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SARI 

Ike Wahyuni. 2011. Upaya Meningkatkan Berpikir kritis dan Hasil Belajar IPS 

Sejarah Dengan Menerapkan Strategi Inkuiri Sosial di Kelas VII D SMP Negeri 1 

Bawen Tahun Ajaran 2010/2011. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci : Berpikir Kritis, Hasil Belajar, Strategi Inkuiri Sosial 

 

Pelaksanaan pembelajaran IPS Sejarah di kelas VII D SMP Negeri 1 

Bawen kurang maksimal. Siswa masih pasif saat pelaksanaan pembelajaran dan 

masih didominasi oleh guru. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis siswa 

masih rendah dan belum mencapai ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan strategi 

inkuiri sosial dapat meningkatkan berpikir kritis dan  hasil belajar IPS Sejarah 

siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen Tahun Ajaran 2010/2011?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi inkuiri sosial dalam meningkatkan 

berpikir kritis dan hasil belajar IPS Sejarah kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen 

tahun ajaran 2010/2011.  

Penelitian ini merupakan  jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dua 

siklus. Setiap siklus memiliki empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII D SMPN 1 Bawen 

yang berjumlah 35 orang siswa. Data tentang hasil belajar diperoleh dari tes 

evaluasi yang diberikan setiap akhir siklus. Data tentang aktivitas belajar siswa, 

berpikir kritis siswa dan kinerja guru diperoleh dari lembar observasi. Data 

tersebut kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif. Siswa dinyatakan tuntas 

belajar apabila nilai tes mata pelajaran sejarah  ≥67, dengan persentase ketuntasan 

belajar ≥ 75%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

inkuiri sosial dapat meningkatkan keterampilan  berpikir kritis dan hasil belajar 

IPS sejarah siswa kelas VII D SMPN 1 Bawen tahun ajaran 2010/2011. Siklus I 
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kemampuan berpikir kritis mencapai 59,86% dengan kategori cukup dan 

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 77,36% dengan kategori baik. 

Sedangkan, sebelum  penelitian  nilai rata-rata kelas hanya sebesar 68,91 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 48,57%. Siklus I nilai rata-rata mencapai 72,29 

dengan ketuntasan klasikal 71,43%. Selanjutnya, siklus II nilai rata-rata juga 

mengalami peningkatan sebesar 80,00 dengan ketuntasan klasikal mencapai 

94,59%. Pada siklus II terjadi peningkatan dan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal 75%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa strategi inkuiri 

sosial dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

dalam mempelajari IPS materi sejarah, sekaligus dapat meningkatkan aktivitas 

sosial siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada era global berkembang dengan pesat. 

Teknologi informasi dan komunikasi kini semakin memudahkan masyarakat 

menerima berbagai informasi dengan lebih cepat dan luas. Fenomena ini 

memunculkan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan khususnya lapangan 

pekerjaan. Menghadapi tantangan berat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu usaha untuk 

mencetak sumber daya manusia berkualitas. 

Peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan nasional 

bersumber dari sistem nilai pancasila yang bersumber dalam undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Pasal tersebut 

merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta tanggung jawab.   

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Akan tetapi, pelaksanaan 
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pembelajaran di sekolah sering kali membuat masyarakat kecewa. Kondisi 

ini dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Sebagian besar 

siswa memiliki kemampuan dalam menyajikan materi melalui hafalan semata, 

akan tetapi mereka tidak memahami dan mengerti secara mendalam mengenai 

pengetahuan. Kondisi ini ditandai dengan siswa belum mampu menghubungkan 

materi pelajaran di sekolah dengan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan 

dan belum mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman siswa yang dangkal terhadap materi pelajaran disebabkan 

selama ini pelaksanaan pembelajaran di sekolah hanya transfer ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) semata. Sementara, pada era global ini dibutuhkan 

pembelajaran yang mampu  mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. 

Kebutuhan pengembangan keterampilan berpikir kini terakomodir dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), memasukkan keterampilan-

keterampilan berpikir yang harus dikuasai anak disamping materi isi yang merupakan 

pemahaman konsep. 

Berpikir merupakan bagian dari pembelajaran. Menurut La Costa  dalam 

Sanjaya (2006:105) mengklasifikasikan berpikir menjadi tiga yaitu teaching of 

thinking,  teaching for  thinking, dan teaching about thinking.  Keterampilan 

berpikir kritis dapat meningkatkan partisipasi dengan siswa dalam membentuk 

pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, berpikir kritis, dan 

mengadakan justifikasi. Keterampilan berpikir juga diharapkan mampu 

mengembangkan pemahaman konseptual dan inovasi  siswa sebagai bekal siswa 

di masa depan. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pada 

jenjang sekolah menengah pertama mata pelajaran sejarah disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam mata pelajaran IPS. Sejarah 

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan 

perkembangan serta peranan masayarakat di masa lampau berdasarkan metode 

dan metodologi tertentu. Berhubungan dengan pendidikan di sekolah dasar hingga 

sekolah menengah, pengetahuan tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang 

dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan 

kepribadian peserta didik (Depdiknas, 2006).  

Sejarah merupakan sebuah pendidikan moral. Sejarah dapat membuat 

masyarakat menjadi bijaksana. Pembelajaran sejarah diharapkan dapat melatih 

kemampuan mental peserta seperti berpikir kritis, dan menyimpan ingatan dan 

imajinasi. Menurut I Gde Widja (1989), pengajaran sejarah merupakan suatu 

aktifitas belajar mengajar, di mana seorang guru menerangkan pada siswanya 

tentang gambaran kehidupan masyarakat masa lampau yang menyangkut 

peristiwa-peristiwa penting dan memiliki arti khusus. Keterampilan berpikir 

khususnya berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran sejarah. Melalui 

pembelajaran sejarah diharapkan siswa mampu menganalisis dan melahirkan 

alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu, adanya keterampilan berpikir kritis 

diharapkan siswa tak hanya memahami fakta sebatas hafalan. Siswa mampu 

memaknai sebuah peristiwa  sejarah secara mendalam. Siswa dapat merasa bahwa 

fakta-fakta yang disampaikan oleh guru berada di sekitar kehidupan sehari-hari 
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mereka. Keterampilan berpikir kritis diharapkan siswa terbebas dari prasangka 

irasional dan fanatik, pikiran sempit dan komunalisme, memiliki pemikiran ilmiah 

serta berorientasi kepada masa depan (Kochhar, 2008:39). 

Kondisi pembelajaran yang bersifat hafalan tanpa mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir identik dengan pelaksanaan pembelajaran IPS Sejarah di 

sekolah. Penyampaian materi di sekolah umumnya menggunakan pendekatan  

teacher centered learning. Pendekatan ini mengakibatkan pembelajaran pasif 

sehingga mata pelajaran ini dianggap sulit dan membosankan. Oleh karena itu, 

siswa tidak mampu memahami fakta sejarah hanya bertahan menjadi ingatan 

historis semata yang tidak akan bertahan lama. 

Berdasarkan observasi yang berlangsung selama 21 Agustus 2010 sampai 

dengan 2 November 2010 dan hasil diskusi awal peneliti dengan guru IPS sejarah 

yang mengajar di kelas VII SMP Negeri 1 Bawen diperoleh hasil mengenai 

kondisi pembelajaran IPS Sejarah. Pembelajaran IPS diberikan secara terpadu 

yang terdiri dari materi sejarah, sosiologi, geografi dan ekonomi. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung guru memanfaatkan  sumber dan media pembelajaran 

yang tersedia di SMP Negeri 1 Bawen. Meskipun, kondisi sumber dan media 

pembelajaran di SMP Negeri 1 Bawen masih terbatas. Media pembelajaran seperti 

peta, gambar atau berbagai artikel dari internet juga dimanfaatkan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru mata pelajaran IPS memiliki latar belakang 

pendidikan sejarah, sehingga mendukung saat menyampaikan materi pelajaran 

IPS khususnya materi sejarah.  
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Kondisi pembelajaran IPS Sejarah di kelas VII SMP Negeri 1 Bawen tak 

lepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain apresiasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPS rendah. Kondisi ini ditandai dengan mereka tidak 

mau menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul, atau sanggahan terhadap materi 

yang diajarkan. Ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. Siswa lebih memilih berbicara sendiri dengan teman 

sebangku. Banyak siswa yang tidak  menyiapkan diri sebelum pembelajaran 

dimulai walaupun materi pelajaran yang akan diajarkan. Menghadapi kondisi 

tersebut, guru berupaya untuk menggunakan strategi pembelajaran aktif untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Akan tetapi, aktivitas dan 

hasil belajar yang diperoleh belum optimal. Guru masih mendominasi sebagian 

besar kegiatan pembelajaran. 

Guru juga telah memanfaatkan berbagai sumber belajar di sekolah. Salah 

satu sumber belajar, yang dimanfaatkan adalah di internet. Siswa diberi tugas 

untuk mencari artikel mengenai sebuah topik yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran di internet. Melalui tugas ini siswa memperoleh kesempatan  

menerima materi pembelajaran tak hanya dari guru, buku teks, atau lembar kerja 

siswa semata. Siswa diharapkan memiliki pemikiran terbuka terhadap kodisi 

sosial yang dekat dengan kehidupan nyata mereka. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaannya siswa kurang memiliki inisiatif untuk mencoba mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. Siswa masih hanya sebatas mengumpulkan tugas 

tersebut semata tanpa mampu menganalisis terhadap isi yang terkandung dalam 

artikel tersebut.  
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Kondisi ini mengakibatkan mereka kurang dapat menyerap pemahaman 

materi bidang yang dipelajari. Oleh karena itu,  strategi tersebut belum mampu 

meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir siswa. Hasil evaluasi belajar 

siswa  kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen masih rendah dibandingkan dengan tiga 

kelas lain yang diampu oleh guru, terlihat dari belum tercapainya ketuntasan 

individu dan ketuntasan klasikal dalam pembelajaran IPS materi sejarah. 

Ketuntasan Klasikal Minimal atau KKM sebesar 67. Berikut ini, daftar Nilai 

ulangan dan Nilai UAS kelas VII D  : 

 Nilai Ulangan harian Nilai UAS 

Persentase Jumlah Persentase Jumlah 

Persentase ketuntasan 

klasikal 

48,57 % 18 siswa 65,71 % 23 siswa 

Persentase 

ketidaktuntasan klasikal 

51,43 % 17 siswa 34,29 % 12 siswa 

Rata- Rata  68,91 74,25  

Nilai tertinggi 92 1 siswa 93  1 siswa 

Nilai terrendah 51 1 siswa 57 1 siswa 

Tabel 1. Daftar Nilai Ulangan dan Nilai UAS Kelas VII D 

Atas dasar permasalahan dan pemikiran di atas, maka penelitian ini 

berupaya untuk mengulas permasalahan mengenai upaya meningkatkan berpikir 

kritis dan hasil belajar IPS Sejarah di kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen melalui 

strategi pembelajaran yang sesuai. Permasalahan ini juga bertitik tolak dengan  

tujuan pembelajaran IPS yang tercantum dalam PERMEN No 22 tahun 2006 yaitu 

“Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  
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inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial” dan 

mengatasi persoalan  yang telah diuraikan di depan.  

 Strategi pembelajaran inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran 

yang bersumber pada interaksi sosial yang bertujuan memecahkan masalah sosial 

melalui langkah-langkah penyelidikan akademik dan pemecahan masalah secara 

logis. Strategi pembelajaran ini berpusat kepada pengalaman siswa yang 

menekankan kepada proses pemecahan masalah sosial melalui pengujian hipotesis 

yang didasarkan kepada fakta. Proses ini memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk membuka pemikirannya terhadap hipotesis yang diajukan. Proses inilah 

yang membangun kemampuan berpikir kritis hingga mampu mencari dan 

menemukan jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan yang dipermasalahkan 

(Sanjaya, 2006:203). Pemilihan strategi pembelajaran inkuiri sosial diharapkan 

mampu menjadikan pembelajaran bermakna dan mampu mengembangkan 

pemikiran yang terbuka. 

