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SARI 
 

Muttaqin, Muhamad Sirojul. 2009. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Sejarah 
Melalui Metode Dispress Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang 
Tahun Ajaran 2008 / 2009. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 

  
Kata Kunci : Hasil Belajar, Dispress 

 
Sistem pembelajaran IPS Sejarah sampai saat ini masih didominasi oleh 

metode pembelajaran konvensional. Dimana metode ini tidak begitu banyak 
mengembangkan kemampua siswa terutama dalam memecahkan suatu 
permasalahan, sehingga siswa menjadi pasif. Akibatnya nilai hasil belajar pun 
tidak memuaskan. 

Untuk menumbuhkan keaktifan siswa, guru dapat menggunakan metode 
dispress, karena metode ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam sebuah 
kelompok dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ditugaskan kepada masing-masing kelompok. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode dispress dapat 
meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang 
tahun ajaran 2008 / 2009. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa 
kelas VII A yang berjumlah 40 siswa. Siswa dikatan tuntas belajar jika siswa 
mendapat nilai > 62 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 85 % dari jumlah 
siswa yang ada dikelas. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata  
56,9 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 57,5 %. Pada siklus I setelah 
diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,75 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 72,5 %. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 
klasikal sudah meningkat, tapi ketuntasan belajar belum mencapai indikator. Pada 
siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I, dengan ketuntasan belajar 
klasikal yaitu 90 % dari jumlah siswa satu kelas dan nilai rata-rata mencapai 71. 
Pada siklus III mengalami peningkatan dari siklus II, dengan ketuntasan belajar 
klasikal yaitu 100 % dan nilai rata-rata kelas mencapai 76,7. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar sejarah 
dengan menggunakan model dispress 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memegang peranan penting terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran. Untuk itu setiap pendidik dituntut untuk menjadi pencipta proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien di kelas. Efektif tidaknya proses 

pembelajaran selanjutnya akan dilihat dari hasil evaluasi yang akan dilakukan 

guru sebagai umpan balik. Proses belajar yang baik apabila didukung oleh banyak 

faktor, diantaranya media pembelajaran, buku sumber, dan pemilihan metode 

yang tepat. Untuk itu diperlukan suasana belajar yang dapat membantu siswa agar 

tidak merasa bosan terhadap kegiatan belajar mengajar dikelas dan siswa dapat 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Melihat keadaan itu guru perlu 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat.  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran 

didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, 

otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2006:1). 
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Telah dilakukan observasi awal di SMP Negeri 20 Semarang dan diperoleh 

informasi bahwa kriteria ketuntasan minimal kelas VII untuk mata pelajaran IPS 

adalah 62. Dari hasil nilai ulangan harian nilai rata-rata pelajaran sejarah di kelas 

VII A adalah 56,9 dengan ketuntasan secara klasikal 57,5 %. Nilai rata-rata masih 

sangat kurang dan belum mencapai KKM sehingga  masih perlu ditingkatkan lagi. 

Penelitian ini dilaksanakan dikelas VII A dengan jumlah siswa 40. Siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari 62 adalah 17 siswa, dan yang nilainya lebih dari 62 

adalah 23  siswa.  

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang 

diketahui bahwa (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran sejarah  masih rendah, 

hal ini terlihat dari rendahnya interaksi dalam kelas, baik interaksi antar siswa 

maupun interaksi siswa dengan guru, (2) hanya ada beberapa siswa yang 

berdiskusi dengan teman ataupun guru, sebagian besar siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, (3) proses pembelajaran masih banyak menekankan pada 

pengembangan siswa sebagai individu dan jarang mengembangkan siswa sebagai 

kelompok, (4) guru dalam mengajar jarang menghadirkan model pembelajaran 

yang bervariasi sehingga siswa terbiasa dengan metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan siswa merasa cepat bosan dan jenuh dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas.  

Rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

merupakan hal yang sering ditemukan dan merupakan hal yang dapat 

menghambat tercapainya keberhasilan proses pembelajaran. Pasifnya siswa dalam 

proses belajar belajar mengajar dapat mengakibatkan beberapa hal yang 
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merugikan berbagai pihak. Bagi siswa sendiri selain kurang terlatihnya skill 

(keterampilan) dalam berpendapat juga dapat mengakibatkan kejenuhan dalam 

belajar, atau bahkan dapat mengakibatkan kurangnya ilmu pengetahuan yang 

dapat di transfer oleh siswa. Di lain pihak guru juga akan merasakan hal yang 

kurang baik, selain merasa ragu apakah materi yang diberikannya sudah cukup 

diterima atau tidak dapat dimengerti oleh para siswa. Guru yang suka 

membutuhkan dorongan-dorongan waktu menyampaikan materi akan terhambat, 

karena dorongan dari siswa sendiri tidak ada, misalnya penjelasan guru akan lebih 

mantap jika dibangkitkan dengan berbagai permasalahan dari siswa yaitu berupa 

pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat. 

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila terjadi penyelenggaraan 

pembelajaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan semua komponen-

komponen pendidikan seperti mencakup tujuan pembelajaran, guru,  peserta didik, 

bahan pembelajaran, metode pembelajaran, alat, dan sumber pembelajaran. 

Pelajaran sejarah bagi siswa menduduki posisi yang sangat strategis dan mendasar 

sebagai sarana pendidikan. Sedangkan guru mempunyai peran dan fungsi yang 

sangat penting dalam pembelajaran, oleh karena itu guru harus selalu 

meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam mengelola komponen-

komponen pembelajaran. 

Guru sejarah yang diharapkan memiliki pengetahuan luas tentang metode 

pembelajaran harus mampu memilih metode yang tepat. Metode yang tepat akan 

membangkitkan kebutuhan untuk belajar, memunculkan informasi dan 

keterampilan yang berlimpah dari seorang guru (Kochhar, 2008: 286).   
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Model pembelajaran yang dipilih guru diharapkan bisa memperlihatkan 

keaktifan atau keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar dan 

siswa dapat dengan mudah mengerti materi yang harus dikuasai serta nantinya 

mereka bisa mencapai nilai batas tuntas sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan.  

Pendekatan pembelajaran yang didominasi oleh guru tidak dapat 

mengembangkan motivasi, sikap, keterampilan, tanya jawab, serta kemampuan 

memecahkan masalah. Berdasar hal tersebut perlu dicari suatu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk aktif mengembangkan 

keterampilan dalam mempelajari sejarah sehingga materi pelajaran yang 

ditargetkan dapat tercapai dan siswa dapat mencapai nilai sesuai dengan batas 

tuntas yang telah ditentukan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

adalah dispress (diskusi, presentasi, dan simpulan). Menurut Sanjaya (2006: 152) 

diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapakan siswa pada suatu 

permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

siswa, serta untuk membuat suatu keputusan.    

Melalui model pembelajaran dispress siswa dapat lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dan siswa menjadi tertarik terhadap mata pelajaran 

sejarah. Dispress terdiri dari diskusi, presentasi dan simpulan. Melalui diskusi 

dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran sejarah, dapat 

meningkatkan interaksi antara siswa dan guru, siswa dapat berdiskusi dengan 



 

5 

teman ataupun guru serta dapat mengembangkan siswa sebagai kelompok. 

Melalui presentasi siswa tidak lagi merasa bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena tidak hanya guru yang menyampaikan materi, namun siswa 

juga aktif dalam menyampaikan materi di depan kelas.  

Uraian diatas dapat di dijelaskan bahwa model pembelajaran dispress 

adalah  metode pembelajaran yang berbasis pada kerjasama dan dilakukan dengan 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok sehingga ada keterlibatan antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan kelompok dengan kelompok. Metode 

dispress merupakan model pembelajaran yang sederhana. Berdasarkan pada gejala 

umum diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Upaya Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran Dispress 

pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang Tahun Ajaran 2008 / 2009”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah model pembelajaran 

dispress dapat meningkatkan hasil belajar sejarah pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2008 / 2009?” 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

dispress dapat meningkatkan hasil belajar sejarah pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2008 / 2009. 



 

6 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Manfaaat praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar sejarah dan diharapkan akan lebih menarik minat siswa untuk 

mempelajari sejarah.  

b. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam proses pembelajaran sejarah dan sebagai referensi bagi guru agar 

tidak monoton dalam pembelajaran sejarah sehingga guru dapat 

(bervariasi) menggunakan metode pembelajaran sejarah.  

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

sejarah. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya mengenai 

metode pembelajaran IPS Sejarah dan penerapannya di SMP. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A.  Belajar  

Aktivitas belajar akan terjadi pada diri pembelajar atau peserta didik 

apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya 

berubah dari sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku, dari 

tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik (2008:36). 

Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena latihan dan pengalaman yang 

dialami selama proses belajar berlangsung dan perubahan yang terjadi bersifat 

relatif menetap dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama. Belajar adalah 

suatu kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan 

tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

(Sunaryo, 1989: 1). 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar: 

a.  Jean Piaget (dalam Sugandi, 2004: 35), mengemukakan tiga prinsip utama 

pembelajaran yaitu tingkat aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar 

lewat pengalaman sendiri.  

b. Gagne dan Berliner (dalam Anni, dkk, 2004: 2), belajar  merupakan proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. 
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 B. Pembelajaran Sejarah 

Pelajaran Sejarah ialah memperkenalkan manusia yang pernah berjuang 

kepada manusia yang sedang berjuang. Perkenalan ini melalui guru dan oleh 

karena itu tujuan pelajaran dapat dicapai bila guru dapat menghidupkan semangat 

perjuangan manusia yang sudah lampau dan yang sedang berjuang ini pun hanya 

mungkin apabila guru sendiri sudah dapat menyelami dan mengidupkan 

perjuangan manusia dalam pribadi sendiri (Ali, 2005: 352). 

Salah satu tujuan pembelajaran sejarah diantaranya adalah siswa 

memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini disebabkan karena 

pemahaman tentang suatu konsep pada materi yang sedang dipelajari sangat 

penting bagi siswa dan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Bila siswa 

memahami suatu konsep, maka ia dapat menerapkannya dalam berbagai situasi 

lainnya yang tidak digunakan dalam situasi belajar. Tanpa konsep, belajar akan 

sangat terhambat. Hanya dengan bantuan konsep dapat dijalankan pendidikan 

formal. Penggunaan konsep sangat penting dalam pembelajaran, maka pendekatan 

pengorganisasian konsep dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan 

pembelajaran. 

Dari uraian diatas pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antara siswa 

dengan guru atau sebaliknya dan siswa dengan siswa, sehingga memungkinkan 

keterlibatan mental siswa secara optimal dalam merealisasikan pengalaman belajar. 

Interaksi tersebut terjadi saat guru membelajarkan materi pelajaran. 

