidak 
memperhatikan waktu. 

1 = tidak sesuai dengan materi, tidak jelas, tidak 
memperhatikan waktu.  

 

       Tegal, 12 Januari 2011 

        Obsevator  

 

 

          Dhona Nurrisa Aprilia 
          NIM. 3101406512 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA                                        

SELAMA PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Jenis  penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Siswa IPS kelas VII D 

Jumlah siswa  : 36 siswa 

Petunjuk Pengisian :  

Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap indikator 

sesuai dengan aktivitas siswa  

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x          

 : %100
24
22 x  : 91.67% 

 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Kedisiplinan (masuk ke kelas tepat waktu dan tidak 
sering meminta ijin keluar kelas) 

   √ 

2 Kemampuan memperhatikan, menyimak film 
dokumenter, bahan ajar dan mencatat  

  √  

3 Kemampuan berdiskusi untuk mencari pasangan 
pertanyaan dan jawaban 

  √  

4 Menjawab pertanyaan kelompok lain    √ 

5 Melengkapi jawaban teman dari kelompok lain 
(tanggapan) 

   √ 

6 Kemampuan menyimpulkan materi     √ 

 Jumlah skor   6 16

 Total skor 22 
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KRITERIA PENSKORAN AKTIVITAS SISWA 

 

No. Aspek yang diamati Skala penilaian 
1. Kedisiplinan (masuk ke 

kelas tepat waktu dan tidak 
sering meminta ijin keluar 
kelas) 

1 = siswa yang melakukan < 10 orang 
2 = siswa yang melakukan 10-20 orang 
3 = siswa yang melakukan 21-30 orang 
4 = siswa yang melakukan > 30 orang  

2. Kemampuan 
memperhatikan, menyimak 
film dokumenter, bahan ajar 
dan mencatat 

1 = siswa yang melakukan < 10 orang 
2 = siswa yang melakukan 10-20 orang 
3 = siswa yang melakukan 21-30 orang 
4 = siswa yang melakukan > 30 orang   

3. Kemampuan berdiskusi 
untuk mencari pasangan 
pertanyaan dan jawaban 

1 = siswa yang melakukan < 5 orang 
2 = siswa yang melakukan 5-10 orang 
3 = siswa yang melakukan 10-15 orang 
4 = siswa yang melakukan > 15 orang 

4. Menjawab pertanyaan 
kelompok lain 

1 = siswa yang menjawab 1 orang 
2 = siswa yang menjawab 2 orang 
3 = siswa yang menjawab 3-4orang 
4 = siswa yang menjawab > 4 orang  

5. Melengkapi jawaban teman 
dari kelompok lain 
(tanggapan) 

1 = tidak ada yang melengkapi pertanyaan
2 = siswa yang melengkapi 1orang 
3 = siswa yang melengkapi 1-2 orang 
4 = siswa yang melengkapi ≥ 3orang 

6. Kemampuan menyimpulkan 
materi 

1 = siswa yang melakukan < 5 orang 
2 = siswa yang melakukan 5-10 orang 
3 = siswa yang melakukan 11-20 orang 
4 = siswa yang melakukan > 20 orang 

 
 

           Tegal, 12 Januari 2011 

Guru mata pelajaran sejarah             Obsevator 

 

 

Erni Widyanti, S.Pd          Dhona Nurrisa Aprilia 
NIP.                                                                       NIM. 3101406512 
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Lampiran 20 

LEMBAR OBSERVASI KONDISI DAN SITUASI KELAS                                     

SIKLUS II 

 

Jenis  penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 9 Tegal 

Responden   : Siswa IPS kelas VII D 

Jumlah siswa  : 36 siswa 

 

Petunjuk Pengisian :  

Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan cek (√) pada setiap indikator 

sesuai dengan penilaian. 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

I Kondisi kelas     

 a) Kebersihan ruang kelas   √  

 b) Penataan kelas   √  

 c) Kelengkapan alat pembelajaran   √  

 d) Kondisi ruang kelas    √  

II Situasi kelas saat pembelajaran    √  

 Jumlah skor   15  

 Total skor 15 

 

Prosentase : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor x          

 : %100
20
15 x  

  : 75% 
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KRITERIA PENSKORAN SITUASI DAN KONDISI KELAS 

 

No  Aspek yang diamati Skala penilaian 
I. KONDISI KELAS  
a. Kebersihan ruang kelas  4 = lantai bersih, tidak terdapat coretan-

coretan di dinding, meja maupun kursi 
3 = lantai bersih, terdapat coretan-coretan 

di dinding, meja maupun kursi 
2 = lantai kurang bersih, tidak terdapat 

coretan-coretan di dinding, meja 
maupun kursi 

1 = lantai tidak bersih, terdapat coretan-
coretan di dinding, meja maupun 
kursi, dan terdapat banyak bungkus 
makanan berserakan di lantai 

b. Penataan kelas  4 = kelas tertata dengan rapi, warna 
dinding tidak mencolok, dan adanya 
ventilasi yang memadai 

3 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan 
2 = memenuhi 1 aspek yang disebutkan 
1 = tidak memenuhi aspek yang tidak 

disebutkan  
c. Kelengkapan alat 

Pembelajaran 
4 = terdapat alat-alat tulis (spidol, 

penghapus, penggaris, dll), peta dunia, 
dan OHP 

3 = memenuhi 4 aspek yang disebutkan   
2 = memenuhi 3 aspek yang disebutkan 
1 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan  

d. Kondisi ruang kelas 4 = kondisi langit-langit dan tembok 
bagus tidak ada bagian yang retak, 
luas ruangan sudah memenuhi (tidak 
sempit)  

3 = memenuhi 2 aspek yang disebutkan   
2 = memenuhi 1 aspek yang disebutkan 
1 = tidak memenuhi aspek yang 

disebutkan  
II. SITUASI KELAS SAAT 

PEMBELAJARAN 
4 = kelas tenang, pembelajaran berjalan 

dengan lancar 
3 = kelas ramai, pembelajaran berjalan 

dengan baik 
2 = kelas tenang, pembelajaran kurang 

baik 
1 = kelas ramai dan pembelajaran berjalan 

kurang baik 
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              Tegal, 12 Januari 2011 

Guru mata pelajaran sejarah          Obsevator 

 

 

Erni Widyanti, S.Pd            Dhona Nurrisa Aprilia 
NIP.                                                                         NIM. 3101406512 
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KARTU MAKE A MATCH 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 
 

 

gambar  suasana kelas pada saat guru mengajar 

 

Gambar Aktivitas siswa ketika pembelajaran 
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Gambar  penggunaan media audio visual  

 

 

Gambar  salah satu siswa sedang membacakan kartu make a match 
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