Strategi inkuiri dalam pembelajaran sejarah menurut  Massylas yaitu “the 

skill to look critically at their enviroment an decisions affecting them”. Penerapan 

strategi ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran kritis terhadap 

lingkungan siswa, tetapi dapat digunakan sebagai sarana sebagai sarana persiapan  

bagi partisipasi siswa dalam mengambil keputusan seorang warga negara (Widja, 

1989: 48). Dengan memahami materi pelajaran yang berada dekat di lingkungan 

sekitar kehidupan siswa diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar. Hasil 

belajar merupakan wujud dari tujuan pembelajaran. Inkuiri sosial merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran  IPS, dimana 
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strategi tersebut membantu siswa untuk berfikir kritis sesuai dengan tujuan 

pembelajaran IPS.  

Mengingat masih rendahnya keterampilan berpikir kritis, hasil belajar 

siswa dan pentingnya strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkanya, 

maka peneliti mencoba untuk mengadakan penelitian mengenai “ Upaya 

Meningkatkan Berpikir kritis dan Hasil Belajar IPS Sejarah Dengan Menerapkan 

Strategi Inkuiri Sosial di Kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen Tahun Ajaran 

2010/2011”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarakan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan : “apakah dengan menerapkan strategi inkuiri sosial 

dapat meningkatkan berpikir kritis dan  hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII 

D SMP Negeri 1 Bawen Tahun Ajaran 2010/2011?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui penerapan strategi inkuiri sosial dalam 

meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar IPS Sejarah kelas VII D SMP 

Negeri 1 Bawen tahun ajaran 2010/2011. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Teoretis 
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Memberikan gambaran yang jelas tentang upaya peningkatan keterampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi belajar inkuiri 

sosial dalam mempelajari  IPS sejarah, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian – penelitian lain sejenis.  

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

berupa : 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran  IPS sejarah. 

2) Membantu siswa menemukan dan memahami konsep-konsep yang 

sulit. 

3) Memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan aktif. 

4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran IPS  

Sejarah khususnya materi kelas VII. 

5) Mengembangkan keterampilan berpikir siswa secara kritis. 

b. Bagi guru 

1) Memudahkan guru untuk melatih keterampilan berpikir kritis dalam 

mata pelajaran IPS Sejarah. 

2) Guru dapat menerapkan dan menggunakan strategi pembelajaran 

inkuiri sosial untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3) Dapat membangkitkan kreativitas guru dalam menerapkan dan 

menciptakan berbagai variasi strategi pembelajaran. 
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c.  Bagi sekolah  

Hasil penelitian bermanfaat untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 

bervariasi khususnya dalam pembelajaran IPS khususnya materi sejarah. 

E. BATASAN ISTILAH 

Strategi inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi 

kepada pengalaman belajar siswa. Melalui strategi ini diharapkan siswa dapat 

mengembangkan kemampuan untuk menemukan dan merefleksikan sifat-sifat 

kehidupan sosial, terutama untuk melatih siswa hidup mandiri di masyarakat 

(Sanjaya, 2006:204). Strategi pembelajaran inkuiri sosial mempunyai beberapa 

tahapan antara lain orientasi, hipotesis, definisi, eksplorasi, pengumpulan bukti 

dan fakta serta generalisasi (Wena, 2009:86). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2001:22). Pelaksanaan 

pembelajaran, hasil belajar sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang sudah berlangsung. 

Hasil belajar diperoleh melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah 

siswa telah menguasai ilmu  sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 

John Chaffee memberikan pengertian berpikir kritis sebagai berpikir untuk 

menyelidiki secara sistematis dan terorganisasi dengan menggunakan bukti dan 

logika. Tujuan dalam berpikir adalah untuk mencapai pemahaman mendalam. 

Pemahaman secara mendalam dapat  mengembangkan kemampuan menganalisis 

pemikiran kita sendiri sehingga dapat menentukan pilihan dan menarik 

kesimpulan yang cerdas (Jhonson: 2008). 
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Michael Scrieven dan Fisher (2007: 10) memberikan pengertian berpikir 

kritis sebagai interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi 

dan komunikasi, informasi dan argumentasi. Sementara Tapilouw, memberikan 

pengertian berpikir kritis sebagai “berpikir disiplin yang dikendalikan dengan 

kesadaran. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir terarah, terrencana, 

mengikuti alur logis sesuai dengan fakta yang diketahui”. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian, yaitu 

(1) bagian awal skripsi, (2) bagian pokok, dan (3) bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, moto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, landasan 

teori dan hipotesis tindakan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

dan penutup. 

Bab I  Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi (1) latar belakang masalah, yang 

menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian, (2) rumusan 



12 

 

 

masalah, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, (5) batasan 

istilah, dan (6) sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori Dan Hipotesis Tindakan 

Landasan Teori dalam penelitian ini berisikan tentang beberapa teori 

dan kajian yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan 

pembahasan permasalahan penelitian.   

 Bab III Metode Penelitian 

Pada bab tentang metode penelitian berisikan tentang pendekatan 

penelitian, subjek penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan 

data, indikator keberhasilan, dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan,  

Menguraikan tentang laporan hasil penelitian, terdiri atas hal-hal 

yang menyangkut deskripsi objek-objek penelitian, penyajian dan 

analisis data, dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V. Penutup,  

Menguraikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

kemudian dilanjutkan dengan saran-saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran daftar pustaka dari buku serta 

kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-

lampiran yang berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Strategi Pembelajaran  Inkuiri Sosial 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji melalui dua kata pendukung 

yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara dan seni menggunakan 

sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (Wena, 2009: 2). Sedangkan, 

pembelajaran atau learning mempunyai makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari (Suprijono, 2009:13). Dengan demikian, strategi 

pembelajaran menurut Michael Pressley dalam Trianto (2007:85) sebagai 

operator-operator kognitif meliputi proses-proses yang terlibat langsung dalam 

menyelesaikan suatu tugas (belajar).  Strategi pembelajaran juga dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi mengenai rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sanjaya, 2006:124). 

Strategi pembelajaran dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Strategi pembelajaran bermanfaat bagi guru dan siswa. Bagi guru, 

strategi dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bertindak secara sistematis 

dalam pembelajaran. Sementara, bagi siswa strategi pembelajaran dapat 

mempermudah dan memahami isi pembelajaran (Wena, 2009:3).  Pemilihan suatu 

strategi  diperlukan beberapa pertimbangan antara lain, (1) tujuan pembelajaran, 

(2) karakteristik siswa, (3) kendala sumber atau media pembelajaran, (4) bahan 

13 
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atau materi pembelajaran, dan (5) karakteristik bidang studi (Sanjaya, 2006:128 

dan Wena, 2009:14-17). 

 

2. Pengertian Strategi Inkuiri Sosial 

Menurut Gulo dalam Trianto memberi pengertian strategi inkuiri sebagai 

“suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehigga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri” (2007:135). Strategi pembelajaran inkuiri terdapat beberapa ciri. (1) strategi 

inkuiri menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan. Strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. (2) 

seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri, sehingga menumbuhkan sikap percaya diri (self 

belief).(3) tujuan penggunaan strategi pembelajaran inkuiri untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai suatu proses mental.  

Guru dalam pembelajaran inkuiri harus berperan (Trianto,2007:136) 

sebagai (1) motivator, (2) fasilitator, (3) penanya, menyadarkan siswa dari 

kekeliruan, (4) administrator, bertanggung jawab terhadap kondisi kelas. (5) 

pengarah, mempimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (6) 

Manajer, pengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. (7) memberikan 

penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa. 

Strategi inkuiri pada awalnya lebih banyak digunakan dalam ilmu-ilmu 

alam. Selanjutnya, para ahli ilmu sosial mengaplikasikan strategi ini dalam ilmu 
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sosial. Tindakan ini didasari dengan asumsi pembelajaran ilmu sosial selalu 

berkembang dan berubah. Pemanfaatan strategi ini diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Strategi inkuiri 

sosial merupakan perkembangan pemikiran Hilda Taba dan T Richard Suchman, 

yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Byron Massialas dan Benyamin 

Cox. Strategi ini sesuai digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

pembelajaran sosial khususnya IPS Sejarah. Berikut ini beberapa alasan pemilihan 

strategi belajar inkuiri sosial dalam pembelajaran antara lain : 

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam memecahkan 

masalah sosial 

b. Strategi inkuiri sosial merupakan sinkronisasi antara teori belajar dengan teori 

yang memiliki prosedur yang sistematis dan mudah diterapkan oleh pengajar 

c. Strategi ini terbukti afektif meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa 

memecahkan masalah sosial (Wena, 2009:81). 

Strategi inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi 

terhadap siswa. Dikutip dalam Wina Sanjaya (2006:204) Bruce Joyce dan 

Marshal Weil menjelaskan : 

Fore more than a decade, “inquiry” has been one of rallying cries of 

educational reformers. However, the term has actually had different  

meanings to its users.  To same, inquiry has meant a general position  

toward child-centered learning  and has refered to building most facets of 

education around the natural inquiry  of the child. To others, it has meant 

use  of modes of inquiry of the academic disiplines of teaching models. 
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Inkuiri sosial memiliki beberapa komponen yaitu sebagai berikut (Beyer, 

1971: 14) : 

a. Pengetahuan merupakan sesuatu yang harus kita ketahui sehubungan dengan 

penyelidikan yang berhasil. Mengetahui pengetahuan asli dapat digunakan 

sebagai alat dasar dalam melakukan penyelidikan atau kegiatan inkuiri.   

b. Sikap dan nilai merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

dari penyelidikan. Ada beberapa sikap dan nilai yang memiliki peranan 

penting dalam kegiatan inkuiri ialah skeptis, rasa keingintahuan, perhatian 

untuk menggunakan alasan, perhatian untuk menguji bukti secara akurat, 

objektif, kesediaan untuk membatalkan penilaian, dan toleransi terhadap 

ambiguitas. 

c. Proses inkuiri terdiri dari tahapan menentukan masalah dan tujuan dari 

kegiatan penyelidikan, membuat hipotesis mengenai jawaban dan solusi 

masalah, menguji hipotesis, membuat kesimpulan dan memakai kesimpulan 

pada data baru(http://dianekaamrina.blogspot.com/2009/12/inkuiri-sosial-

dalam-pembelajaran-ips.html). 

Ada tiga karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial. Pertama, 

adanya aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat 

mendorong terciptanya diskusi kelas. Kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai 

fokus untuk inkuiri. Ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. 
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3. Tahap Pembelajaran Strategi Inkuiri Sosial 

Strategi inkuiri sosial mempunyai beberapa tahap dalam pelaksanaan 

pembelajaran (Wena,2009), antara lain : 

a. Orientasi 

Tahap awal dalam strategi inkuiri sosial guru harus mampu membangun rasa 

peka terhadap persoalan yang dibahas. Kepekaan ini dapat diwujudkan 

melalui pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari atau refleksi terhadap 

suatu bacaan atau topik.  

b. Pengembangan Hipotesis 

Tahap kedua guru harus mampu mengembangkan hipotesis terhadap 

permasalahan yang dikaji.  Hipotesis-hipotesis yang telah diajukan oleh siswa 

selanjutnya diuji bersama oleh guru dan kelompok siswa lain. 

c. Definisi 

Pada tahap ketiga hipotesis yang telah diklarifikasikan dan didefinisikan, 

sehingga semua kelompok lain mampu memahami dan mengomunikasikan 

permasalahan yang dibahas. 

d.  Eksplorasi 

Tahap keempat hipotesis yang diajukan lalu dianalisis, implikasinya asumsi-

asumsinya, dan dedukasi yang mungkin dilakukan hipotesis tersebut. Tahap 

ini diperlukan untuk mengkaji kualitas hipotesis yang telah diajukan. 

e. Pengumpulan bukti dan fakta 

Tahap kelima ini siswa dibimbing untuk mengumpulkan bukti, fakta, data 

yang diperlukan dengan hipotesis yang diajukan. 
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f. Generalisasi 

Tahap terakhir  adalah pengungkapan penyelesaian masalah yang dipecahkan 

sesuai bukti dan fakta yang telah dianalisis dan dikumpulkan.Siswa didorong 

untuk mencoba mengembangkan beberapa kesimpulan. 