Pelajaran sejarah merupakan kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan dan 

kegagalannya, dan evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya. Mata pelajaran ini 
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menawarkan materi yang sangat luas, melibatkan berbagai keterampilan, dan 

mengarahkan pada pemahaman yang mendalam serta generalisasi yang akan 

mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Ruang lingkup 

sejarah sangat luas, karena terbatasnya waktu dan agar para siswa dapat mempelajari 

hal-hal baru pembuatan keputusan tentang materi yang harus diajarkan perlu 

dilakukan secara bijaksana dan hati-hati (Kochhar, 2008: 68). 

Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran sejarah 

siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat 

serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan jati diri bangsa 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. 

Proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seorang guru dan sejumlah 

siswa mampu melakukan interaksi komunikatif terhadap berbagai persoalan 

pembelajaran dikelas dengan cara melibatkan siswa sebagai komponen utamanya. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa sebagai akibat proses belajar yang meliputi 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga guru  harus  mampu dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran.  

  Guru sejarah memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses 

pembelajaran sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu 

pembelajaran secara mekanis dan mengembangkan pendidikan yang berfokus 

pada kemajuan siswa. Guru sejarah juga memegang peranan penting dalam 
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membuat pelajaran sejarah menjadi hidup dan menarik bagi para siswa. Hal inilah 

yang kemudian menjelaskan mengapa guru berperan penting dalam pembelajaran 

sejarah (Kochhar, 2008: 393). 

Para pengajar hendaknya memiliki kemampuan dalam memilih metode 

yang tepat untuk setiap pokok bahasan, karena metode atau model yang dipilih 

merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan siswa. Sehingga setiap 

pengajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi 

belajar (Kasmadi, 1996:2). 

Dalam pembelajaran sejarah, para siswa diharapkan memperoleh 

pengetahuan tentang fakta-fakta, contohnya pengetahuan tentang perang 

kemerdekaan Amerika, pergerakan nasional di India dan lain-lain. Mereka juga 

diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang hubungan sebab-akibat yang 

ada di antara fakta-fakta tersebut-peristiwa yang mengawali suatu pergerakan dan 

pengaruhnya terhadap sejarah negara tertentu di dunia. Para siswa juga 

duharapkan mengembangkan kemampuannya untuk menerapkan hukum-hukum 

dan prinsip-prinsip pada situasi yang baru dan menemukan pengetahuan baru, dan 

hukum serta prinsip yang baru, dengan bantuan metode-metode tersebut.  

Selain itu guru sejarah juga harus memiliki beberapa kualitas pokok, yaitu 

penguasaan materi dan penguasaan teknik. setiap guru sejarah harus memperluas 

pengetahuan historisnya. Pengetahuan yang luas serta teknik mengembangkan 

berbagai pertanyaan sangat diperlukan oleh guru sejarah. Guru sejarah juga  harus 

menguasai berbagai macam metode dan teknik pembelajaran sejarah, ia harus 
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mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung cepat dan  baik (Kochhar, 2008: 394). 

  

C. Hasil Belajar 

Hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan (Sudjana, 2008: 39). 

Kecepatan atau irama belajar dari setiap anak berbeda-beda. Anak yang 

berda pada lingkungan keluarga berada secara materiil dapat menyedikan fasilitas 

belajar yang cukup, sehingga anak akan terbiasa terangsang untuk belajar dari 

pada mereka yang kurang mampu memberikan fasilitas. Keadaan jasmani dan 

psikis seseorang juga mempengaruhi irama kecepatan belajar. Anak yang keadaan 

psikisnya kurang beruntung tentu hasil belajarnya akan berbeda dengan anak yang 

memiliki panca indra lebih sempurna (Dewanto, 1994: 18-19). 

Hasil belajar menurut Anni (2004: 4) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh oleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut  tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu, apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. Dalam pembelajran, perubahn perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksakan aktivitas belajr dirumusakn dalam tujuan 

pembelajaran. 
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D. Model Pembelajaran Dispress (diskusi, presentasi, dan simpulan) 

Tercapainya tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar salah 

satunya ditentukan oleh model pembelajaran yang dipilih guru dalam proses 

belajar mengajar. Banyak model pembelajaran yang dapat dipilih guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga materi tersebut mudah diterima dan 

dimengerti siswa salah satunya yaitu model dispress.  

Diskusi merupakan suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu 

keterikatan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau problem dimana para 

peserta diskusi dengan jujur berusaha untuk mencapai atau memperoleh suatu 

keputusan atau pendapat yang disepakati bersama (http// 

metode_diskusi_beserta_penerapannya, 10 Maret 2009). Diskusi tidak sama 

dengan berdebat, diskusi selalu ditujukan untuk memecahkan masalah yang 

menimbulkan berbagai pendapat (Nasution, 1995: 152).  

Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan 

oleh seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau 

lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, 

memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif 

sebagai pendengar saja (Roestiyah, 2001: 5).  

Jenis-jenis diskusi menurut Sanjaya (2006: 155) : 

1. Diskusi kelas 

Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses 

pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai 

peserta diskusi. 
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2. Diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam 

kelompok antara 3-5 orang. 

3. Simposium 

Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu 

persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. 

4. Diskusi panel 

Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh 

beberapa orng panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang dihadapan 

audiens. 

a. Relevansi model dispress  

Model pembelajaran dispress dalam kegiatan belajar mengajar 

lebih cocok dan diperlukan apabila guru hendak melaksanakan beberapa 

hal sebagai berikut: (1) memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada 

(dimiliki) oleh para   siswa, (2) memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyalurkan kemampuannya masing-masing, (3) memperoleh umpan 

balik dari para siswa tentang apakah tujuan yang telah dirumuskan 

tercapai, (4) membantu para siswa belajar berfikir teoritis dan praktis 

melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah, (5) membantu para 

siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman-

temanya, (6) membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan 

berbagai masalah yang dilihat baik dari pengalaman sendiri maupun dari 

pelajaran sekolah. 
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b. Diskusi digunakan oleh guru apabila hendak : (1) memanfaatkan berbagai 

kemampuan yang ada oleh siswa, (2) memberikan kesempatan kepada 

para siswa untuk meyalurkan kemampuannya masing-masing, (3) 

memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan yang telah 

dirumuskan telah tercapai, (4) membantu para siswa belajar berpikir 

teoritis dan praktis lewat berbagi mata pelajaran dan kegiatan sekolah, (5) 

membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri 

maupun teman-teman, (6) membantu para siswa menyadari dan mampu 

merumuskan berbagai  masalah yang dilihat baik dari pengalaman sendiri 

maupun dari pelajaran sekolah, (7) mengembangkan motivasi untuk 

belajar lebih lanjut (Trianto, 2007: 118) 

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan diskusi oleh guru 

memiliki  arti untuk memahami apa yang ada di dalam pemikiran siswa 

dan bagaimana memproses gagasan dan informasi yang diajarkan melalui 

komunikasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung baik antar 

siswa maupun komunikasi guru dengan siswa. Sehingga diskusi 

menyediakan tatanan sosial dimana guru dapat membantu siswa 

menganalisis proses berpikir mereka.   

c.   Kegiatan siswa dalam pelaksanaan diskusi adalah : (1) menelaah topik / 

pokok masalah yang diajukan oleh guru atau mengusahakan suatu 

problem dan topik kepada kelas, (2) ikut aktif memikirkan sendiri atau 

mencatat data dari buku-buku sumber atau sumber pengetahuan lainnya, 

agar dapat mengemukakan jawaban dari pemecahan problem yang 



 

15 

diajukan, (3) mengemukakan pendapat baik pemikiran sendiri maupun 

yang diperoleh setelah membicarakan bersama-sama teman sebangku 

atau sekelompok, (4) mendengar tanggapan reaksi atau tanggapan 

kelompok lainnya terhadap pendapat yang baru dikemukakan, (5) 

mendengarkan dengan teliti dan mencoba memahami pendapat yang 

dikemukakan oleh siswa atau kelompok lain, (6) menghormati pendapat 

teman-teman atau kelompok lainnya walau berbeda pendapat, (7) 

menyusun kesimpulan-kesimpulan diskusi dalam bahasa yang baik dan 

tepat, (8) ikut menjaga dan memelihara ketertiban diskusi, (9) tidak 

bertujuan untuk mencari kemenangan dalam diskusi melainkan berusaha 

mencari pendapat yang benar yang telah dianalisa dari segala sudut 

pandang (http://Gurupkn.Wordpress.com.2007/11/26/ metode_diskusi). 

c. Kelebihan diskusi adalah : (1) mendidik siswa untuk belajar 

mengemukakan pikiran atau pendapat, (2) memberi kesempatan kepada 

siswa untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber data, 

(3) memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan  

suatu problem bersama-sama, (4) melatih siswa untuk berdiskusi di bawah 

asuhan guru, (5) merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat 

sendiri, menyetujui atau menentang pendapat teman-temannya, (6) 

membina suatu perasaan tanggung jawab mengenai suatu pendapat, 

kesimpulan, atau keputusan yang akan atau telah diambil, (7) 

mengembangkan rasa solidaritas/toleransi terhadap pendapat yang 

bervariasi atau mungkin bertentangan sama sekali, (8) membina siswa 
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untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara, (9) berdiskusi bukan 

hanya menuntut pengetahuan, siap dan kefasihan berbicara saja tetapi juga 

menuntut kemampuan berbicara secara sistematis dan logis. Dengan 

mendengarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh pembicara, 

pengetahuan dan pandangan siswa mengenai suatu problem akan 

bertambah luas (http:// Gurupkn. Wordpress.com. 2007/11/26/ 

metode_diskusi). 

d. Kelemahan diskusi adalah : (1) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi 

dikuasai oleh 2 atau 3 siswa yang memiliki keterampilan berbicara, (2) 

kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan 

menjadi kabur, (3) memerlukan waktu yang cukup panjang, kadang tidak 

sesuai dengan yang direncanakan, (4) dalam diskusi sering terjadi 

perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. 

Akibatnya kadang ada pihak yang merasa tersinggung, sehingga dapat 

mengganggu iklim pembelajaran (Sanjaya, 2006: 154). 

 

E. Kerangka Berfikir 

Banyak cara dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, 

dimana siswa dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya secara 

optimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing sehingga hasil belajar 

siswa meningkat. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku 

saat ini menuntut siswa untuk berperan aktif sedangkan guru lebih berperan 

sebagai fasilitator dan mediator. Sehingga guru diharapkan mampu menerapkan 
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metode pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah dispress merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama 

dalam hal ini adalah kerjasama antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa 

untuk merancang aktivitas-aktivitas siswa. Guru dikelas bertindak sebagai 

motivator, fasilitator, pengajar, dan penyelesai masalah. Metode tersebut 

menuntut adanya peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

pantas apabila diterapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku (KTSP). 

 

F. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis tindakan penelitian 

ini adalah melalui penerapan model pembelajaran dispress (diskusi, presentasi dan 

simpulan) maka hasil belajar sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang 

dapat ditingkatkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
  

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan tiga siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa. Siklus II dan siklus III 

dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan belajar setelah dilakukan 

perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I. 

Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan alasan pemilihan judul skripsi berikut ini akan diuraikan 

mengenai tempat dan waktu penelitian skripsi. 

1. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri 20 

Semarang dengan alamat Jl. Kapas Utara raya II / 2 Semarang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian di SMP Negeri 20 Semarang dilaksanakan pada 

semester II tahun ajaran 2008 / 2009 bulan Februari-April 2009. 
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C. Sasaran Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII A SMP Negeri 20  Semarang pada 

semester II tahun ajaran 2008/2009. Jumlah peserta didik 40 siswa terdiri dari 19 

siswa putra dan 21 siswa putri. Sarana pembelajaran khususnya yang berkaitan 

dengan mata pelajaran sejarah antara lain buku paket dan LKS. 

 

D.   Rencana Tindakan 

Rencana tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan serangkaian tindakan terencana untuk 

meningkatkan apa yang telah terjadi (Sukardi, 2008: 213). Guru 

merancang strategi pembelajaran yang diujikan dengan membuat Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP), menyusun Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

sebagai alat untuk membantu siswa dalam pembelajaran dan membuat 

evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan pembelajaran di kelas 

atau skenario tindakan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam 

situasi yang actual. Pelaksanaan tindakan meliputi siapa melakukan apa, 

kapan, dimana, dan bagaimana melakukannya. Pada saat yang bersamaan 

kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta 

diikuti dengan kegiatan refleksi. 
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Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Susilo, 2007: 19 

c. Pengamatan 

Secara umum pengamatan atau observasi merupakan upaya untuk 

merekam proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung (Tim 

Pengembang Profesionalisme Guru, 2009:10). Pengamatan dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja guru, aktivitas peserta 

didik serta proses pembelajaran yang sedang berlangsung.  Tujuan 

dilakukannya pengamatan adalah untuk mengumpulkan bukti hasil 

tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan 

refleksi. 

d. Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa hasil kerja peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Analisa dilakukan untuk mengukur 

kelebihan maupun kekurangan yang ada pada setiap siklus. 
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Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 

tiga siklus, setiap satu siklusnya terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

      Secara garis besar uraian setiap siklusnya dalam penelitian ini adalah: 

Siklus I 

1.  Perencanaan: 

Tahap perencanaan terdiri dari: (a) Guru merumuskan tujuan 

pembelajaran sejarah hubungan Indonesia dengan pusat-pusat islam di 

Asia dengan menggunakan model dispress, (b) guru menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (c) Membentuk kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 peserta didik secara heterogen, (d) guru menentukan 

salah satu dari peserta didik menjadi ketua dari kelompoknya, (e) 

merancang soal evaluasi. 

2.  Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari: (a) guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, (b) guru mengabsen kehadiran 

peserta didik, (c) guru memberikan apersepsi dan motivasi, (d) guru 

mengulang materi minggu terdahulu, (e) guru membagikan pokok-pokok 

materi yang akan didiskusikan, (f) guru menentukan peran peserta didik 

untuk menunjang saling ketergantungan yang positif, (g) tiap-tiap 

kelompok mengerjakan materi yang telah diperolehnya secara bersama-

sama dengan anggota kelompoknya. Ketua kelompok bertugas memimpin 
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diskusi dan menanyakan kepada guru tentang hal yang belum jelas, (h) 

guru membimbing jalannya diskusi peserta didik di dalam kelas, (i) guru 

memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka di depan kelas secara lisan, (j) guru sebagai 

moderator dalam presentasi dan membimbing jalannya presentasi, (k) guru 

bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan 

memberika soal evaluasi. 

3.  Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa aspek yang diamati 

adalah   sebagai berikut: 

a.   Pengamatan terhadap peserta didik: (1) keaktifan peserta didik dalam 

bekerja sama mendiskusikan materi dalam kelompoknya, (2) peserta 

didik yang menggunakan buku referensi dalam  menyelesaikan tugas 

kelompoknya, (3) keaktifan peserta didik dalam bertanya terhadap 

kelompok yang presentasi, (4) keaktifan peserta didik yang bertanya 

terhadap guru, (5) kehadiran peserta didik dalam pembelajaran sejarah 

hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia dengan model 

dispress.  

b.  Pengamatan terhadap guru: (1) kemampuan guru dalam membentuk 

kelompok belajar, (2) kemampuan guru untuk menentukan ketua 

kelompok, (3) kemampuan guru dalam memberikan apersepsi dan 

motivasi, (4) kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk 

aktif kepada peserta didik, (5) kemampuan guru membimbing 
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kelompok yang berdiskusi di dalam kelas, (6) kemampuan guru 

membimbing jalannya presentasi, (7) kemampuan guru 

menyimpulkan materi yang telah didiskusikan dan menutup pelajaran. 

c.  Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar yaitu proses yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung yang meliputi aktifitas siswa dan interaksi aktif 

dari berbagai unsur kegiatan pembelajaran.  

4.  Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa hasil kerja peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Analisa untuk mengukur kelebihan 

maupun kekurangan yang terdapat pada siklus I. Hasil dari siklus I 

digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan siklus berikutnya yaitu siklus II. 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri dari: (a) guru merumuskan tujuan 

pembelajaran hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia dengan 

menggunakan model dispress, (b) guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), (c) membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 

5 peserta didik secara heterogen, (d) guru menentukan salah satu peserta 

didik dari masing-masing kelompok sebagai ketua dari kelompoknya, (e) 

merancang soal evaluasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 
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Tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari: (a) guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, (b) guru mengabsen kehadiran peserta didik, 

(c) guru memberikan apersepsi dan motivasi, (d) guru mengulang materi 

minggu terdahulu, (e) guru membagikan pokok-pokok materi yang akan 

didiskusikan, (f) guru menentukan peran peserta didik untuk menunjang 

saling ketergantungan yang positif, (g) tiap-tiap kelompok mengerjakan 

materi yang telah diperolehnya secara bersama-sama dengan anggota 

kelompoknya. Ketua kelompok bertugas memimpin diskusi dan 

menanyakan kepada guru tentang hal yang belum jelas, (h) guru 

membimbing jalannya diskusi peserta didik di dalam kelas, (i) guru 

memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka di depan kelas secara lisan, (j) guru sebagai moderator 

dalam presentasi dan membimbing jalannya presentasi, (k) guru bersama-

sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan  memberikan 

evaluasi. 

3.   Pengamatan 

 Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

a.   Pengamatan terhadap peserta didik: (1) keaktifan peserta didik dalam 

bekerja sama mendiskusikan materi dalam kelompoknya, (2) peserta 

didik yang menggunakan buku referensi dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, (3) keaktifan peserta didik dalam bertanya terhadap 

kelompok yang presentasi, (4) keaktifan peserta didik yang bertanya 
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terhadap guru, (5) kehadiran peserta didik dalam pembelajaran sejarah 

hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia dengan model 

dispress.  

b. Pengamatan terhadap guru: (1) kemampuan guru dalam membentuk 

kelompok belajar, (2) kemampuan guru untuk menentukan ketua 

kelompok, (3) kemampuan guru dalam memberikan apersepsi dan 

motivasi, (4) kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk 

aktif kepada peserta didik, (5) kemampuan guru membimbing 

kelompok yang berdiskusi di dalam kelas, (6) kemampuan guru 

membimbing jalannya presentasi, (7) kemampuan guru 

menyimpulkan materi yang telah didiskusikan dan  kemampuan guru 

dalam menutup pelajaran. 

             c.   Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar yaitu proses yang terjadi selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung yang meliputi aktifitas siswa dan 

interaksi aktif dari berbagai unsur kegiatan pembelajaran.  

4.   Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa hasil kerja peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Analisa untuk mengukur kelebihan 

maupun kekurangan yang terdapat pada siklus II. Hasil analisa digunakan 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama siklus II. Dalam 

pelaksanaan siklus II keaktifan peserta didik meningkat dan hasil belajar 

peserta didik dan nilai rata-rata diatas kriteria ketuntasan minimal yaitu ≥ 

62 dan ketuntasan belajar klasikal ≥ 85 %. 

Siklus III 

1. Perencanaan 
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Tahap perencanaan terdiri dari: (a) guru merumuskan tujuan 

pembelajaran hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia dengan 

menggunakan model dispress, (b) guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), (c) membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 

5 peserta didik secara heterogen, (d) guru menentukan salah satu peserta 

didik dari masing-masing kelompok sebagai ketua dari kelompoknya, (e) 

merancang soal evaluasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari: (a) guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, (b) guru mengabsen kehadiran peserta didik, (c) 

guru memberikan apersepsi dan motivasi, (d) guru mengulang materi minggu 

terdahulu, (e) guru membagikan pokok-pokok materi yang akan didiskusikan, 

(f) guru menentukan peran peserta didik untuk menunjang saling 

ketergantungan yang positif, (g) tiap-tiap kelompok mengerjakan materi yang 

telah diperolehnya secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Ketua 

kelompok bertugas memimpin diskusi dan menanyakan kepada guru tentang 

hal yang belum jelas, (h) guru membimbing jalannya diskusi peserta didik di 

dalam kelas, (i) guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas secara lisan, (j) guru 

sebagai moderator dalam presentasi dan membimbing jalannya presentasi, (k) 

guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan  

memberikan evaluasi. 

3.   Pengamatan 
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 Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

a.   Pengamatan terhadap peserta didik: (1) keaktifan peserta didik dalam 

bekerja sama mendiskusikan materi dalam kelompoknya, (2) peserta 

didik yang menggunakan buku referensi dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, (3) keaktifan peserta didik dalam bertanya terhadap 

kelompok yang presentasi, (4) keaktifan peserta didik yang bertanya 

terhadap guru, (5) kehadiran peserta didik dalam pembelajaran sejarah 

hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia dengan model 

dispress.  

c. Pengamatan terhadap guru: (1) kemampuan guru dalam membentuk 

kelompok belajar, (2) kemampuan guru untuk menentukan ketua 

kelompok, (3) kemampuan guru dalam memberikan apersepsi dan 

motivasi, (4) kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk 

aktif kepada peserta didik, (5) kemampuan guru membimbing 

kelompok yang berdiskusi di dalam kelas, (6) kemampuan guru 

membimbing jalannya presentasi, (7) kemampuan guru 

menyimpulkan materi yang telah didiskusikan dan  kemampuan guru 

dalam menutup pelajaran. 

             c.   Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar yaitu proses yang terjadi selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung yang meliputi aktifitas siswa dan 

interaksi aktif dari berbagai unsur kegiatan pembelajaran.  

4.   Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa hasil kerja peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Analisa untuk mengukur kelebihan 
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maupun kekurangan yang terdapat pada siklus III. Hasil analisa 

digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama siklus III. 

Dalam pelaksanaan siklus III keaktifan peserta didik meningkat dan hasil 

belajar peserta didik serta nilai rata-rata diatas kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 76,6 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 100 %. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

       1. Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi adalah pengumpulan 

data melalui pengamatan dan pencatatan secara teliti serta sistematis. 

Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh subjek,sehingga memungkinkan peneliti sebagai sumber data 

(Moleong, 2005: 175). 

             Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

aktivitas siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengambil data penelitian secara langsung pada 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model dispress.  

      2. Tes 

            Tes dalam banyak hal sangat berguna untuk memberikan petunjuk 

kegagalan dan keberhasilan, meramal, dan menentukan kedudukan siswa 

dalam kelasnya (Dewanto, 1994: 14). Tes dalam penelitian ini merupakan 
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tes hasil belajar yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan model dispress. 

Adapun bentuk tes yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yaitu tes 

objektif atau tes pilihan ganda. Tes ini bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan ketuntasan belajar 

minimal baik secara individu maupun klasikal. 

 3. Kuesioner atau angket  

Kuesioner sering disebut juga angket dimana dalam kuesioner 

terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan 

masalah penelitian yang hendak dipacahkan, disusun, dan disebarkan ke 

responden untuk memperoleh informasi di lapangan (Sukardi, 2008: 76). 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap model  

dispress yang diterapkan. 

 

 

      4. Dokumentasi 

              Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data 

yang berupa dokumen mengenai peserta didik, guru, foto-foto proses 

pembelajaran dan data lain yang perlukan. 

 

F.  Teknik Analisis Data  
1. Data Hasil Belajar Siswa 
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 Data hasil belajar siswa berupa nilai yang diperoleh siswa dari hasil 

tes masing-masing siklus.  

Nilai rata-rata:  

X = N
X∑

     (Dewanto, 1994: 75) 

Keterangan:  

X   : Rata- rata kelas 

X∑  : Jumlah skor 

N  : jumlah siswa  

Perhitungan ketuntasan belajar 

K = N
n∑

 X 100%  

Keterangan: 

K : ketuntasan hasil belajar klasikal 

∑n        : jumlah siswa tuntas belajar 

N   : jumlah siswa 

(Sumber: Guru mata pelajaran kelas VII A SMP N 20 Semarang). 

2 Data aktivitas siswa dalam model pembelajaran dispress dilakukan dengan 

pemberian skor kegiatan siswa. 

.  3. Data kinerja guru dalam menggunakan model dispress (diskusi, presentasi, 

dan simpulan) dilakukan dengan pemberian skor pada tiap performance. 

 

G.   Indikator keberhasilan      
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1. Batas minimal ketuntasan belajar 

Batas minimal ketuntasan belajar adalah jika peserta didik telah tuntas belajar 

dengan nilai ≥ 62 dan prosentase  ketuntasan klasikal adalah 85 %. 

2. Dalam proses pembelajaran siswa menjadi lebih aktif meliputi kesiapan 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok maupun aktivitas siswa dalam diskusi kelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 20 Semarang yang terletak di 

Jalan Kapas Utara Raya II/ 2 Semarang. Sekolah ini memiliki ruang kelas 

sebanyak 18 kelas yaitu 6 ruang kelas VII, 6 ruang kelas VIII, dan 6 ruang 

kelas IX. Selain itu terdapat ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang 

guru, perpustakaan, koperasi sekolah, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang 

multimedia, ruang seni, ruang koperasi, dan ruang UKS. Sekolah tersebut 

juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana olah raga, serta mushola.  

Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selain 

sarana dan prasarana yang telah disebutkan di atas, SMP Negeri 20 

Semarang juga dilengkapi dengan sarana lainnya seperti buku paket, buku 

bacaan umum, majalah, surat kabar, peta, televisi, radio, dan LCD.   

SMP Negeri 20 Semarang mamiliki visi yaitu gali ilmu laksanakan 

aksi (gila). Adapun misi dari sekolah tersebut adalah (1) melaksanakan 

kurikulum satuan pendidikan, (2) melaksanakan proses pembelajaran di 

sekolah, (3) melaksanakan standar kelulusan setiap tahun, (4) 

melaksanakan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan,  
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(6) melaksanakan menejemen sekolah sesuai pelayanan standar minimal, (7) 

melaksanakan pengembangan pembiayaan sekolah, (8) melaksanakan 

pengembangan perolehan prestasi akademik dan non akademik.  

2.  Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian dilaksanakan di kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang 

dengan desain penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari tiga siklus, yang 

setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun kegiatan yang dilakukan 

selama proses pembelajaran pada siklus I diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Dalam perencanaan peneliti berkonsultasi dan bekerjasama dengan 

guru sejarah kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang, khususnya dalam 

menyusun RPP. Selain itu, peneliti juga bekerjasama dalam menentukan 

dan memilih alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian. 

Masalah yang dialami dalam pembelajaran sejarah pokok 

bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia adalah 

ketidak tuntasan prestasi belajar sejarah siswa karena model 

pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa. 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana kegiatan dengan 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah.  Peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian 

yang berupa lembar observasi dan lembar wawancara. 
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b.  Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran sejarah pokok 

bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia pada 

siklus I adalah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Guru 

membentuk kelompok yang terdiri dari 8 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 5 peserta didik secara heterogen. Untuk menunjang saling 

ketergantungan yang positif antar peserta didik dalam kelompoknya, 

guru memberikan permasalahan dalam kelompok-kelompok belajar 

dan mengawasi secara selektif kegiatan pembelajaran. Guru 

membimbing peserta didik berdiskusi dan memberi arahan kepada 

kelompok yang membutuhkan. Setiap pelaksanaan dilaksanakan dalam 

tiga tahap yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut.  

Pada pertemuan pertama, tahap persiapan dilakukan dengan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran sejarah 

pokok bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusta Islam di Asia 

dengan menggunakan model pembelajaran dispress. Guru 

menerangkan sedikit mengenai garis besar materi kemudian membagi 

siswa ke dalam kelompok-kelompok. Setelah batas waktu untuk 

menyelesaikan diskusi kelompok telah habis guru meminta kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi 

dorongan kepada kelompok dan peserta didik untuk aktif dalam 

bertanya, dengan cara memberikan nilai tambahan kepada kelompok 

atau siswa yang bertanya. Guru meminta beberapa siswa untuk 
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mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian siswa lain 

memberi tanggapan dan guru memberikan penguatan. Untuk 

mengetahui perkembangan siswa, peneliti memberikan tes tertulis 

berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 soal.  

 

                 Tabel 1. Hasil Evaluasi Siklus I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan  

1. AGUNG DWI ATMOJO 65 Tuntas 

2. AGUS MUNIF 45 Tidak tuntas 

3. ANDYANI FARCHA 65 Tuntas 

4. ARI ANITA FITRI 65 Tuntas 

5. CENDI SETYAWAN 70 Tuntas 

6. DEVI ANGGARANI 65  Tuntas 

7. DEWI RATNASARI 75 Tuntas 

8. ELLISNA SARI 75 Tuntas 

9. FUAD IQBAL 65 Tuntas 

10. HALIMAH IMAM KHORIDAH 90 Tuntas 

11. HANY WINDRI ASTUTI 75 Tuntas 

12. HASTRI RARAS RESPATI 65 Tuntas 

13. IDA FITRIANI 75 Tuntas 

14. INTAN WULANDARI 55 Tidak tuntas 

15. ISNAINI FITRIA FEBRI ASTUTI 65 Tuntas 

16. ISNAN HERU INDIARTO 45 Tidak tuntas 

17. LINA ISMAYA 55 Tidak tuntas 

18. MARDIAN WIDIATMOKO 45 Tidak tuntas 

19. MAULANA AGUSTIN 70 Tuntas 

20. MULANA AZIS 65 Tuntas 

21. MIA SEPTYANI PUTRI 65 Tuntas 

22. MID FATURRAHMAN 40 Tidak tuntas 
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23. MIFTAH NOVIANA 70 Tuntas 

24. M. KARIS 45 Tidak tuntas 

25. M. LUTFI A.  65 Tuntas 

26. NANDA TRI ADITYA 45 Tidak tuntas 

27. NOVIYANTI KURNIASARI 75 Tuntas 

28. NUR SALIM 65 Tuntas 

29. ODILIO ARYS HAFID AZIS  90 Tuntas 

30. OKI HANDAYANI 70 Tuntas 

31. RETTIYANINGSIH 70 Tuntas 

32. RIDA MAYA SARI 75 Tuntas 

33. RIZAL AJI SAPUTRA 65 Tuntas 

34. SETYAWAN 50 Tidak tuntas 

35. SITI NUR WATI 50 Tidak tuntas 

36. TEGUH EKO SAPUTRO 65 Tuntas 

37. ULES LUCKY DIBYANTI 65 Tuntas 

38. WAHYU BUDI UTOMO 65 Tuntas 

39. WILDAN NAMORA IKHSAN S. 45 Tidak tuntas 

40. WINDA IKHDA MAGHFIROH 75 Tuntas 

 RATA-RATA 63.75  

Sumber: data hasil penelitian 2009  

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar prestasi belajar 

sejarah pokok bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam 

di Asia dengan menggunakan model pembelajaran dispress pada siswa 

kelas VII A termasuk dalam kategori baik. Namun belum mencapai 

indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada siklus I prestasi belajar siswa secara individu belum 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal yakni 85 % siswa belajar 

tuntas. 
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c.   Pengamatan 

Tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung dengan mencatat temuan-temuan yang ada pada 

lembar pengamatan yang telah tersedia. Ada dua aspek yang peneliti 

amati dalam proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress yaitu aspek keaktifan siswa dan aspek kinerja 

guru. Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan siswa  dan aspek kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar. Dalam tahap pengamatan peneliti mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan yang ada 

pada lembar pengamatan yang telah disediakan. 

1). Aspek Keaktifan Peserta Didik 

Pada saat pelaksanaan siklus I, secara umum proses 

pembelajaran sejarah sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress pada materi hubungan Indonesia dengan 

pusat-pusat Islam di Asia sudah berjalan baik.  

Sebelum pelaksanaan diskusi kelompok pada siklus I 

dimulai, guru menerangkan materi secara garis besar dan 

memberikan arahan kepada peserta didik agar aktif dalam diskusi 

kelompok. Kelompok yang terbentuk yaitu 8 kelompok yang 

masing-masing setiap kelompoknya beranggotakan 5 peserta didik. 

Situasi kelas pada pelaksanaan diskusi kelompok belum kondusif, 
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hanya sebagian kecil dari peserta didik tampak lebih antusias dan 

aktif dalam bekerja sama dengan sekelompoknya.  

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress lebih meningkat 

dibandingkan dengan hanya menggunakan model pembelajaran 

ceramah. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress, peserta didik dapat 

bertukar pikiran dengan teman dalam kelompoknya dan 

bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang 

didiskusikan. Peserta didik yang aktif bekerja sama dalam 

kelompoknya pada siklus I mencapai 30 siswa atau 75 %. 

