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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 

 
 
 
 
 
 
 