Penerapan strategi pembelajaran inkuri sosial di kelas menurut Wena 

(2009:84-85), dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

No  Tahap 
Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Orientasi Memberikan contoh kasus 
yang berhubungan dengan 
pembelajaran 

Menerima contoh 
kasus 

Merangsang siswa   
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait dengan 
kasus yang dihadapi 

Melakukan tanya 
jawab dengan guru 

2 Hipotesis Membantu siswa 
mengembangkan hipotesis 
terhadap masalah yang dikaji 

Mengembangkan 
hipotesis 

Hipotesis yang diajukan oleh 
siswa kemudian diuji bersama 
guru dan siswa 

Melakukan pengujian 
hipotesis 

3 Definisi Membimbing siswa untuk 
mengklarifikasi dan 
merumuskan hipotesis yang 
diajukan. 

Melakukan klarifikasi 
dan merumuskan 
hipotesis 

4 Eksplorasi Membantu siswa untuk 
menganalisis dan implikasi  
hipotesis yang diajukan 

Melakukan analisis dan 
implikasi terhadap 
hipotesis yang diajukan 

5 Tahap 
pengumpulan 
bukti dan 
fakta 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan fakta dan 
bukti yang dibutuhkan untuk 
mendukung hipotesis 

Melakukan 
pengumpulan data, 
fakta, dan bukti yang 
mendukung hipotesis 

Mendorong siswa untuk 
belajar 
memverifikasi,mengklasifikas
ikan, mengkategorikan, dan 
mereduksi data-data. 

Melakukan verifikasi, 
mengklasifikasikan, 
mengkategorikan, dan 
mereduksi data-data. 

6 Generalisasi Membantu siswa 
mengungkapkan penyelesaian 

Mengungkapkan 
penyelesaian masalah 
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masalah yang dipecahkan yang dipecahkan 
Membimbing siswa untuk 
mencoba mengembangkan 
beberapa kesimpulan 

Mengembangkan 
beberapa kesimpulan 

Membimbing siswa untuk 
memilih pemecahan masalah 
yang paling tepat 

Melakukan pemilihan 
pemecahan masalah 
yang paling tepat 

 Tabel 2. Tahapan Strategi Inkuiri Sosial 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar mengajar merupakan sebuah proses yang kompleks, yang terdiri  

dari tujuan pengajaran, proses belajar mengajar, dan hasil belajar (Suprijono, 

2010:2). Proses belajar mengajar merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan. 

Tujuan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam rumusan tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki oleh siswa. Hasil yang diperoleh dari penilaian dapat 

dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Hasil belajar dalam kontekstual 

menekankan pada proses yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Nilai siswa diperoleh dari penampilan siswa 

sehari-hari ketika belajar. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara misal, proses 

bekerja, hasil karya, penampilan, rekaman, dan tes (Depdiknas, 2002: 42). 

Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar tersebut. Keaktifan siswa dapat 

dilihat dalam beberapa aspek antara lain : turut serta dalam melaksanakan tugas 

belajar, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya, melaksanakan diskusi 

kelompok atau menerapkan yang telah diperoleh saat mengerjakan tugas dan 

menghadapi berbagai permasalahan. 
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Howard kinsley membagi tiga macam hasil belajar yaitu ketrampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis 

hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Sedangkan Gagne membagi lima kategori  yakni informasi verbal, ketrampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, dan ketrampilan motoris (Suprijono,2010:5).  

Hasil belajar menurut Benyamin Bloom secara garis besar membagi menjadi tiga 

ranah, kognitif, afektif dan psikomoris (Arikunto, 2007:117). Tiga ranah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Ranah kognitif  

Ranah kognitif sebagai ranah hasil relajar yang berkenaan dengan 

kemampuan pikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengetahuan yang 

berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, 

konseptualisai, penentuan dan penalaran dapat diartikan sebagai kemampuan 

intelektual (LPP Universitas Sebelas Maret, 2007: 13). Bloom membagi 

ranah kognitif ke dalam  enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan eveluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi (Hamalik, 2008:80). Aspek yang dinilai dalam ranah 

pengetahuan sebagai pengenalan (recognation), mengingat kembali (recal) 

dan pemahaman (comprehension). 

b.  Ranah Afektif 

Ranah afektif berhubungan dengan sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik 

moral siswa. Menurut Bloom sasaran penilaian ranah afektif meliputi aspek-
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aspek tertentu, antara lain : (1) penerimaan (2) sambutan (3) penilaian 

(4)organisasi (5) karakteristik diri atau internalisasi atau mengamalkan, 

(Hamalik, 2008:162). Sementara  menurut Anderson (dalam Robert K.Gable), 

aspek-aspek afektif meliputi: attitude atau sikap, self concept atau self-esteem, 

interest, value atau beliefs as to what should be desired (LPP Universitas 

Sebelas Maret, 2007:20). Penilaian dalam ranah afektif bertujuan untuk 

mengetahui capaian hasil belajar dalam hal penguasaan domain afektif dari 

kompetensi yang dimiliki dikuasai oleh setiap peserta didik setelah kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

c. Ranah psikomotorik  

Ranah psikomotorik memiliki kaitan erat dengan kerja otot, oleh karena itu 

ranah ini menunjukkan pada gerakan-gerakan jasamaniah. Penilaian pada 

ranah psikomotorik memiliki kesulitan tersendiri dibandingkan dengan dua 

ranah yang lain. Penilaian ranah ini membutuhkan teknik pengamatan dengan  

reliabilitas yang tinggi terhadap dimensi-dimensi yang akan diukur. Jika tidak 

demikian unsur subjektivitas menjadi sangat dominan. Oleh karena itu, upaya 

untuk menjabarkan ketrampilan psikomotor ke dalam demensi-demensinya 

melalui analisis tugas (Task analyisis) merupakan langkah penting sebelum 

melakukan pengukuran (LPP Universitas Sebelas Maret, 2007:16). 

Tujuan mengadakan evaluasi hasil belajar antara lain, sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi mengenai kemajuan siswa 

2) Memberikan informasi untuk membina berbagai kegiatan siswa secara 

lebih lanjut. 
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3) Memberikan informasi mengenai kemampuan siswa dan menetapkan 

kesulitan yang dihadapi oleh siswa. 

4) Mendorong motivasi belajar siswa. 

5) Memberikan aspek informasi mengenai aspek tingkah laku siswa 

(Hamalik, 2008:160-161). 

2. Prinsip-Prinsip Evaluasi Hasil Belajar 

Prinsip-prinsip dasar evaluasi hasil belajar menurut Sudijono (2009:31-33), 

yaitu sebagai berikut : 

a. Prinsip keseluruhan 

Evaluasi hasil belajar harus dilaksanakan secara bulat dan menyeluruh. 

Evaluasi belajar harus mampu mengungkap aspek proses berpikir 

(cognitive domain), aspek kejiwaan (affective domain), dan aspek 

keterampilan (psychomotor domain). 

b. Prinsip kesinambungan 

Evaluasi hasil belajar harus digunakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Evaluasi ini harus dilakukan secara terencana, teratur, 

dan terjadwal agar guru memiliki  informasi mengenai kemajuan peserta 

didik. 

c. Prinsip objektivitas 

Evaluasi hasil belajar harus dilakukan dengan melepas berbagai faktor 

yang bersifat subjektif . 
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3. Tahap Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar memiliki beberapa tahapan (Hamalik, 2008:163-167) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Persiapan  

Tahap ini guru menyusun kisi-kisi atau blue print. Melalui blue print 

diharapkan tes evaluasi sebagai satu kesatuan dalam sistem pembelajaran 

dan bersifat langsung.  Penyusunan kisi-kisi terdapat beberapa langkah 

sebagai berikut : 

1) Menetapkan ruang lingkup materi pelajaran 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

3) Menetapkan jumlah butir soal berdasarkan topik dan aspek tujuan atau 

ranah, yang disusun dan tersebar secara proporsional   

4) Mengidentifikasi bentuk soal 

5) Menetapkan proporsi tingkat kesulitan butir-butir soal yang meliputi 

keseluruhan perangkat instrumen. 

b. Penyusunan alat ukur 

Tahap penyusunan alat ukur guru menentukan jenis alat ukur yang akan 

digunakan sesuai dengan tujuan dari pengukuran tersebut dan aspek atau 

domain yang hendak diukur. Alat evaluasi dapat dibagi menjadi dua jenis 

yaitu tes dan nontes. 

c. Pembuatan dan penggunaan tes 

Penyusunan dan penggunaan tes terdapat beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, antara lain : 
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1) Tes yang disusun  untuk menilai tujuan yang dirumuskan. 

2) Jenis pertanyaan harus khusus dan sesuai dengan tujuan yang 

dirumuskan. 

3) Pertanyaan disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

4) Pertanyaan harus mampu membedakan antara murid yang mampu dan 

belum mencapai tujuan. 

5) Organisasi tes sedemikian rupa sehingga membuat murid mengetahui 

apa yang akan mereka perbuat. 

d.  Pelaksanaan pengukuran 

Pengukuran hasil belajar dilakukan dengan berbagai bentuk sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan. Model desain evaluasi terdapat beberapa 

jenis antara lain, evaluasi formatif, evaluasi reflektif, evaluasi sumatif, dan 

kombinasi pelaksanaan evaluasi. 

Menurut Sudijono (2009), langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil 

belajar : 

a. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar 

Sebelum menyusun evaluasi hasil belajar, kita harus memiliki persiapan 

yang matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar memiliki enam kegiatan, 

yaitu : 

1) Merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. 

2) Menetapkan aspek-aspek yang dievaluasi. 

3) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan saat 

evaluasi. 
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4) Menyusun alat ukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan 

penilaian hasil belajar peserta didik 

5) Menentukan tolak ukur, norma, dan kriteria yang akan dijadikan 

patokan dalam memberikan interpretasi  terhadap data hasil belajar. 

6) Menentukan frekuensi dari kegiatan hasil belajar tersebut. 

 

b. Menghimpun data 

Evaluasi hasil belajar merupakan bentuk asli dari menghimpun data 

dengan mengadakan pengukuran. 

c. Melakukan verifikasi data 

Proses verifikasi data saat evaluasi hasi belajar bertujuan untuk 

memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai individu ataupun 

kelompok. 

d. Mengolah dan menganalisis data 

Mengolah data dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan untuk 

memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam 

kegaiatan evaluasi. 

e. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan  

Memberikan penafsiran terhadap data hasil evaluasi merupakan verbalitas 

dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami 

perngolahan dan penganalisisan. Oleh karena itu, hasil interpretasi data 

dapat digunakan sebagai acuan dalam menarik kesimpulan. 
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f. Tindak Lanjut hasil evaluasi 

Data evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan 

disimpulkan dapat diketahui makna yang terkandungsehingga dapat 

digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut dari 

hasil evaluasi.  

 

 

C. Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Telaah mengenai berpikir kritis telah dimulai sejak seratus tahun terakhir. 