Keaktifan peserta didik juga terlihat ketika guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, sebanyak 4 

peserta didik atau 10 %. Analisa pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik kelas VII A SMP Negeri 20 Semarang selama proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

dispress siklus I dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Hasil Pengamatan  Aktivitas Peserta Didik Siklus I 

No Indikator Jumlah siswa Dalam % 

1. Peserta didik yang aktif 

bekerjasama dalam kelompoknya

25 siswa 62,5 % 

2. Kemampuan peserta didik  untuk 

berkomunikasi 

6 siswa 15 % 



 

39 

3. Peserta didik yang bertanya 

kepada guru 

4 siswa 10 % 

4. Peserta didik yang mengajukan 

pertanyaan  terhadap kelompok 

yang melakukan presentasi 

5 siswa 12,5 % 

Sumber: data hasil penelitian 2009 

2). Aspek Guru 

Hal yang diamati oleh peneliti terhadap guru pada 

pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress siklus I adalah berbagai kemampuan guru 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindakan 

dalam kelas. Diadakan kegiatan merencanakan atau sebelum 

pembelajaran dimulai guru melakukan berbagai langkah seperti 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

mempersiapkan media yang digunakan, merumuskan tujuan yang 

akan dicapai, serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi 

kemampuan akademik, latar belakang peserta didik dan kondisi 

yang lainnya. Hal ini dikaitkan agar dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model pembelajaran dispress peserta 

didik dapat aktif dan hasil belajar dapat ditingkatkan.  

Dalam tahap pelaksanaan guru membagi kelompok menjadi 

8 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 

peserta didik dengan menunjuk satu orang sebagai ketua 
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kelompoknya. Kemampuan guru dalam membentuk kelompok 

dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress pada siklus I sudah baik. Hal ini terlihat dari 

pembentukan kelompok yang didasarkan secara heterogen yaitu 

pemerataan kemampuan akademik peserta didik dan jenis kelamin 

peserta didik. Dalam satu kelompok tidak hanya peserta didik yang 

pandai saja atau yang sama jenis kelaminnya, melainkan 

pembagian kelompok secara merata. Sebelum masuk diskusi 

kelompok guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta 

didik serta mengulang materi yang lalu secara ringkas. Hal ini 

dilakukan agar peserta didik lebih bersemangat dalam diskusi 

kelompok.  

Pada siklus I kemampuan guru dalam memberikan 

dorongan untuk aktif kepada peserta didik dan bantuan kepada 

kelompok yang membutuhkan masih terasa kurang. Hal ini terlihat 

dari masih banyak peserta didik atau kelompok yang kurang aktif, 

baik dalam bertanya maupun menyampaikan pendapat atau 

tanggapan. Pada pelaksanaan diskusi kelompok siklus I hanya ada 

4 peserta didik yang bertanya kepada guru. Guru dalam 

membimbing jalannya diskusi dan presentasi kelompok juga masih 

terasa kurang. Peserta didik banyak yang kurang aktif dalam 

bekerja sama mendiskusikan materi dengan teman sekelompoknya. 

Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model 



 

41 

pembelajaran dispress siklus I selesai guru menyimpulkan materi 

yang telah didiskusikan oleh peserta didik. 

Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus I guru memberikan 

tes kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan belajar. 

Adapun hasil tes pada siklus I diperoleh nilai tertinggi yaitu 90 

sebanyak dua peserta didik dan nilai terendah 40 yaitu satu peserta 

didik. Adapun peserta didik yang tuntas belajar yaitu yang 

mendapatkan nilai ≥ 62 sebanyak 29 peserta didik atau presentase 

ketuntasan klasikal yaitu 72,5 % dan peserta didik yang tidak tuntas 

belajar yaitu yang mendapat nilai kurang dari 62 sebanyak 11 

peserta didik atau 27,5 % serta nilai rata-rata 63,75.      

d.  Refleksi 

  Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat 

pada siklus I maka diadakan refleksi yang berupa koreksi terhadap 

tindakan yang telah dilaksanakan. Refleksi pada siklus I digunakan 

untuk mengubah strategi dan sebagai perbaikan pembelajaran pada 

siklus II.  

      Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

siklus I, diadakan refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah 

dilaksanakan. Dari refleksi yang dilaksanakan didapat hasil sebagai 

berikut: (1) Masih banyak peserta didik yang pasif baik dalam bertanya 

kepada guru maupun kelompok yang melakukan presentasi, (2) guru 

harus lebih kreatif dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada 
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peserta didik atau kelompok, yaitu dengan cara bahwa semua akan 

dinilai, (3) berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru siklus I 

belum mencapai indikator penelitian yang ditetapkan. Sehingga 

dilaksanakan siklus berikutnya yaitu siklus II. 

 

3.  Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan karena hasil yang diperoleh pada 

siklus I belum memuaskan. Hasil data dari siklus I menunjukkan dalam 

kategori kurang. Selain itu masih terdapat tingkah laku siswa yang kurang 

mendukung pembelajaran. Tindakan siklus II ini dilaksanakan sebagai 

upaya memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar sejarah pokok 

bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia. Pada siklus 

II materi yang disampaikan masih sama yaitu hubungan Indonesia dengan 

pusat-pusat Islam di Asia.  

a.  Perencanaan 

Pelaksanaan siklus II didasarkan pada hasil refleksi siklus I. 

Sebelum proses pembelajaran pada siklus II dimulai, guru mengoreksi 

kekurangan yang ada pada siklus I. Dalam tahapan perencanaan pada 

siklus II ini guru tetap merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Guru menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), 

pembentukan kelompok pada siklus II tidak berubah masih sama seperti 

pada siklus I. 
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Proses pembelajaran pada siklus II lebih difokuskan pada 

peserta didik untuk lebih aktif  baik dalam berdiskusi, presentasi, 

maupun bertanya. Guru akan lebih memberikan dorongan untuk aktif 

kepada peserta didik dan kelompok. Dalam siklus II ini guru juga 

merancang alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar. 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran pada siklus kedua yaitu guru mengkondisikan peserta 

didik agar siap mengikuti proses belajar mengajar. Guru memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada peserta didik dengan menyampaikan 

tujuan materi yang akan dipelajarai serta manfaat dari pelakasanaan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

dispress. Guru menerangkan sedikit mengenai garis besar materi 

kemudian membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Setelah batas 

waktu untuk menyelesaikan diskusi kelompok telah habis guru meminta 

kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi 

dorongan kepada kelompok dan peserta didik untuk aktif dalam 

bertanya, dengan cara memberikan nilai tambahan kepada kelompok 

atau siswa yang bertanya. Guru meminta beberapa siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian siswa lain 

memberi tanggapan dan guru memberikan penguatan. Untuk 
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mengetahui perkembangan siswa, guru memberikan tes tertulis berupa 

soal pilihan ganda berjumlah 20 soal.  

                 Tabel 3. Hasil Evaluasi Siklus II  

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan  

1. AGUNG DWI ATMOJO 70 Tuntas 

2. AGUS MUNIF 55 Tidak tuntas 

3. ANDYANI FARCHA 75 Tuntas 

4. ARI ANITA FITRI 65 Tuntas 

5. CENDI SETYAWAN 70 Tuntas 

6. DEVI ANGGARANI 65 Tuntas 

7. DEWI RATNASARI 80 Tuntas 

8. ELLISNA SARI 75 Tuntas 

9. FUAD IQBAL 65 Tuntas 

10. HALIMAH IMAM KHORIDAH 90 Tuntas 

11. HANY WINDRI ASTUTI 90 Tuntas 

12. HASTRI RARAS RESPATI 65 Tuntas 

13. IDA FITRIANI 65 Tuntas 

14. INTAN WULANDARI 75 Tuntas 

15. ISNAINI FITRIA FEBRI ASTUTI 65 Tuntas 

16. ISNAN HERU INDIARTO 75 Tuntas 

17. LINA ISMAYA 65 Tuntas 

18. MARDIAN WIDIATMOKO 65 Tuntas 

19. MAULANA AGUSTIN 70 Tuntas 

20. MULANA AZIS 55 Tidak tuntas 

21. MIA SEPTYANI PUTRI 70 Tuntas 

22. MID FATURRAHMAN 60 Tidak tuntas 

23. MIFTAH NOVIANA 75 Tuntas 

24. M. KARIS 50 Tidak tuntas 

25. M. LUTFI A.  80 Tuntas 



 

45 

26. NANDA TRI ADITYA 65 Tuntas 

27. NOVIYANTI KURNIASARI 75 Tuntas 

28. NUR SALIM 75 Tuntas 

29. ODILIO ARYS HAFID AZIS  95 Tuntas 

30. OKI HANDAYANI 75 Tuntas 

31. RETTIYANINGSIH 70 Tuntas 

32. RIDA MAYA SARI 75 Tuntas 

33. RIZAL AJI SAPUTRA 70 Tuntas 

34. SETYAWAN 65 Tuntas 

35. SITI NUR WATI 75 Tuntas 

36. TEGUH EKO SAPUTRO 65 Tuntas 

37. ULES LUCKY DIBYANTI 75 Tuntas 

38. WAHYU BUDI UTOMO 80 Tuntas 

39. WILDAN NAMORA IKHSAN S. 65 Tuntas 

40. WINDA IKHDA MAGHFIROH 80 Tuntas 

 RATA-RATA 71  

                 Sumber: data hasil penelitian 2009 

 

c.  Pengamatan  

     Pada siklus II aspek yang diamati oleh peneliti masih sama 

dengan siklus I yaitu aspek peserta didik dan aspek guru. Peneliti 

mengamati proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan 

yang ada pada lembar pengamatan yang telah tersedia.  

1). Aspek Keaktifan Peserta Didik 

 Secara kualitas pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress pada siklus II lebih 

meningkat dibandingkan pada siklus I. dari hasil pengamatan yang 
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dilakuka oleh peneliti terhadap peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik yang hadir mencapai 40 peserta didik atau 100 %. 

Peserta didik sudah mulai aktif mengajukan pertanyaan kepada guru 

maupun kepada kelompok yang melakukan presentasi. Pada siklus II 

peserta didik yang mengajukan pertanyaan pada guru meningkat 

yaitu yang semula pada siklus I hanya 4 peserta didik atau 10 % 

menjadi 6 peserta didik atau 15 %. Adapun kelompok yang bertanya 

kepada kelompok yang melakukan presentasi juga meningkat yaitu 

yang semula pada siklus I sebanyak 5 peserta didik atau 12,5 % 

menjadi 7 peserta didik atau 17,5 %.  

Situasi kelas pada saat pelaksanaan diskusi kelompok lebih 

kondusif. Hal ini terlihat secara keseluruhan peserta didik lebih aktif 

dalam bekerja sama dengan teman sekelompoknya, hanya sebagian 

kecil saja dari peserta didik yang terlihat kurang aktif dalam diskusi 

kelompok. Keaktifan peserta didik dalam bekerja sama dengan 

kelompoknya juga meningkat. Pada siklus I keaktifan peserta didik 

dalam bekerjasama dnegan teman sekelompoknya hanya 25 peserta 

didik atau 62,5 % sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 35 

peserta didik atau 87,5 %.  