Pendekatan belajar demikian mulai berkembang lebih dari 2000 tahun lalu, oleh 

Socrates. Akan tetapi, John Dewey seorang tokoh pendidikan 

berkewargenegaraan Amerika, secara luas dipandang sebagai bapak tradisi  

”berpikir kritis modern”. Ia menamakan tradisi berpikir kritis dengan berpikir 

reflektif. Dewey memberikan pengertian mengenai berpikir kritis sebagai 

“Pertimbangan yang aktif, persistent (terus menerus), dan teliti mengenai sebuah 

keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari 

sudut alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan lanjutan yang menjadi 

kecenderungan (Fischer, 2007:2)”. 

Edward Glaser dalam  buku Watson-Glaser  Critical Thinking Apprisial 

mendefenisikan berpikir kritis sebagai : 

(1) Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah 
dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang;(2) 
Pengetahuan mengenai metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang 
logis; (3) ketrampilan untuk mengaplikasikan metode-metode tersebut. 
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Oleh karena itu, berpikir kritis menuntut upaya keras memeriksa setiap 
keyakinan dan pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukung dan 
kesimpulan-kesimpulan lanjutan (Fisher, 2007:2). 

 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.  

Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam kehidupannya antara lain 

ditentukan oleh ketrampilan berpikirnya, terutama dalam upaya memecahkan 

masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya (Johnson,2008:183).  D.N Perkins 

dan R. Swartz (1990) menyatakan berpikir kritis berarti : 

 (1) Bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang 

akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan yang 

logis. (2) Mempergunakan standar penilaian sebagai hasil dari berpikir 

kritis dalam membuat alasan (3) Menerapkan berbagai strategi yang 

tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan 

standar tersebut. (4)Mencari dan menghimpun informasi yang dapat 

dipercaya untuk dipakai bukti dapat mendukung (Hassoubah, 2002:86-87). 

Berpikir kritis  menurut Steven D.Schafersman (1998) mencakup seluruh 

proses mendapatkan, membandingkan, menganalisis, mengevaluasi, internalisasi 

dan bertindak melampaui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Berpikir kritis bukan 

sekedar berpikir logis sebab berpikir kritis harus memiliki keyakinan dalam  nilai-

nilai, dasar pemikiran dan percaya sebelum didapatkan alasan yang logis dari 

padanya (Muwarni, 2006). Berpikir kritis melibatkan penerimaan dan penguasaan 

data, analisis data, dan evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif 

serta melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi 
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(Sugiyarti:2005). Wilson (2000) mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya 

keterampilan berpikir kritis, yaitu ; 

a. Pengetahuan yang didasarkan pada hafalan telah didiskreditkan; individu 

tidak akan dapat menyimpan ilmu pengetahuan dalam ingatan mereka untuk 

penggunaan yang akan datang. 

b.  Informasi menyebar luas begitu pesat sehingga tiap individu membutuhkan 

kemampuan yang dapat disalurkan agar mereka dapat mengenali macam-

macam permasalahan dalam konteks yang berbeda pada waktu yang berbeda 

pula selama hidup mereka. 

c. Kompleksitas pekerjaan modern menuntut adanya staf pemikir yang mampu 

menunjukkan pemahaman dan membuat keputusan dalam dunia kerja. 

d. Masyarakat modern membutuhkan individu-individu untuk menggabungkan 

informasi yang berasal dari berbagai sumber dan 

mengambilkeputusan(http://muhfahroyin.blogspot.com/2009/01/berpikir-

kritis.html). 

Orlich, et al (1998) menyatakan bahwa kemampuan yang berasosiasi 

dengan berpikir kritis yang efektif meliputi: (1) mengobservasi (2) 

mengidentifikasi pola, hubungan, hubungan sebab-akibat, asumsi-kesalahan 

alasan, kesalahan logika dan bias; (3) membangun kriteria dan mengklasisfikasi; 

(4) membandingkan dan membedakan, (5)menginterpretasikan; (6) meringkas; (7) 

menganalisis, mensintesis dan menggeneralisasi; mengemukakan hipotesis; (8) 

membedakan data yang relevan dengan yang tidak relevan, data yang dapat 
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diverifikasi dan yang tidak, membedakan masalah dengan pernyataan yang tidak 

relevan(http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan-

ketrampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran). 

Edward Glaser mempunyai beberapa landasan-landasan yang digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis antara lain: 

 (1) mengenal masalah; (2) menemukan cara-cara yang dapat dipakai 

untuk menyelasaikan suatu masalah; (3) mengumpulkan dan menyusun 

informasi yang diperlukan; (4) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai  

yang tidak dinyatakan; (5) memahami dan menggunakan bahasa yang 

tepat, jelas, dan khas; (6) menganalisis data; (7) menilai fakta dan 

mengevaluasi pernyataan-pernyataan; (8) mengenal adanya hubungan 

yang logis antara masalah; (9) menarik kesimpulan-kesimpulan dan 

kesamaan-kesamaan yang diperlukan; (10) menguji kesimpulan-

kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan; (11) menyusun 

kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang 

lebih luas; (12) membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan 

kualitas-kualitas tertentu (Fischer, 2007: 7). 

Zeidler, et al (1992) menyatakan ciri-ciri orang yang mampu berpikir kritis 

adalah: (a) memiliki perangkat pikiran tertentu yang dipergunakan untuk 

mendekati gagasannya, dan memiliki motivasi kuat untuk mencari dan 

memecahkan masalah, (b) bersikap skeptis yaitu tidak mudah menerima ide atau 

gagasan kecuali dia sudah dapat membuktikan kebenarannya  

(http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan 

keterampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran). 
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Haris menyebutkan empat elemen dalam berpikir kritis yaitu sebagai 

berikut: Analisis adalah kemampuan memecahkan informasi, mengelompokkan 

informasi, menentukan hubungan sebab akibat dan kemampuan menarik 

kesimpulan dari basic idea. Attension atau perhatian merupakan elemen yang 

sering diabaikan dalam pendidikan sejarah. Perhatian harus dikembangkan dalam 

materi pembelajaran, fenomena di sekitar lingkungan siswa. Awarenes atau atribut 

dapat terwujud jika peserta didik memperoleh kesempatan untuk melihat 

kehidupan sekitar dan kesempatan eksplorasi kehidupan sekitar. Melalui cara ini 

diharapkan siswa tertanam sikap melihat kehidupan sehari-hari, 

mempertimbangkan dan mengembangkan apa yang diperhatikan ke dalam kajian 

kesejarahan. Pemberian pertimbangkan mandiri atau independent judgement 

dibutuhkan fakta dan bukti yang valid sehingga menjadikan siswa mampu berpikir 

kritis(http://file.upi.edu/Direktori/B/FPIPS/JUR.PEND.SEJARAH/194403101967

101/Makalah/PengembanganKompetensiBerfikir/KritisDalamPendidikanSejarah 

pdf).Menurut Ennis, dalam  Amri dan Khoiru Ahmadi (2010: 65) terdapat 6 unsur 

dasar dalam berpikir kritis yang disingkat menjadi FRISCO:  

1)Fokus (Focus) : Langkah berpikir kritis yang pertama adalah 

mengidentifikasi masalah, sehingga dapat fokus terhadap kesimpulan 

dalam argumen. 2) Alasan (Reason) :Mengetahui alasan-alasan yang 

mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi 

dan fakta yang relevan; 3)Kesimpulan (Inference): Membuat kesimpulan 

yang beralasan atau menyungguhkan. Bagian penting dari langkah 

penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan, 

pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti; 4)Situasi 

(Situation): Menyesuaikan antara situasi sebenarnya, sehingga dapat 
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membantu memperjelas pertanyaan (dalam F) dan mengetahui arti istilah-

istilah kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. 5) 

Kejelasan (Clarity): Menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan.6) Tinjauan 

ulang (Overview) :Melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh 

keputusan yang diambil.  

Wade (1995) mengidentifikasi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni 

meliputi:  (1) kegiatan merumuskan pertanyaan; ( 2) membatasi permasalahan ; 

(3) menguji data-data; (4) menganalisis berbagai pendapat; (5) menghindari 

pertimbangan yang sangat emosional; (6) menghindari penyederhanaan 

berlebihan; (7) mempertimbangkan berbagai interpretasi; dan (8) mentoleransi 

(http://researchengines.com/1007arief3.html).  

Ciri khas kegiatan belajar dan mengajar yang mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis meliputi :  (1) meningkatkan interaksi antara siswa 

sebagai pembelajar; (2) Mengajukan pertanyaan open-ended; (3) memberikan 

waktu yang memadai kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap 

pertanyaan; (4) Teaching For Transfer (mengajarkan penggunaan kemampuan 

yang baru saja diperoleh dengan kondisi nyata di masyarakat (Amri dan Khoiru 

Ahmadi, 2010:66) 

Upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis menurut Ian Wright, C.L 

Bar, L.M Sartorelli, R,Swartz dan S.Parks adalah sebagai berikut : 
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a. Membaca kritis 

Membaca kritis mempunyai kaitan yang erat dengan berpikir kritis. 

Terdapat beberapa langkah untuk menguasai berpikir kritis, antara lain : 

1) Amati dan baca sekilas buku teks sebelum membaca secara keseluruhan 

2) Menghubungan teks dengan konteksnya 

3) Membuat pertanyaan mengenai kandungan teks saat membaca 

4) Merefleksi kandungan teks yang berhubungan dengan pendapat atau 

pendirian sendiri 

5) Membuat ringkasan kandungan teks dengan menggunakan kata-kata 

anda sendiri 

6) Evaluasi teks dari segi logika, kredibilitas, dan reabilitas. 

7) Bandingkan teks yang anda baca dengan teks yang lain mengenai 

persamaan dan perbedaannya. 

b. Meningkatkan daya analisis 

Diskusi kelompok merupakan suatu usaha untuk mencari penyelesaian 

terhadap suatu persoalan. Diskusi diperlukan adanya analisis, kritik dan 

saran yang diterima secara positif untuk memperoleh alternatif solusi. Usaha 

untuk menerima pandangan dan saran orang lain dapat menjadikan kita  

sebagai pemikir kritis. 
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c. Mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati 

Mengamati dapat memudahkan seseorang untuk berpikir kritis sehingga 

dibutuhkan kepekaan terhadap lingkungan, mengoptimalkan pemakaian 

indera, dan mengungkapkan secara verbal komentar dalam pemikiran. 

d. Meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya, dan refleksi 

Mengajukan pertanyaan, menuntut seseoarang untuk memikirkan jawaban 

sehingga mendorong aktivitas berpikir.  

e. Metakognisi  

Metakognisi memiliki arti memahami cara berpikir sendiri. Metakognisi 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Metakognisi 

dapat berupa : merencanakan cara berpikir, menyadari dan mengawasi cara 

berpiki, menamai proses berpikir yang khusus, menjelaskan tahap-tahap 

berpikir untuk setiap proses yang khusus, serta mengevaluasi tahap berpikir 

menuju efisiensi. 

f. Mengamati “model” dalam berpikir kritis 

Mengamati model bertujuan untuk membantu membayangkan, menjelaskan, 

dan melaksanakan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  

g. Diskusi yang “kaya” 

Diskusi dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Diskusi dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang relevan atau  

mereka mencari sumber, mengungkapkan pendapat, mendengarkan 
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pendapat orang lain, mengevaluasi dan mempertimbangkan pendapat. 

Aktivitas ini merupakan proses berpikir kritis (Hassoubah:2008). 

Langkah-langkah dalam meningkatkan berpikir kritis menurut Johnson 

(2007) adalah sebagai berikut : 

1) Mampu mengungkapkan isu, keputusan, atau kegiatan yang sedang 

dipertimbangkan. 

2) Mencermati sudut pandang yang diajukan. 

3) Menentukan alasan yang diajukan. 

4) Menentukan asumsi-asumsi yang sesuai 

5) Menggunakan bahasa yang jelas 

6) Memiliki alasan yang didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan 

7) Kesimpulan yang diajukan. 

Mansilla dan Gardner (2008, 19) empat langkah pembelajaran untuk 

mencapai berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah, antara lain : 

a. Identify topic yaitu topik bahasan dalam pembelajaran sejarah mempunyai 

kaitan tinggi dengan aspek manusia dan memiliki hubungan tinggi dengan 

kehidupan di masa depan. 

b. Spend considirable time on these few topics, studying them deeply adalah 

kemampuan berpikir kritis dikembangkan dengan memberikan alokasi 

yang lebih lama saat mengembangkan topik. 

c. Approach the topics on in the number ways adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis metode pembelajaran sejarah yang 



35 

 

 

dikembangkan guru bukan mencapai tujuan tetapi cara siswa yang 

dikembangkan untuk mencapai tujuan.   

d. Developes performance of  understanding, performance of understanding 

invite students to think knowledge in multiple 

situation.(http://file.upi.edu/Direktori/B/FPIPS/JUR.PEND.SEJARAH/19

4403101967101/Makalah/PengembanganKompetensiBerfikir/KritisDalam

PendidikanSejarah.pdf). 

 

2. Indikator Berpikir Kritis 

Upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dapat diketahui 

dengan menerapkan beberapa indikator. Indikator-indikator berpikir kritis adalah 

sebagai berikut : 

a. Keterampilan Menganalisis   

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan 

sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui 

pengorganisasian struktur tersebut. Tujuan pokok kegiatan ini untuk 

memahami sebuah konsep global dengan cara menguraikan atau merinci 

globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. 

Pertanyaan analisis, menghendaki agar pembaca mengindentifikasi 

langkah-langkah logis yang digunakan dalam proses berpikir hingga 

sampai pada sudut kesimpulan. 
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Keterampilan yang menjadi bagian dari keterampilan menganalisis antara 

lain menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek diskusi dengan 

prinsip yang bersifat umum, menanyakan pertanyaan yang relevan, dan 

meminta elaborasi. Kata-kata operasional yang mengindikasikan 

keterampilan berpikir analitis, diantaranya: menguraikan, membuat 

diagram, mengidentifikasi, menggambarkan, menghubungkan, memerinci, 

dan sebagainya.  

b. Keterampilan Mensintesis   

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan 

dengan keterampilan menganalisis. Kegiatan dalam keterampilan ini 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan 

yang baru. Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk menyatupadukan 

semua informasi yang diperoleh dari materi bacaannya, sehingga dapat 

menciptakan ide-ide baru yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam 

bacaannya. Pertanyaan sintesis ini memberi kesempatan untuk berpikir 

bebas terkontrol.  

Keterampilan yang menjadi bagian dalam keterampilan mensintesis antara 

lain menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk mengembangkan 

ide-ide baru, mencari dan menghubungkan antara masalah yang 

didiskusikan dengan masalah lain yang relevan, mendengarkan dengan 

hati-hati, berpikiran terbuka, berbicara dengan bebas, serta bersikap 

Sopan; 



37 

 

 

c. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah   

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada 

beberapa pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk 

memahami bacaan dengan kritis setelah kegiatan membaca selesai siswa 

mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, dan mampu mempola 

sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini agar pembaca mampu memahami 

dan menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang 

lingkup baru. Keterampilan yang menjadi bagian dalam mengenal dan 

memecahkan masalah antara lain memberi contoh atau argumentasi yang 

berbeda dari yang sudah ada, menghadapi tantangan dengan alasan dan 

contoh, meminta klarifikasi, dan menanyakan sumber Informasi; 

Memahami sebuah permalahan dapat dilihat denagan mengidentifikasi 

sebuah argumen. Argumen dapat dilihat dari peran khusus kata-kata 

indikator seperti oleh karena itu, karena, sehingga, jika......maka, harus dan 

lain-lain. Kata-kata ini dapat mengidentifikasi maksud pengarang. 

Mengevaluasi sebuah argumen mengaharuskan kita memahami asumsi 

Asumsi merupakan keyakinan yang diterima atau dianggap benar oleh 

penulis akan tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit. Argumen, penjelasan  

dikemukan dalam sebuah konteks yang mengandung berbagai macam 

asumsi, pra-anggapan, latar belakang, fakta, keyakinan untuk mentafsirkan 

apa yang kita maksudkan. Klarifikasi merupakan salah satu indikator 

dalam memecahkan masalah. Mengklarifikasikan sumber dapat berasal 

dari kamus, ahli dalam sebuah bidang (Fisher,2009:75). Menilai sumber 
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dengan terampil dapat dilihat dari reputasi sumber akan reliabilitas, 

subjektifitas sumber tersebut, adanya bukti yang menguatkan klaim 

sumber, keahlian atau pendidikan yang relevan, dan menggunakan alasan-

alasan yang mampu dipercaya (Fisher, 2009:91). 

d. Keterampilan Menyimpulkan   

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia 

berdasarkan pengertian atau pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, 

dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan (kebenaran) yang 

baru yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu menguraikan dan 

memahami berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada suatu 

formula baru yaitu sebuah simpulan. Proses pemikiran manusia itu sendiri, 

dapat menempuh dua cara, yaitu deduksi dan induksi. Jadi, kesimpulan 

merupakan sebuah proses berpikir yang memberdayakan pengetahuannya 

sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan 

yang baru. Saat menyimpulkan memerlukan adanya “inferensi”. Inferensi 

merupakan perpindahan yang dibuat dari alasan hingga kesimpulan. 

Sebuah inferensi yang baik dapat dilihat hubungan kuat antara alasan 

dengan kesimpulan yang diutarakan (Fisher,2009:119). Keterampilan yang 

menjadi bagian dalam menyimpulkan adalah berusaha untuk memahami, 

dan memberikan ide dan pilihan yang bervariasi. 

e. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai   

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan 
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nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai 

menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang 

diukur dengan menggunakan standar tertentu. Saat mengevaluasi atau 

menilai seseorang harus mampu mengerjakan soal evaluasi dan mampu 

menganalisis soal evaluasi (2007. http://jurnal.pendidikan.net/Pendidikan 

Network), 

Sedangkan menurut  L.M Sartorelli dalam Hassoubah (2008: 110-112), 

untuk mengevaluasi seseorang telah berpikir kritis, seseorang dinyatakan telah 

berpikir secara kritis, apabila telah melakukan tindakan sebagai berikut :  

(1)Menghadapi tantangan demi tantangan dengan alasan-alasan  dan 

contoh; (2) Memberikan contoh-contoh atau argumentasi yang berbeda 

dari yang sudah ada; (3) Menerima pandangan dan saran dari orang lain 

untuk mengembangkan ide-ide baru; (4) Mencari dan memaparkan 

hubungan antara masalh yang didiskusikan dengen masalah atau 

pengalaman lain yang relevan; (5) Menghubungkan masalah khusus yang 

menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang lebih bersifat umum; (6) 

Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan beraturan; (7) 

Meminta klarifikasi; (8) Meminta elaborasi; (9) Menanyakan sumber 

informasi; (10) Berusaha untuk memahami; (11) Mendengarkan dengan 

hati-hati; (12) Mendengarkan dengan pikiran terbuka; (13) Berbicara 

dengan bebas; (14) Bersikap sopan; dan (15) Mencari dan memberikan 

ide dan pilihan yang bervariasi. 

 

Indikator-indikator dari kemampuan berpikir kritis Ennis (1985) dalam 

Arnyana (2004), adalah sebagai berikut :  
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Tabel 3. Indikator Berpikir Kritis 

Sumber:(http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggun

akan-ketrampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran) 

 Kompetensi berpikir kritis harus dikembangkan dalam pembelajaran IPS-

Sejarah (Kochhar, 2008 : 52). Siswa di harapkan mampu :  

(1)Mengindetifikasi masalah; (2) Menganalisis masalah; (3) 

Mengumpulkan bukti; (4) Menyelidiki bukti, fakta, dan opini, (5) 

Menyeleksi bukti dan fakta yang relevan, dan mempertimbangkannya; (6) 

Menciptakan hubungan dan menyusun fakta; (7) Menarik kesimpulan; (8) 

Keterampilan Berpikir Kritis  Indikator-indikator 

Merumuskan masalah Memformulasikan pertanyaan yang 

mengarahkan investigasi 

Memberikan argument Argumen sesuai dengan kebutuhan. 

Menunjukkan persamaan dan 

perbedaan 

Melakukan deduksi Mendeduksi secara logis 

Menginterpretasi secara tepat 

Melakukan induksi Menganalisis data 

Membuat generalisasi 

Menarik kesimpulan 

Melakukan evaluasi Mengevaluasi berdasarkan fakta 

Memberikan alternatif lain 

Mengambil keputusan dan 

tindakan 

Menentukan jalan keluarMemilih 

kemungkinan yang akan 

dilaksanakan 
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Memberikan argumen yang mendukung pendapatnya; (9) Memverifikasi 

kesimpulan. 

D. Pembelajaran  IPS Sejarah 

Istilah IPS berasal dari istilah  bahasa asing yaitu social studies. Istilah ini 

mulai diperkenalkan oleh The Committee on Social Studies Of The National 

Education and Recognation of Secondary Education tahun 1916. Selanjutnya, 

konsep ini mulai diadaptasi oleh Indonesia  dan dimasukkan dalam kurikulum 

1975 sebagai sebuah mata pelajaran dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

(Sudarno,2007:3). S. Nasution  memberikan defini IPS sebagai sebuah Fusi atau 

paduan Sejumlah mata pelajaran sosial. IPS merupakan bagian dari kurikulum 

yang berhubungan dengan peranan manusia dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai macam subjek antara lain sejarah, geografi, ekonomi, pemerintahan, 

antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial (Sudarno, 2007:7).   

Berdasarkan kurikulum 2006 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah 

menengah pertama. Pada jenjang sekolah menengah pertama mata pelajaran 

sejarah disusun secara secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam mata 

pelajaran IPS. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS disusun dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat.  
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Tujuan pendidikan IPS di Indonesia mengadopsi tujuan pendidikan IPS di 

Amerika Serikat. Mata pelajaran IPS membekali siswa berbagai kemampuan 

meliputi : 

a. Pengetahuan. Siswa harus menguasai pengetahuan untuk mampu merefleksi 

dan mengambil keputusan dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.  

b. Keterampilan. Keterampilan sangat penting dalam pendidikan IPS. 

Keterampilan tersebut meliputi :  thinking skill, penguasaan terhadap 

keterampilan ini memberikan kemudahan dalam memahami konsep 

pemaknaan, analisis, generalisasi, mengaplikasikan pengetahuan serta 

evaluasi 

c. Sosial science inquiry skills, penguasaan terhadap keterampilan ini 

memberikan kemudahan untuk memformulasi pertanyaan ilmiah dan 

hipotesis; hubungan koleksi data dan penggunaan data untuk penguji 

hipotesis dan mendapatkan generalisasi 

d. Academic or study skills, keterampilan ini membantu anak menemukan 

lokasi, mengorganisir dan mendapatkan informasi dari membaca, 

mendengar dan observasi, mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan, 

memahami gambar, peta, grafik dan tabel, menyusun garis waktu, membuat 

catatan, dan membuat peta. 

e.  Group skill, keterampilan ini membantu siswa untuk  berpartisipasi aktif 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

f. Nilai dan sikap, warga Negara harus mengembangkan komitmen demokrasi 

dan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan hak dan martabat manusia 
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dalam urusan membuat keputusan dalam menentukan tindakan 

(Sudarno,2007:11-12). 