 Keaktifan peserta didik pada siklus II juga terlihat pada 

aktivitas kelompok. Pada siklus II banyak kelompok belajar dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

dispress yang dapat menyelesaikan hasil diskusi dengan tepat waktu. 



 

47 

Kemudian beberapa kelompk melakukan presentasi didepan kelas 

yang dimoderatori oleh guru, kelompok lain atau peserta didik yang 

tidak melakukan presentasi mengajukan pertanyaan.  

Analisa pengamatan terhadap aktivitas peserta didik kelas 

VII A SMP Negeri 20 Semarang selama proses pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan model pembelajaran dispress siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

No Indikator 
Jumlah 

siswa 

Dalam 

% 

1. Peserta didik yang aktif 

bekerjasama dalam 

kelompoknya 

35 siswa 87,5 % 

2. Kemampuan peserta didik  

untuk berkomunikasi 

8 siswa 20 % 

3. Peserta didik yang bertanya 

kepada guru 

5 siswa     12,5 

% 

4. Peserta didik yang bertanya 

terhadap kelompok yang 

presentasi 

7  siswa  17,5 %

Sumber: data hasil penelitian 2009 

2). Aspek Guru 

Pada pelaksanaan siklus II hal yang diamati oleh peneliti 

terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress adalah masih sama 

dengan siklus I yaitu kemampuan guru dalam merencanakan, 
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melaksanakan, dan melakukan tindakan di dalam kelas. Dalam 

kegiatan merencanakan guru, melakukan berbagai langkah seperti 

mempersiapakan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

mempersiapkan media yang digunakan, merumuskan tujuan yang 

akan dicapai, serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi 

kemampuan akademik, latar belakang peserta didik, dan kondisi 

yang lainnya. Hal ini dikaitkan agar dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model dispress peserta didik dapat 

lebih aktif dalam bekerjasama dan hasil belajar dapat lebih 

meningkat dari hasil yang diperoleh pada siklus I. 

Dalam tahap tindakan guru membagi kelompok dalam satu 

kelas menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 peserta didik dengan menunjuk satu orang sebagai 

ketua kelompoknya. Kemampuan guru dalam membentuk kelompok 

pada siklus II sudah baik. Hal ini terlihat dari pembentukan 

kelompok yang didasarkan secara heterogen yaitu pemerataan 

kemampuan akademik peserta didik dan jenis kelamin peserta didik. 

Sebelum masuk diskusi kelompok guru memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada peserta didik serta mengulang materi yang 

terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih 

bersemangat dalam berdiskusi kelompok. 

Pada siklus II kemampuan guru dalam memberikan 

dorongan untuk aktif kepada peserta didik, memberikan bantuan 
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kepada kelompok yang membutuhkan dan membimbing jalannya 

diskusi serta presentasi kelompok sudah baik. Hal ini terlihat dari 

jumlah pesrta didik yang aktif bertanya, baik kepada guru maupun 

kelompok yang melakuikan presentasi meningkat. Setelah proses 

pembelajaran sejarah dengan  menggunakan model pembelajaran 

dispress siklus II selesai guru menyimpulkan materi yang telah 

didiskusikan oleh peserta didik secara bersama-sama. Untuk 

meningkatkan peran serta semua peserta didik dalam berdiskusi dan 

presentasi kelompok, guru selalu memberi dorongan untuk aktif 

kepada peserta didik dengan cara memberi nilai tambahan. Dalam 

pelaksanaan diskusi kelompok guru selalu memberikan arahan 

kepada kelompok yang membutuhkan, membimbing diskusi dan 

menjadi moderator dalam presentasi kelompok. 

Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus II guru memberikan 

tes kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan belajar 

dengan menggunakan model dispress. Tes yang diberikan oleh guru 

adalah bentuk tes pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. Tes ini 

bertujuan untuk mengukur keberhasilan belajar kepada masing-

masing peserta didik selama siklus II berlangsung. Diharapkan hasil 

dari siklus II lebih meningkat dari siklus I. Adapun hasil tes pada 

siklus II diperoleh nilai tertinggi 95 yaitu 1 siswa dan nilai terendah 

50 yaitu 1 siswa. Peserta didik yang tuntas belajar yaitu yang 

mendapatkan nilai ≥ 62 sebanyak 36 peserta didik atau presentase 
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ketuntasan klasikal mencapai 90 % dan peserta didik yang tidak 

tuntas belajar yaitu yang mendapat nilai dibawah 62 sebanyak 4 

peserta didik atau 10 % serta nilai rata-rata kelas adalah 71. 

d.  Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan peserta didik 

dan kemampuan guru dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress pada siklus II telah 

mengalami peningkatan. Demikian juga nilai tes yang diperoleh peserta 

didik pada siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai tertinggi 

90 dan siklus II adalah 95. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal 

sebanyak 11 peserta didik atau 72,5 % dan nilai rata-rata kelas 63,75. 

Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal sebanyak 36 peserta didik atau 

90 % dan nilai rata-rata kelas mencapai 71. 

 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan karena hasil yang diperoleh pada 

siklus II belum memuaskan. Hasil data dari siklus II menunjukkan dalam 

kategori kurang. Selain itu masih terdapat tingkah laku siswa yang kurang 

mendukung pembelajaran. Tindakan siklus III ini dilaksanakan sebagai 

upaya memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar sejarah pokok 

bahasan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia. Pada siklus 

III materi yang disampaikan masih sama yaitu hubungan Indonesia dengan 

pusat-pusat Islam di Asia, karena pelaksanaan siklus III adalah untuk lebih 
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meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 20 

Semarang. 

a.  Perencanaan 

Pelaksanaan siklus III didasarkan pada hasil refleksi siklus II. 

Sebelum proses pembelajaran pada siklus III dimulai, guru mengoreksi 

kekurangan yang ada pada siklus II. Dalam tahapan perencanaan pada 

siklus III ini guru tetap merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Guru menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), 

pembentukan kelompok pada siklus III tidak berubah masih sama 

seperti pada siklus II. 

Proses pembelajaran pada siklus III lebih difokuskan pada 

peserta didik untuk lebih aktif  baik dalam berdiskusi, presentasi, 

maupun bertanya. Guru akan lebih memberikan dorongan untuk aktif 

kepada peserta didik dan kelompok. Dalam siklus III ini guru juga 

merancang alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar. 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran pada siklus ketiga yaitu guru mengkondisikan peserta 

didik agar siap mengikuti proses belajar mengajar. Guru memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada peserta didik dengan menyampaikan 

tujuan materi yang akan dipelajarai serta manfaat dari pelakasanaan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 
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dispress. Guru menerangkan sedikit mengenai garis besar materi 

kemudian membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Setelah batas 

waktu untuk menyelesaikan diskusi kelompok telah habis guru meminta 

kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi 

dorongan kepada kelompok dan peserta didik untuk aktif dalam 

bertanya, dengan cara memberikan nilai tambahan kepada kelompok 

atau siswa yang bertanya. Guru meminta beberapa siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian siswa lain 

memberi tanggapan dan guru memberikan penguatan. Untuk 

mengetahui perkembangan siswa, guru memberikan tes tertulis berupa 

soal pilihan ganda berjumlah 20 soal.  

                Tabel 5. Hasil Evaluasi Siklus III  

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan  

1. AGUNG DWI ATMOJO 75 Tuntas 

2. AGUS MUNIF 70 Tuntas 

3. ANDYANI FARCHA 75 Tuntas 

4. ARI ANITA FITRI 70 Tuntas 

5. CENDI SETYAWAN 75 Tuntas 

6. DEVI ANGGARANI 75 Tuntas 

7. DEWI RATNASARI 85 Tuntas 

8. ELLISNA SARI 85 Tuntas 

9. FUAD IQBAL 70 Tuntas 

10. HALIMAH IMAM KHORIDAH 95 Tuntas 

11. HANY WINDRI ASTUTI 100 Tuntas 

12. HASTRI RARAS RESPATI 70 Tuntas 

13. IDA FITRIANI 65 Tuntas 
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14. INTAN WULANDARI 80 Tuntas 

15. ISNAINI FITRIA FEBRI ASTUTI 75 Tuntas 

16. ISNAN HERU INDIARTO 80 Tuntas 

17. LINA ISMAYA 70 Tuntas 

18. MARDIAN WIDIATMOKO 75 Tuntas 

19. MAULANA AGUSTIN 70 Tuntas 

20. MULANA AZIS 65 Tuntas 

21. MIA SEPTYANI PUTRI 75 Tuntas 

22. MID FATURRAHMAN 65 Tuntas 

23. MIFTAH NOVIANA 75 Tuntas 

24. M. KARIS 70 Tuntas 

25. M. LUTFI A.  80 Tuntas 

26. NANDA TRI ADITYA 70 Tuntas 

27. NOVIYANTI KURNIASARI 80 Tuntas 

28. NUR SALIM 75 Tuntas 

29. ODILIO ARYS HAFID AZIS  100 Tuntas 

30. OKI HANDAYANI 75 Tuntas 

31. RETTIYANINGSIH 80 Tuntas 

32. RIDA MAYA SARI 75 Tuntas 

33. RIZAL AJI SAPUTRA 80 Tuntas 

34. SETYAWAN 70 Tuntas 

35. SITI NUR WATI 75 Tuntas 

36. TEGUH EKO SAPUTRO 70 Tuntas 

37. ULES LUCKY DIBYANTI 75 Tuntas 

38. WAHYU BUDI UTOMO 85 Tuntas 

39. WILDAN NAMORA IKHSAN S. 80 Tuntas 

40. WINDA IKHDA MAGHFIROH 85 Tuntas 

 RATA-RATA 76,6   

                     Sumber: data hasil penelitian 2009 
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c.  Pengamatan  

     Pada siklus III aspek yang diamati oleh peneliti masih sama 

dengan siklus II yaitu aspek peserta didik dan aspek guru. Peneliti 

mengamati proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan 

yang ada pada lembar pengamatan yang telah tersedia.  

1). Aspek Keaktifan Peserta Didik 

 Secara kualitas pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress pada siklus III lebih 

meningkat dibandingkan pada siklus II. Peserta didik sudah mulai 

aktif mengajukan pertanyaan kepada guru maupun kepada kelompok 

yang melakukan presentasi. Pada siklus III peserta didik yang 

mengajukan pertanyaan pada guru meningkat yaitu yang semula 

pada siklus II hanya 6 peserta didik atau 15 % menjadi 9 peserta 

didik atau 22,5 %. Adapun kelompok yang bertanya kepada 

kelompok yang melakukan presentasi juga meningkat yaitu yang 

semula pada siklus II sebanyak 7 peserta didik atau 17,5 % menjadi 

11 peserta didik atau 27,5 %.  