Pada jenjang sekolah menengah pertama sejarah menjadi bagian terpadu 

dalam mata pelajaran IPS dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejarah menurut 

Garraghan sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan mencatat, di dalam 

hubungan sebab akibat, dan perkembangannya kegiatan-kegiatan manusia pada 

masa lalu; sosial di dalam sikap dan hakekatnya; dan mempunyai arti yang 

bersifat sosial” (Wasino, 2007:5). 

Tujuan pendidikan nasional sejalan dengan tujuan pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Nasional. Tujuan pembelajaran IPS dijabarkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Melalui mata pelajaran IPS 

diharapkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :  

1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  
masyarakat dan lingkungannya; 2) Memiliki kemampuan dasar untuk 
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, 
dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3)Memiliki komitmen dan 
kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4)Memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  
 

Tujuan pendidikan sejarah menurut Bourdillon (1994)  idealnya adalah 

membantu peserta didik meraih kemampuan sebagai berikut : (1) memahami masa 

lalu dalam konteks masa kini, (2) membangkitkan minat terhadap masa lalu yang 

bermakna, (3) membantu memahami identitas diri, keluarga, masyarakat dan 

bangsanya, (4) membantu memahami akar budaya dan inter relasinya dengan 

berbagai aspek kehidupan nyata, (5) memberikan pengetahuan dan pemahaman 
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tentang negara dan budaya bangsa lain di berbagai belahan dunia, (6) melatih 

berinkuiri dan memecahkan masalah, (7) memperkenalkan pola berfikir ilmiah 

dari para ilmuwan sejarah sejarah, dan (8) mempersiapkan peserta didik untuk 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 

Sejarah merupakan pendidikan moral. Sejarah dapat membuat masyarakat 

menjadi bijaksana. Pembelajaran sejarah diharapkan dapat melatih kemampuan 

mental peserta seperti berpikir kritis, dan menyimpan ingatan dan imajinasi. 

Menurut Zaini (Sugiyarti 2005) tujuan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis diantaranya : (1) mengembangkan kecakapan 

menganalisis, (2)mengembangkan kemampuan mengambil kesimpulan yang 

masuk akal dari pengamatan, (3) memperbaiki kecakapan menghafal, (4) 

mengembangkan kecakapan, strategi dan kebiasaan belajar, (5) belajar terma-

terma atau istilah-istilah dan fakta-fakta, (6) belajar konsep-konsep dan teori. 

Pendidikan memiliki kaitan erat dalam mewujudkan pendidikan nasional 

yang tercantum dalam undang-undang no 20 tahun 2003. Menurut Kochhar dalam 

pembelajaran sejarah mengandung nilai-nilai pembelajaran. Nilai-nilai 

pembelajaran  tersebut dapat dikelompokkan menjadi berikut : nilai keilmuan, 

nilai informasi, nilai etis, nilai budaya, nilai politik, nilai nasionalisme, nilai 

internasional,dan nilai kerja (2008:64). Menurut Perry, adanya nilai sejarah 

diperlukan sebagai “ through education men acruire the civillization of the past, 

and are enabled both of the future” (Widja, 1989:9).   
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Materi pelajaran sejarah mempunyai peranan strategis dalam pembentukan 

watak dan peradapan bangsa, dan pembentukan manusia Indonesa, karena dalam 

materi sejarah mengandung : 

a. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari 

proses pembentukan watak dan kepribadian anak didik dan bangsa. 

b. Memuat khasanah peradapan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. 

Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses 

pembentukan dan penciptaan peradapan bangsa Indonesia di masa yang akan 

datang. 

c. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk 

menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 

Indonesia dewasa ini. 

d. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis 

multidimensional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab 

dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup 

(Depdiknas:2006).  

Menurut I Gde Widja (1989), pengajaran sejarah merupakan suatu aktifitas belajar 

mengajar, di mana seorang guru menerangkan pada siswanya tentang gambaran 

kehidupan masyarakat masa lampau yang menyangkut peristiwa-peristiwa penting 

dan memiliki arti khusus. 
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E. Kerangka Berpikir 

Upaya meningkatkan hasil belajar siswa berkaitan dengan berbagai faktor 

yang saling terkait dalam pembelajaran antara lain guru, siswa, sarana dan 

prasarana mengajar, strategi pembelajaran, dan  lingkungan. Guru mempunyai 

peran penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

menarik sehingga pembelajaran dapat bermakna. Jika guru tidak mampu 

menerapkan strategi pembelajaran yang efektif mengakibatkan siswa merasa 

malas dan bosan saat belajar. Strategi belajar dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran sejarah yang diaggap tidak bermakna. 

Keterampilan siswa  berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan masih 

sangat kurang mereka tidak mampu memaknai nilai-nilai luhur dalam mata  

pelajaran IPS sejarah terkait dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan berpikir 

kritis siswa yang rendah nampak dari hasil belajar yang diperoleh. Upaya 

meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar dapat dilakukan dengan strategi 

inkuri sosial yang disesuaikan dengan kondisi siswa. 

 

 Gb 1. Kerangka Berpikir Peningkatan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar 

melalui Strategi Inkuiri Sosial 

 

Strategi Inkuiri 
Sosial 

Siswa
Berpikir Kritis dan 

Hasil Belajar
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F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dikemukakan hipotesis tindakan 

sebagai berikut : “dengan menerapkan strategi inkuiri sosial dapat 

meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII D 

SMP Negeri  1 Bawen tahun ajaran 2010/2011”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Berpikir kritis dan Hasil 

Belajar IPS Sejarah dengan Menerapkan Strategi Inkuiri Sosial di Kelas VII D 

SMP Negeri 1 Bawen Tahun Ajaran 2010/2011” diadakan di kelas VII D SMP 

Negeri 1 Bawen yang berada di Jalan Soekarno-Hatta 54 Harjosari,  kecamatan 

Bawen, Kabupaten Semarang. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kelas VII D SMP Negeri 1 

Bawen tahun ajaran 2010/2011. Siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen 

berjumlah 35 orang siswa yang terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 20 siswa 

perempuan.  Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan data awal hasil belajar 

ulangan harian kelas materi sejarah VII D SMP Negeri 1 Bawen dimana 

menunjukkan sebesar 51,43 % atau 18  siswa belum tuntas dan  48,57 % atau 17 

orang siswa mampu mencapai ketuntasan klasikal minimal (KKM) mata pelajaran 

IPS sebesar 67. Pengamatan awal  selama pembelajaran juga menunjukkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dan hasil belajar yang masih rendah sehingga 

diperlukan adanya tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 

keterampilan berpikir kritis. 
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C.  Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli 

psikologi sosial Amerika Serikat Kurt Lewin pada 1946. Awalanya penelitian ini 

digunakan untuk menggambarkan penelitian yang merupakan perpaduan antara 

pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial, dengan program tindakan 

sosial untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial. Pada 1952-1953, 

penelitian tindakan kelas digunakan dalam dunia pendidikan, oleh Stephen Corey 

(Aqib,2010:2).  Perkembangan PTK di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 

1980an. Pada 1994-1995 PTK  mulai berkembang dengan proyek PGSD dimana 

memprogramkan penelitian tindakan kelas, akan tetapi pelaksanaan penelitian ini 

belum sesuai. Penelitian tindakan  kelas lalu dikembangkan dengan proyek PGSM 

pada 1997. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen di LPTK. Selanjutnya, 

penelitian tindakan kelas  digunakan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan 

proses pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 

mengenai guru dan dosen (Trianto, 2010:47). 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom 

action research (CAR). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan guru yang dilakukan oleh siswa (Arikunto, Sudharsono, dan 

Supardi. 2008:3). Sementara menurut McNiff action research adalah : 

....a form of self-reflective inquiry undertaken by participants (teacher, 

students or principals, for example) in social (including educational) 

situations in order to improve the rationality and justice of (a) their own 
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social or educational practices, (b) their understanding of these practices, 

and (c) the situations (and instutions) in which these practices are carried 

aut (Mulyasa, 2009:151-52). 

 

Penelitian tindakan kelas dibutuhkan oleh seorang pendidik untuk  

meningkatkan kinerja belajar dan kompetensi siswa; meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di kelas dan meningkatkan pengembangan pribadi siswa (Muslich, 

2009:12). Mc Niff menegaskan tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah 

memperbaiki proses pembelajaran. Langkah-langkah utama  dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting)(Arikunto, Sudharsono, dan 

Supardi. 2008:117). 

 

D. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Persiapan Penelitian 

Pada tahap persiapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut. 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah melalui 

diskusi dengan guru mata pelajaran IPS dan mengadakan pengamatan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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b. Bersama guru mata pelajaran IPS berkolaborasi menentukan tindakan yang 

akan dilaksanakan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan aktivitas 

berpikir kritis. 

c. Pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan strategi inkuiri sosial 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 

empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahap-

tahap PTK dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan (planning) 

Dalam tahap perencanaan disusun perangkat untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran yang telah ditentukan. Perangkat tersebut adalah: 

1) Silabus 

2) Membuat Skenario Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun untuk setiap pertemuan. 

3) Mempersiapkan materi pelajaran serta media yang mendukung 

dalam pelaksanaan skenario pembelajaran. 

4) Lembar observasi 

Menyusun lembar observasi (pengamatan) yang terdiri lembar 

observasi aktivitas belajar siswa dan lembar observasi berpikir kritis 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi 

kinerja guru untuk mengetahui bagaimana kondisi selama 

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas.  
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5) Angket 

Angket disusun berisi pertanyaan mengenai tanggapan siswa 

terhadap penarapan strategi inkuiri sosial. 

6) Alat Evaluasi 

Menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa berdasarkan kisi-kisi soal yang telah 

dibuat sebelumnya.  

b. Tahap Tindakan (acting) 

Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan 

dalam skenario pembelajaran. 

c. Tahap Pengamatan (observing) 

Tahap  ini dilaksanakan pengamatan tingkat aktivitas siswa, keterampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

d. Tahap Refleksi (reflecting) 

Tahap  refleksi dilakukan analisis hasil observasi dan evaluasi. Refleksi 

memberikan gambaran kelebihan maupun kekurangan dalam proses 

pembelajaran dan selanjutnya diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Hasil refleksi dijadikan sebagai acuan dalam mengambil solusi untuk 

perbaikan dan penyusunan rencana tindakan siklus berikutnya.  

Deskripsi pelaksanaan siklus PTK yang akan dilaksanakan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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    Gambar 2 . Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

    Sumber: (Arikunto, Sudharsono, dan Supardi.2008: 74) 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Secara rinci langkah-langkah penelitian tindakan kelas setiap siklus adalah 

sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Peneliti menyiapkan  perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, 

penilaian, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. 

2) Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus I. 

Permasalahan 
Perencanaan 
Tindakan I

Pelaksanaan  
Tindakan I

Pengamatan/ 
Pengumpulan 

data I
Refleksi  I

Permasalahan  
baru hasil 
refleksi I

Perencanaan  
Tindakan II

Pelaksanaan 
tindakan II

Pengamatan/ 
pengumpulan 

data II

Refleksi  IIBerhasilKesimpulan
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3) Guru menyiapkan materi ajar mengenai proses masuknya dan 

pengaruh agama Hindu dan Buddha. 

4) Peneliti menyiapkan lembar kerja diskusi setiap kelompok. 

5) Peneliti menyiapkan langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran 

inkuiri sosial 

6) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang terdiri dari lembar 

observasi bagi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa, lembar ini diisi 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

7) Peneliti menyiapkan alat evaluasi 

b. Aksi atau tindakan (acting) 

Tahap ini kegiatan berlangsung sesuai dengan skenario pembelajaran. 

pelaksanaan tindakan pada siklus I direncanakan berlangsung satu kali 

pertemuan  selama dua jam pembelajaran (2 X 40 menit).  Adapun 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1) Guru melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada siswa 

sebelum materi disampaikan. 

2) Guru menjelaskan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan materi mengenai konsep dan proses masuknya 

agama Hindu dan Buddha di nusantara. 

5) Guru membagi empat  kelompok yang terdiri dari delapan sampai 

sembilan orang siswa. 



55 

 

 

6) Siswa berdiskusi sesuai dengan masalah yang setiap kelompok. 

7) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

8) Mengadakan tanya jawab antara siswa dan guru. 

9) Guru dan siswa bersama menyimpulkan hasil diskusi. 

c.  Observasi (Observasing) 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati antara lain, sebagai berikut : 

1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung.  

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas berpikir kritis siswa. 

3) Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan strategi 

inkuiri sosial oleh guru bidang studi dengan bantuan peneliti. 

4) Semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.   

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai pada 

tahap sebelumnya. Refleksi pada siklus I dilaksanakan secepatnya setelah 

pelaksanaan dan pengamatan selesai. Hasil refleksi digunakan untuk 

menentukan tindakan pada tahap berikut. Berdasarkan hasil observasi dan 

hasil evaluasi siklus I, jika sudah memenuhi indikator keberhasilan 

penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian dihentikan dan jika belum 

memenuhi indikator maka peneliti akan melanjutkan siklus berikut. 
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2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, 

penilaian, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. 

2) Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus II 

3) Guru dan peneliti menyiapkan materi mengenai pengaruh agama 

Hindu dan Buddha di nusantara 

4) Peneliti menyiapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

strategi inkuiri sosial 

5) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang terdiri dari lembar 

observasi bagi kinerja guru dan aktivitas belajar  dan berpikir kritis 

siswa, lembar ini diisi selama proses pembelajaran berlangsung. 

6) Peneliti menyiapkan alat evaluasi berupa lembar soal 

7) Peneliti menyiapkan lembar kerja diskusi setiap kelompok. 

8) Peneliti menyiapkan lembar angket yang berisi mengenai tanggapan 

siswa mengenai strategi pembelajaran inkuiri sosial. 

b. Aksi atau tindakan (Acting) 

Tahap ini kegiatan berlangsung sesuai dengan skenario pembelajaran. 

pelaksanaan tindakan pada siklus II direncanakan berlangsung satu kali 

pertemuan selama dua jam pembelajaran (2 X40 menit).  Adapun kegiatan 

yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 
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1) Guru melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada siswa 

sebelum materi disampaikan. 

2) Guru mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan 

sebelumnya. 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

5) Guru membagi empat kelompok yang terdiri dari delapan sampai 

sembilan orang. 

6) Guru membimbing siswa bergabung dengan kelompok masing-

masing. 

7) Siswa berdiskusi sesuai dengan masalah yang disampaikan kepada 

tiap kelompok. 

8) Guru membimbing siswa ketika sedang berdiskusi 

9) Perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusi di depan kelas. 

10) Mengadakan tanya jawab 

11)  Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

c. Observasi (observasing) 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati antara lain, sebagai berikut : 

1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dengan lembar kerja 

observasi yang tersedia. 

2) Melakukan observasi terhadap aktivitas berpikir kritis siswa. 
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3) Pengamatan terhadap pelaksanaan dengan strategi inkuiri sosial oleh 

guru bidang studi dengan bantuan peneliti. 

4) Semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.  

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai pada 

tahap sebelumnya. Refleksi pada siklus II dilaksanakan secepatnya setelah 

penerapan pelaksanaan dan pengamatan selesai. Hasil refleksi digunakan 

untuk menentukan tindakan pada tahap berikut. Berdasarkan hasil 

observasi dan hasil evaluasi siklus II, jika sudah memenuhi indikator 

keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian dihentikan 

dan jika belum memenuhi indikator maka peneliti akan melanjutkan siklus 

berikut. 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, sebagai berikut: 

1. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data kognitif 

siswa. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tes berupa tes uraian 

sebanyak lima butir soal. Tes uraian atau essay test digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami  materi sejarah dan 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Tes diberikan pada evaluasi 

siklus I dan siklus II. 
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2. Metode non tes 

Metode non tes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku dan sikap 

dalam pembelajaran IPS-Sejarah dengan penerapan strategi pembelajaran 

inkuiri sosial. Data non tes diperoleh melalui kegiatan berikut : 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan diperlukan untuk mengamati proses 

pembelajaran berlangsung dengan strategi inkuiri sosial, dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Selama 

pembelajaran berlangsung peneliti mengamati aktivitas siswa dan guru. 

Peneliti mengamati aktivitas berpikir kritis saat guru menerapkan strategi 

inkuiri sosial. Kinerja guru saat menerapkan strategi inkuiri merupakan 

unsur utama yang diamati oleh peneliti. Peneliti mengamati keaktifan 

siswa saat strategi inkuiri sosial diterapkan. Keaktifan siswa tersebut 

terlihat dari antusiasme siswa, pelaksanaan diskusi, argumen dan 

pertanyaan yang diajukan  oleh siswa. Pengamatan juga diadakan unuk 

mengamati keterampilan berpikir kritis selama pelaksanaan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi inkuiri sosial dan berdasarkan hasil diskusi. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru kemudian dicatat 

dalam lembar observasi.   

b. Kuisioner atau angket 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang harus dijawab 

(Sugiyono, 2010:199). Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan 
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siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi 

inkuiri sosial.  

c. Wawancara 

Wawancara merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan( 

Sudijono, 2009:82). Wawancara digunakan sebagai data pendukung bagi 

siswa dan guru selama menerapkan strategi inkuiri sosial. 

d. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen-dokumen penting, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya 

(Arikunto, 2006: 135). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencari data berupa lembar kerja yang dihasilkan siswa, cara guru 

menjelaskan materi, dan catatan mengenai  pelaksanaan saat menerapkan 

strategi inkuiri sosial. 

G. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, sebagai berikut : 

1. Apabila adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa secara 

signifikan  antara siklus I dengan siklus II, dapat dilihat dari kesesuaian 

indikator berpikir kritis yang meliputi: (A) Aspek keterampilan menganalisis, 

yang terdiri dari, (A1) menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 
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diskusi dengan prinsip yang bersifat umum, (A2) menanyakan pertanyaan 

yang relevan, (A3) meminta elaborasi;  (B) Keterampilan mensintesis, yang 

terdiri dari, (B1) menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru,(B2) mencari dan menghubungkan antara 

masalah yang didiskusikan dengan masalah lain yang relevan, (B3) 

mendengarkan dengan hati-hati, (B4) berpikiran terbuka, (B5) berbicara 

dengan bebas, (B6) bersikap Sopan; (C) Aspek keterampilan mengenal dan 

memecahkan masalah, yang terdiri dari, (C1) memberi contoh atau 

argumentasi yang berbeda dari yang sudah ada, (C2) menghadapi tantangan 

dengan alasan dan contoh, (C3) meminta klarifikasi, (C4) menanyakan 

sumber Informasi; (D) Aspek keterampilan menyimpulkan yang terdiri dari, 

(D1) berusaha untuk memahami, (D2) memberikan ide dan pilihan yang 

bervariasi;(E) Keterampilan mengevaluasi yang terdiri, (E1) mampu 

mengerjakan soal evaluasi, (E2) mampu menganalisis soal evaluasi. 

2. Keberhasilan individu, siswa harus mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu  nilai lebih besar atau sama dengan  67 dalam mengerjakan soal 

IPS Sejarah. 

3. Keberhasilan klasikal dinilai dari nilai rata-rata siswa yang mampu 

memperoleh nilai  ≥  67 atau sama dengan presentase ketuntasan klasikal 

lebih dari atau sama dengan 75% dari jumlah siswa. 

H. Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas ini melakukan analis data secara secara statistik 

deskriptif terhadap data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil 
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observasi terhadap kinerja guru, observasi kegiatan siswa dan angket reflektif 

siswa. Analisis data kualitatif  terdapat beberapa aktivitas antara lain reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas ini berlangsung pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis 

data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

diperoleh dari jawaban soal evaluasi yang dibagikan setiap akhir siklus I dan 

siklus II. Untuk menentukkan rata-rata kelas pada masing-masing siklus 

menurut Sudjana (2005) menggunakan rumus : 

×= ∑   

Dimana :  

X  : Nilai rata-rata kelas 

N : Jumlah siswa 

Kemudian  menentukan ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan 

rumus : 

p =
∑siswa yang tuntas belajar

∑siswa x 100% 

       (sumberAqib, 2010:41) 

Selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar digunakan analisis 

kuantitatif dengan rumus : 

P =  Posrate - baserate X 100%  

Baserate 
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 Dimana : 

  P  : Presentase peningkatan 

  Posrate  : nilai sesudah diberi tindakan 

  Baserate : nilai sebelum diberi tindakan    

(sumber Aqib, 2009: 53) 

2. Lembar pengamatan keterampilan berpikir kritis siswa 

Setelah dilaksanakankan observasi keterampilan berpikir kritis siswa pada 

setiap siklus, kemudian dihitung besarnya peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa pada setiap siklus tersebut. Selanjutnya, dibandingkan hasil 

observasi berpikir kritis antara siklus I dan siklus II apakah terjadi 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa atau tidak. 

3. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

Lembar pengamatan keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran. Kemudian dihitung apakah terjadi 

peningkatan keaktifan siswa antara siklus I dengan siklus II. 

4. Lembar pengamatan kinerja guru 

Lembar pengamatan kinerja guru ini digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data tentang kegiatan guru pada saat menerapkan strategi 

pembelajaran inkuiri sosial. Berdasarkan hasil skor yang diperoleh diketahui 

kemampuan guru dalam pembelajaran 

5. Lembar angket tanggapan tentang siswa 
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Data tanggapan siswa dianalisis menggunakan deskriptif persentase yaitu 

menentukan presentase setiap pernyataan  menunjukkan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran IPS sejarah dengan menggunakan strategi inkuiri 

sosial. Untuk menghitung persentasenya digunakan rumus: 

Tanggapan (T) = 



alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100% 

  



65 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran  Kondisi Awal 

Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi dengan guru mata pelajaran IPS 

diperoleh gambaran mengenai kondisi pembelajaran di kelas VII D SMP Negeri 1 

Bawen. Materi sejarah disampaikan guru dengan menggunakan metode 

pembelajaran aktif dan memanfaatkan media yang tersedia di sekolah.  Penerapan  

metode ini  belum optimal untuk meningkatkan aktivitas siswa karena guru masih 

mendominasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

secara satu arah. 

 Aktivitas belajar siswa masih rendah  nampak  dengan  apresiasi  terhadap 

mata pelajaran  IPS Sejarah. Siswa kurang mempersiapkan diri saat pelajaran IPS 

Sejarah akan di mulai. Mereka hanya mendengarkan penjelasan guru dan  tidak 

mau  memberikan tanggapan, atau sanggahan terhadap penjelasan guru. Hanya 

ada satu atau dua orang siswa yang mau mengajukan pendapat atau  pertanyaan 

dari penjelasan guru. Sebagian besar siswa masih mengandalkan buku teks dan 

LKS sebagai sumber belajar utama. Siswa juga tidak mau mengakaji dan 

menganalis apa yang disampaikan guru. Kondisi ini menunjukkan siswa belum 

mengembangkan aktivitas berpikir, khususnya berpikir kritis. Oleh karena itu, 

siswa kurang memahami materi  pelajaran  IPS Sejarah yang disampaikan guru 

dan  menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VII D masih rendah. 