Situasi kelas pada saat pelaksanaan diskusi kelompok lebih 

kondusif dibandingkan dengan siklus II. Hal ini terlihat secara 

keseluruhan peserta didik lebih aktif dalam bekerja sama dengan 

teman sekelompoknya, hanya sebagian kecil saja dari peserta didik 

yang terlihat kurang aktif dalam diskusi kelompok. Pada siklus II 
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keaktifan peserta didik dalam bekerjasama dengan teman 

sekelompoknya hanya 35 peserta didik atau 87,6 % sedangkan pada 

siklus III meningkat menjadi 38 peserta didik atau 95 %.  

 Keaktifan peserta didik pada siklus III juga terlihat pada 

aktivitas kelompok. Pada siklus III banyak kelompok yang dapat 

menyelesaikan hasil diskusi dengan tepat waktu. Kemudian beberapa 

kelompk melakukan presentasi didepan kelas yang dimoderatori oleh 

guru, kelompok lain atau peserta didik yang tidak melakukan 

presentasi mengajukan pertanyaan.  

Analisa pengamatan terhadap aktivitas peserta didik kelas 

VII A SMP Negeri 20 Semarang selama proses pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan model pembelajaran dispress siklus III dapat 

dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Siklus III 

No Indikator 
Jumlah 

siswa 
Dalam % 

1. Peserta didik yang aktif 

bekerjasama dalam kelompoknya 

38 siswa 95 %  

2. Kemampuan peserta didik  untuk 

berkomunikasi 

13 siswa 32,5 % 

3. Peserta didik yang bertanya 

kepada guru 

9 siswa     22,5 % 

4. Peserta didik yang mengajukan 

pertanyaan terhadap kelompok 

yang melakukan presentasi 

11 siswa  27,5 % 

Sumber: data hasil penelitian 2009 
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2). Aspek Guru 

Pada pelaksanaan siklus III hal yang diamati oleh peneliti 

terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress adalah masih sama 

dengan siklus II yaitu kemampuan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan melakukan tindakan di dalam kelas. Dalam 

kegiatan merencanakan guru, melakukan berbagai langkah seperti 

mempersiapakan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

mempersiapkan media yang digunakan, merumuskan tujuan yang 

akan dicapai, serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi 

kemampuan akademik, latar belakang peserta didik, dan kondisi 

yang lainnya. Hal ini dikaitkan agar dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model dispress peserta didik dapat 

lebih aktif dalam bekerjasama dan hasil belajar dapat lebih 

meningkat dari hasil yang diperoleh pada siklus II. 

Dalam tahap tindakan guru membagi kelompok dalam satu 

kelas menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 peserta didik dengan menunjuk satu orang sebagai 

ketua kelompoknya. Kemampuan guru dalam membentuk kelompok 

pada siklus III sangat baik. Hal ini terlihat dari pembentukan 

kelompok yang didasarkan secara heterogen yaitu pemerataan 

kemampuan akademik peserta didik dan jenis kelamin peserta didik. 

Sebelum masuk diskusi kelompok guru memberikan apersepsi dan 
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motivasi kepada peserta didik serta mengulang materi yang 

terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih 

bersemangat dalam berdiskusi kelompok. 

Pada siklus III kemampuan guru dalam memberikan 

dorongan untuk aktif kepada peserta didik, memberikan bantuan 

kepada kelompok yang membutuhkan dan membimbing jalannya 

diskusi serta presentasi kelompok sangat baik. Hal ini terlihat dari 

jumlah pesrta didik yang aktif bertanya, baik kepada guru maupun 

kelompok yang melakukan presentasi mengalami peningkatan. 

Setelah proses pembelajaran sejarah dengan  menggunakan model 

pembelajaran dispress siklus III selesai guru menyimpulkan materi 

yang telah didiskusikan oleh peserta didik secara bersama-sama. 

Untuk meningkatkan peran serta semua peserta didik dalam 

berdiskusi dan presentasi kelompok, guru selalu memberi dorongan 

untuk aktif kepada peserta didik dengan cara memberi nilai 

tambahan bagi siswa yang aktif. Dalam pelaksanaan diskusi 

kelompok guru selalu memberikan arahan kepada kelompok yang 

membutuhkan, membimbing diskusi dan menjadi moderator dalam 

presentasi kelompok. 

Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus III guru 

memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan 

belajar dengan menggunakan model dispress. Tes yang diberikan 

oleh guru adalah bentuk tes pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. 
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Tes ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan belajar kepada 

masing-masing peserta didik selama siklus III berlangsung. 

Diharapkan hasil dari siklus III lebih meningkat dari siklus II. 

Adapun hasil tes pada siklus III diperoleh nilai tertinggi 100 yaitu 2 

siswa dan nilai terendah 65 yaitu 3 siswa. Peserta didik yang tuntas 

belajar yaitu yang mendapatkan nilai ≥ 62 sebanyak 40 peserta didik 

atau prosentase ketuntasan klasikal mencapai 100 % serta nilai rata-

rata kelas adalah 76,6. 

Tabel 7. Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan Siklus II 

 

No Data 
Hasil Belajar 

Sebelum Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata 56,9 63,75 71 76,6 

2. Ketuntasan 57,5 % 72,5 % 90 % 100 % 

      Sumber: data hasil penelitian 2009 

d.  Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan peserta didik 

dan kemampuan guru dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress pada siklus III telah 

mengalami peningkatan. Demikian juga nilai tes yang diperoleh peserta 

didik pada siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

tertinggi 90, siklus II adalah 95 dan pada siklus III nilai tertinggi adalah 

100. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebanyak 29 peserta didik 

atau 72,5 % dan nilai rata-rata kelas 63,75. Pada siklus II ketuntasan 

belajar klasikal sebanyak 36 peserta didik atau 90 % dan nilai rata-rata 
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kelas mencapai 71, pada siklus III ketuntasan belajar klasikal mencapai 

40 peserta didik atau 100 % siswa belajar tuntas dan nilai rata-ratanya 

mencapai 76,6. Sehingga peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus 

berikutnya. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat 

dikatakan bahwa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran dispress, dapat meningkatkan hasil belajarnya sejarah siswa kelas 

VII A SMP Negeri 20 Semarang. Hal ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap keaktifan peserta didik pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I dan pada siklus III mengalami peningkatan dari siklus II. 

Ketuntasan belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas juga mengalami 

peningkatan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta 

didik dan guru pada siklus I dapat dipaparkan sebagai berikut. Peserta didik yang 

aktif bekerja sama dalam kelompok sebanyak 25 siswa atau 62,5 %, kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi sebanyak 6 siswa atau 15 %, peserta didik 

yang bertanya kepada guru sebanyak 4 siswa atau 10 %, peserta didik yang 

bertanya terhadap kelompok yang presentasi sebanyak 5 siswa atau 12,5 %. 

Pada siklus I menunjukkan bahwa peseta didik yang mendengarkan 

penjelasan guru atau teman, bekerja sama dalam kelompoknya, kemampuan 

berkomunikasi, bertanya kepada guru, dan bertanya terhadap kelompok yang 
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melakukan presentasi masih rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya 

kemampuan guru dalam memberikan dorongan kepada siswa untuk aktif. 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh peserta didik pada siklus I 

menunjukkan nilai tertinggi 90 sebanyak 2 peserta didik dan nilai terendah 40 

yaitu 1 peserta didik. Adapun ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal 

hanya mencapai 72,5 % dan peserta didik yang tidak tuntas belajar klasikal 

mencapai 11 peserta didik atau 27,5 % serta nilai rata-rata kelas hanya 63,75. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah 

dengan menggunkan model pembelajaran dispress pada siklus I belum memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.  

Pada siklus II keaktifan peserta didik dan kemampuan guru dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran dispress 

menunjukkan peningkatan jumlah dibanding siklus I. Peserta didik yang aktif 

bekerja sama dalam kelompok sebanyak 35 siswa atau 87,5 %, kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi sebanyak 8 siswa atau 20 %, peserta didik 

yang bertanya kepada guru sebanyak 5 siswa atau 12,5 %, peserta didik yang 

bertanya terhadap kelompok yang presentasi sebanyak 7 siswa atau 17,5 %.  

Pada siklus II nilai tes yang diperoleh peserta didik mengalami 

peningkatan. Nilai tertinggi mencapai 95 yaitu 1 peserta didik dan nilai terendah 

50 yaitu 1 peserta didik. Adapun ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal 

mencapai 90 % dan peserta didik yang tidak tuntas belajar klasikal mencapai 4 

peserta didik atau 10 % serta nilai rata-rata kelas mencapai 71. 
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Pada pelaksanaan siklus III keaktifan peserta didik dan kinerja guru dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran dispress 

menunjukkan peningkatan jumlah dibanding siklus II. Hal ini disebabkan 

kemampuan guru dalam memberikan dorongan kepada peserta didik atau 

kelompok untuk aktif sangat baik. 

Pada siklus III nilai tes yang diperoleh peserta didik mengalami 

peningkatan. Nilai tertinggi mencapai 100 sebanyak 2 peserta didik dan nilai 

terendah 65 yaitu 3 peserta didik. Adapun ketuntasan belajar peserta didik secara 

klasikal mencapai 100 % dengan nilai rata-rata kelas mencapai 76,6. Sehingga 

tidak perlu diadakan siklus berikutnya. 

Guru dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dan hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran dispress merupakan langkah yang tepat. 

Karena dengan menggunakan model pembelajaran dispress peserta didik akan 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan peserta didik juga bekerja dan 

belajar bersama-sama dengan teman sekelompoknya yang mempunyai 

kemampuan berbeda-beda. Dengan adanya saling membantu, saling bertukar 

pikiran, dan bekerja sama dalam kelompok belajar tidak akan membuat peserta 

didik merasa bosan dalam belajar sejarah dan akan meningkatkan sikap 

keterampilan sosial peserta didik serta prestasi belajarpun akan tercapai secara 

maksimal.  

Pertemuan diakhiri dengan membagikan angket kepada siswa. Setelah 

angket dibagikan dan hasilnya di analisis, diperoleh data sebagai berikut: dari 40 

responden, 36 responden (90 %) menyatakan model pembelajaran dispress 
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menarik dan menyenangkan, 35 responden (87,5 %) menyatakan  model 

pembelajaran dispress menambah minat siswa dalam pembelajaran sejarah, 30 

responden (75 %) setuju jika guru menggunakan model pembelajaran dispress 

dalam proses pembelajaran sejarah, 29 responden ( 72,5 %) menyatakan materi 

yang diberikan guru dengan menggunakan model pembelajaran dispress dapat 

dimengerti oleh siswa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa siswa telah 

memiliki sikap yang baik terhadap pelajaran sejarah, khususnya melalui 

penggunaan model pembelajaran dispress. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 

56,9  dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar  57,5 %. Pada siklus I setelah 

diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 63,75 dengan prosentase ketuntasan 

klasikal 72,5 %. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar klasikal sudah 

meningkat, namun belum mencapai indikator. Kemudian hasil belajar yang 

diperoleh pada siklus II nilai rata-rata adalah  71 dengan ketuntasan klasikal  90 

%. Pada pelaksanaan siklus III diperoleh nilai rata-rata 76,6 dengan ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 100 %. 

 Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah penggunaan 

model pembelajaran dispress yang telah dilaksanakan di kelas VII A SMP Negeri 

20 Semarang dapat meningkatkan hasil belajar siswa tahun ajaran 2008 / 2009. 

Peningkatan hasil belajar sejarah siswa dapat dilihat pada aktvitas siswa dalam 

proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat kita lihat dari nilai rata-rata kelas 76,6 

dengan ketuntasan klasikal 100 % pada akhir penelitian. Hal ini sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu nilai ketuntasan belajar ≥ 62 dengan ketuntasan 

klasikal ≥ 85 %. 
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B. Saran 

1. Dalam pembelajaran melalui model pembelajaran dispress, hendaknya 

guru lebih memotivasi siswa untuk bertanya ataupun berpendapat 

sehingga diskusi kelas dapat berjalan optimal. 

2. Kreativitas guru perlu ditingkatkan agar pembelajaran melalui model 

dispress dapat lebih menarik. 
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 20 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/ Semester : VII A / II 

Materi Pokok  : Hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (2 X pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami perkembangan masyarakat sejak Hindu-Budha sampai masa kolonial 

Eropa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menyebutkan proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia.  

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan perkembangan Islam di Asia Barat. 

2. Menyebutkan proses penyebaran Islam ke Asia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan agama Islam di Asia Barat. 

2. Siswa dapat menyebutkan proses  penyebaran Islam ke Asia. 

 

E. Materi pembelajaran: 

1. Perkembangan agama Islam di Asia Barat. 

2. Proses penyebaran Islam ke Asia. 
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F. Metode pembelajaran: 

1. Diskusi, presentasi dan simpulan. 

2. Tanya jawab. 

G. Langkah – langkah kegiatan pembelajaran: 

1. Pertemuan I           

 a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti 

1. Membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Penjelasan materi perkembangan Islam di Asia Barat dan penyebaran 

Islam ke Asia. 

3. Guru membagikan lembar kerja siswa 

4. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa dengan cara diskusi kelompok. 

5. Kelompok melakukan presentasi. 

c. Penutup 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi  

2. Guru memberitahu materi yang akan dibahas pertemuan berikutnya. 

2.  Pertemuan II   

a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti. 

Melanjutkan materi perkembangan Islam di Asia Barat dan Penyebaran 

Islam ke Asia. 
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c. Penutup 

1. Guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. 

2. Evaluasi. 

 

H. Media, alat, dan sumber pembelajaran 

Media : meja kelompok  

Alat : white board, board maker 

Sumber : Buku paket untuk SMP kelas VII (Matroji. 2007. Sejarah 

Untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 

I. Penilaian 

Jenis tagihan: 

Kegiatan kelompok, evaluasi individu. 

Bentuk: 

1. Diskusi, presentasi dan simpulan. 

2. Mengerjakan evaluasi. 

Bentuk instrumen: 

1. Tes uraian. 

2. Pilihan ganda. 

 

 

 

 

 

        Semarang,    Maret 2009 

 

 

   Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

   Dra. Suko widayati      M. Sirojul Muttaqin 
   NIP. 130797737      NIM. 3101405023 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 20 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/ Semester : VIIA/ II 

Materi Pokok  : Hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (2 X pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami perkembangan masyarakat sejak Hindu-Budha sampai masa 

kolonial Eropa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menyebutkan proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia.  

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan pusat-pusat Islam di Asia. 

2. Mendeskripsikan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan pusat-pusat Islam di Asia. 

2. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam 

di Asia. 

 

E. Materi Pembelajaran: 

1. Pusat-pusat Islam di Asia. 

2. Hubungan Indonesia dengan pusat-pusat islam di Asia. 
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F. Metode pembelajaran: 

1. Diskusi, presentasi dan simpulan. 

2. Tanya jawab. 

 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: 

1. Pertemuan I           

a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti 

1. Membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Penjelasan materi hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di 

Asia. 

3. Guru membagikan lembar kerja siswa 

4. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa dengan cara diskusi kelompok. 

5. Kelompok melakukan presentasi. 

c. Penutup 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi  

2. Guru memberitahu materi yang akan dibahas pertemuan berikutnya. 

2.  Pertemuan II   

a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti. 

 Melanjutkan materi hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di 
Asia. 
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c. Penutup 

1. Guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

2. Evaluasi  

 

H. Media, sumber, dan alat pembelajaran 

Media : meja kelompok  

Alat : white board, board maker 

  Sumber : buku paket untuk SMP kelas VII (Matroji. 2007. Sejarah  Untuk 

SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga). 

 

I. Penilaian 

Jenis tagihan: 

Kegiatan kelompok, evaluasi individu. 

Bentuk: 

a. Diskusi dan presentasi secara lisan. 

b. Mengerjakan evaluasi. 

Bentuk instrumen: 

a. Tes uraian. 

b. Pilihan ganda. 

 

 

          Semarang,    April 2009 

 

 

   Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

   Dra. Suko widayati      M. Sirojul Muttaqin 
   NIP. 130797737      NIM. 3101405023 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 20 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/ Semester : VIIA/ II 

Materi Pokok  : Hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (2 X pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami perkembangan masyarakat sejak Hindu-Budha sampai masa 

kolonial Eropa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menyebutkan proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia.  

 

C. Indikator 

1.  Perkembangan Islam di Indonesia. 

2.  Cara-cara penyebaran Islam ke Indonesia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 1. Siswa dapat menyebutkan  perkembangan Islam di Indonesia. 

 2. Siswa dapat menyebutkan cara-cara penyebaran Islam ke Indonesia. 

 

E. Materi Pembelajaran: 

1. Proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. 

2. Cara-cara penyebaran Islam ke Indonesia. 

 

F. Metode pembelajaran: 
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1. Diskusi, presentasi dan simpulan. 

2. Tanya jawab. 

 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: 

1. Pertemuan I           

a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti 

1. Membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Penjelasan materi hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di 

Asia. 

3. Guru membagikan lembar kerja siswa 

4. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa dengan cara diskusi kelompok. 

5. Kelompok melakukan presentasi. 

c.  Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi  

2. Guru memberitahu materi yang akan dibahas pertemuan berikutnya. 

2.  Pertemuan II   

a. Pendahuluan  

1. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang tujuan dan materi pembelajaran. 

3. Guru mengingatkan materi lalu. 

b. Kegiatan Inti. 

 Melanjutkan materi hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia 

dan perkembangan Islam di Indonesia. 

c. Penutup 
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1. Guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

2. Evaluasi  

 

H. Media, sumber, dan alat pembelajaran 

Media : meja kelompok  

Alat : white board, board maker 

Sumber : buku paket untuk SMP kelas VII (Matroji. 2007. Sejarah  Untuk 

SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga). 

 

I. Penilaian 

Jenis tagihan: 

Kegiatan kelompok, evaluasi individu. 

Bentuk: 

a. Diskusi dan presentasi secara lisan. 

b. Mengerjakan evaluasi. 

Bentuk instrumen: 

a. Tes uraian. 

b. Pilihan ganda. 

 

 

 

 

          Semarang,    April 2009 

 

 

   Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

   Dra. Suko widayati      M. Sirojul Muttaqin 
   NIP. 130797737      NIM. 3101405023 
Lampiran 4  



 

76 

8

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII A 

 

No Nama Siswa 

1. AGUNG DWI ATMOJO 

2. AGUS MUNIF 

3. ANDYANI FARCHA 

4. ARI ANITA FITRI 

5. CENDI SETYAWAN 

6. DEVI ANGGARANI 

7. DEWI RATNASARI 

8. ELLISNA SARI 

9. FUAD IQBAL 

10. HALIMAH IMAM KHORIDAH 

11. HANY WINDRI ASTUTI 

12. HASTRI RARAS RESPATI 

13. IDA FITRIANI 

14. INTAN WULANDARI 

15. ISNAINI FITRIA FEBRI ASTUTI 

16. ISNAN HERU INDIARTO 

17. LINA ISMAYA 

18. MARDIAN WIDIATMOKO 

19. MAULANA AGUSTIN 

20. MULANA AZIS 

21. MIA SEPTYANI PUTRI 

22. MID FATURRAHMAN 

23. MIFTAH NOVIANA 

24. M. KARIS 

25. M. LUTFI A.  

26. NANDA TRI ADITYA 

27. NOVIYANTI KURNIASARI 
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28. NUR SALIM 

29. ODILIO ARYS HAFID AZIS  

30. OKI HANDAYANI 

31. RETTIYANINGSIH 

32. RIDA MAYA SARI 

33. RIZAL AJI SAPUTRA 

34. SETYAWAN 

35. SITI NUR WATI 

36. TEGUH EKO SAPUTRO 

37. ULES LUCKY DIBYANTI 

38. WAHYU BUDI UTOMO 

39. WILDAN NAMORA IKHSAN S. 

40. WINDA IKHDA MAGHFIROH 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA KELOMPOK DISKUSI 

KELAS VII A SMP NEGERI 20 SEMARANG 

 

Kelompok 1 

1. Hany Windri Astuti 

2. Andyani Farcha 

3. Ari Anita Fitri 

4. Cendi Setiawan 

5. Agus Munif 

Kelompok 2 

1. Devi Anggarani 

2. Dewi Ratnasari 

3. Ellisna Sari 

4. Fuat Iqbal 

5. Odilio Arys Hafid A. 

Kelompok 3 

1. Halimah Imam K. 

2. Hastri Raras R. 

3. Ida Fitriani 

4. Intan Wulandari 

5. Isnan Heru 

Kelompok 4 

1. Agung Dwi A. 

2. Isnaini Ftria Febri A. 

3. Mardian W. 

4. Lina Ismaya 

5. Maulana Agustin 

Kelompok 5 

1. Mid Faturrohman 

2. Nur Salim 

3. Wildan Namora Ikhsan S. 

4. Mia Septyani P. 

5. Miftah Noviana 

Kelompok 6 

1. Rettianingsih 

2. Novianti Kurniasari 

3. M. Luthfi 

4. Nanda Tri Aditya 

5. Nur Salim 

Kelompok 7 

1. Maulana Azis 

2. Okky Handayani 

3. Ridha Mayasari 

4. Rizal Aji Saputra 

5. Wahyu Budi Utomo 

Kelompok 8 

1. Winda Ihda Maghfiroh 

2. Siti Norwati 

3. Ules Lucky Dimyati 

4. Teguh Eko Saputro 

5. M. Karis  

 

 
 



 

79 

8

Lampiran 6 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS I 

 

Mata pelajaran      : IPS Sejarah 

Kelas / Semester  : VII     / II 

Materi Ajar          : Hubungan Indonesia dengan pusat-pusat Islam di Asia  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

 Sebutkan dan jelaskan 3 dasar kehidupan sosial yang diterapkan oleh Nabi 

Muhamad agar masyarakat Madinah menjadi stabil dan kuat! 

 Jelaskan secara singkat dan jelas tentang persebaran Islam pada masa 

Khulafaur Rasyidin? 

 
 