65 
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Kondisi  ini nampak dengan hasil ulangan harian materi IPS Sejarah pada 

semester 1   : 

Tabel 4. Hasil evaluasi IPS sejarah Pra Siklus siswa kelas VI D 

NO Hasil Tes Pencapaian 

1 Rata-Rata 68,91 

2 Nilai Tertinggi 92 

3 Nilai Terrendah 51 

4 Persentase tuntas 48,57% 

5 Persentase tidak tuntas 51,43% 

6 Jumlah Siswa VII D 35 siswa 

7 Jumlah Siswa yang tuntas 17 siswa 

8 Jumlah Siswa yang tidak tuntas 18 siswa 

9 KKM  67 

Sumber: Data penelitian 2011 

 

Berdasarkan kondisi dan data awal tersebut  diperlukan adanya tindakan 

untuk membantu siswa dalam memahami materi dan meningkatkan hasil belajar 

dan keterampilan berpikir kritis. Langkah yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

dengan menerapkan strategi inikuiri sosial yang diharapkan meningkatkan peran 

aktif siwa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keterampilan berpikir kritis. 

 

2. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan ini terdiri dari dua siklus, 

yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan  yaitu 
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pada Kamis, tanggal 17 Februari 2011 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. 

Penelitian tindakan kelas ini berbentuk kolaborasi. Guru mata pelajaran IPS 

menjadi pihak kolabolator yang dirancang peneliti. Peneliti berperan sebagai 

observer yang berperan dan penanggung jawab penuh terhadap penelitian 

tindakan ini.  

Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus I 

meliputi tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada siklus I guru menyampaikan materi mengenai konsep agama Hindu 

dan Buddha serta proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke nusantara. 1) 

Siklus I ini  guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu 

menerapkan strategi inkuiri sosial untuk meningkatkan berpikir kritis. Sementara 

tujuan akademik difokuskan agar siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 67 dan ketuntasan klasikal 75 %. 2) Guru menyusun rencana 

perbaikan pembelajaran berdasarkan  dengan berpedoman Permendiknas No 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

3)  Peneliti  menyiapkan materi ajar mengenai  proses masuknya dan berbagai 

pengaruh agama Hindu Buddha ke nusantara. Materi ajar ini digunakan pada 

siklus 1 dan siklus 2, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan siswa 

mengenai proses masuknya dan pengaruh agama Hindu dan Buddha di nusantara. 

4) Guru merancang skenario pembelajaran mengenai strategi inkuiri sosial. 5) 

Guru menyiapkan lembar kerja diskusi bagi siswa. 6) Guru juga menyusun lembar 
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observasi kegiatan siswa, lembar observasi berpikir kritis dan lembar observasi 

kinerja guru selama pelaksanaan strategi inkuiri sosial. 7) Guru merancang alat 

evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah dengan menerapkan strategi inkuiri sosial. 

b. Tindakan (Acting) 

Tahap  tindakan pada fase penelitian tindakan kelas guru memulai 

pelajaran  memberikan apersepsi sebagai upaya untuk memberikan rangsangan 

kepada siswa agar lebih siap belajar. Guru  menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru menyampaikan topik mengenai konsep 

dasar agama  Hindu dan Buddha selama 15 menit. Penjelasan guru  ini diharapkan 

dapat merangsang kepekaan siswa terhadap masalah yang menjadi subjek 

pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan skenario pembelajaran  

mengenai pelaksanaan strategi inkuiri sosial. Guru membagi kelas menjadi empat 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 8 sampai 9 orang siswa. Kelompok 

disusun secara heterogen berdasarkan diferensiasi jenis kelamin dan kemampuan. 

Setiap kelompok memperoleh sub pokok bahasan yaitu, sebagai berikut : 

1) Kelompok 1 : posisi Indonesia dalam perdagangan Internasional 

2) Kelompok 2 : rute pelayaran masuknya Hindu dan Buddha ke 

nusantara 

3) Kelompok 3 : peran aktif bangsa India dalam menyebarkan agama 

Hindu dan Buddha 

4) Kelompok 4  : peran aktif bangsa Indonesia dalam menyebarkan 

agama Hindu dan Buddha 
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 Saat semua siswa telah bergabung dengan kelompok masing-

masing, kemudian guru membagikan  lembar kerja diskusi mandiri setiap 

kelompok. Siswa harus dapat memverifikasi komponen-komponen 

masalah yang dipecahkan. Pada fase ini, diharapkan peran guru untuk  

membimbing siswa menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis merupakan 

tahap penting dalam strategi inkuiri sosial. Guru berkeliling dan 

melakukan pendekatan setiap kelompok untuk membimbing siswa 

menyusun hipotesis. Siswa harus mampu memecahkan sub topik 

permasalahan dengan mengadakan ekspolarasi terhadap berbagai sumber 

belajar seperti buku teks, LKS, dan peta yang telah tersedia. Kegiatan 

eksplorasi ini siswa mengumpulkan berbagai bukti dan fakta untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. 

 Diskusi kelompok berlangsung selama 30 menit, setiap kelompok 

mempresentasikan sub topik permasalahan di depan kelas. Setiap 

perwakilan kelompok maju ke depan kelas secara acak. Setiap perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru mulai membimbing 

siswa mengemukakan ide atau pendapat, dan pertanyaan. Selama diskusi 

diharapkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kegiatan 

diskusi diakhiri dengan menyusun kesimpulan mengenai proses masuknya 

agama Hindu dan Buddha ke nusantara antara guru dengan siswa. 

Kegiatan penutup, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari 

artikel di internet  mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

nusantara. 
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 Akhir tindakan pada siklus I diakhiri dengan pemberian tes 

evalusi siklus I. Tes evaluasi diberikan pada Senin, 21 Februari 2011 

selama 1 × 40 menit. Tes evaluasi berupa tes uraian (essay test) sebanyak 

lima buah soal.  Di dalam tes evaluasi  tersebut terkandung indikator 

keterampilan berpikir kritis, indikator berpikir kritis antara lain 

keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis, keterampilan 

mengenal dan memecahkan masalah, dan keterampilan menyimpulkan.   

Tabel 5. Hasil evaluasi IPS sejarah Siklus I siswa kelas VI D 

NO Hasil Tes Hasil Pencapaian 

1 Rata-Rata 72,28 

2 Nilai Tertinggi 95 

3 Nilai Terrendah 20 

4 Persentase tuntas 71,43% 

5 Persentase tidak tuntas 28,57% 

6 Jumlah Siswa 35 siswa 

7 Jumlah Siswa yang tuntas 25 siswa 

      8 Jumlah Siswa yang tidak tuntas       10 siswa 

      9  KKM       67 

Sumber: Data penelitian 2011 

 Selama siklus I  berlangsung guru mengamati keterampilan berpikir kritis 

terhadap empat kelompok. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang  

ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 59,86%. Berikut ini persentase keterampilan berpikir 

kritis setiap kelompok pada siklus I :  
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Tabel 6. Hasil Keterampilan Berpikir Kritis Siklus I siswa kelas VII D 

NO Kelompok Persentase 

1. Kelompok 1 55,29% 

2. Kelompok 2 51,76 % 

3. Kelompok 3 45,88% 

4. Kelompok 4 50,59% 

Sumber: Data penelitian 2011 

 

c. Pengamatan (Observing) 

Pasca tahapan tindakan dilanjutkan dengan tahap observasi atau 

pengamatan. Tahap pengamatan merupakan sebuah fase yang bertujuan 

memperoleh data pengamatan terhadap kinerja guru dan kegiatan siswa.  Selama 

proses pembelajaran berlangsung obsever mengadakan pengamatan dan mencatat 

segala perkembangan kegiatan yang terjadi di lembar observasi yang telah 

tersedia. Adapun aspek yang diamati selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan strategi inkuiri sosial dalam pembelajaran sejarah adalah aktivitas 

siswa, dan kinerja guru. 

1) Aktivitas Siswa 

Selama siklus I, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menerapkan 

strategi inkuiri sosial berlangsung lancar pada materi konsep dan proses 

masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Siklus I diikuti oleh 

semua siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen. Pelaksanaan diskusi 

berlangsung lancar dan semua kelompok dapat mempresentasikan hasil 

kerja. Akan tetapi, suasana kelas belum kondusif. Siswa belum terbiasa  
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berkerja dalam satu kelompok, kondisi ini terlihat dengan ada sebagian 

siswa yang gaduh sendiri. Aktivitas kelompok  merupakan inti dari strategi 

inkuiri sosial, untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Setiap kelompok mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis 

sesuai dengan topik permasalahannya. Saat memecahkan masalah masih 

didominasi peran individu semata. Siswa juga belum terbiasa untuk 

menganalisis permasalahan yang disampaikan oleh guru sehingga 

membutuhkan pendekatan yang mendalam.  

Saat perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 

hasil diskusi, ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

tersebut. Siswa juga kurang berani untuk mengajukan pendapat dan 

pertanyaan. Oleh karena itu, guru harus menunjuk terlebih dahulu. 

Pertanyaan yang diajukan siswa juga kurang relevan dengan materi 

pembelajaran.  

Kondisi pembelajaran pada siklus I menunjukkan siswa belum 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa diharapkan mampu 

memahami materi mengenai konsep dan proses masuknya agama Hindu 

dan Buddha di Nusantara. Setiap kelompok yang telah memperoleh setiap 

topik permasalahan mengadakan analisis sehingga mampu menghasilkan 

hipotesis. Siswa mampu menganalisis faktor pendukung dalam hubungan 

perdagangan dengan proses masuknya agama Hindu dan Buddha. 

Kemudian, siswa memadukan berbagai teori dari berbagai para sejarawan 
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mengenai masuknya agama tersebut ke nusantara. Berdasarkan, teori-teori 

tersebut dapat digunakan siswa untuk memberikan penilaian mengenai 

teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke nusantara yang sesuai dengan 

bukti sejarah. Oleh karena itu, guru dan siswa dapat menyimpulkan 

mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha. 

Kondisi nyata di kelas siswa masih mengalami kesulitan menyusun 

hipotesis dan menganalisis permasalahan setiap kelompok. Sehingga, guru 

masih mengadakan campur tangan dalam kegiatan ini. Siswa mengalami 

kesulitan untuk memecahkan setiap topik permasalahan karena kurang 

mampu memadukan berbagai sumber belajar yang tersedia. Kemampuan 

siswa dalam memberikan penilaian terhadap berbagai teori masuknya 

agama Hindu dan Buddha telah baik sehingga  dapat membedakan 

kelebihan dan kekurangan setiap teori. 

Aspek pengamatan yang diamati observer terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran ada 10, yang meliputi : (1) Mendengarkan penjelasan 

guru atau teman (2) Menulis (mencatat) materi penting. (3) Kemampuan 

siswa saat mencari sumber (4) Interaksi siswa dalam kelompok saat 

kegiatan inkuiri sosial berlangsung (5) Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (6) Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan kepada siswa saat 

diskusi berlangsung. (7) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat. (8) 

Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru. (9) Hadir saat kegiatan evaluasi berlangsung. (10) 
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Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi. Berdasarkan hasil 

observasi dan dilakukan analisis data, maka diperoleh data bahwa pada 

siklus I secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar  50 % termasuk 

dalam kategori aktif dengan jumlah skor 26 dari skor maksimal 50. Lebih 

rincinya dapat dilihat pada lampiran 32.  

2) Aspek Kinerja guru 

Aspek  yang diamati oleh peneliti terhadap kinerja guru  saat pelaksanaan 

pembelajaran IPS  sejarah dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 

pada siklus adalah berbagai kemampuan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan melakukan tindakan dalam kelas. Dalam kegiatan 

merencanakan atau sebelum proses pembelajaran dimulai, guru melakukan 

berbagai langkah seperti mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

kepada siswa, merumuskan tujuan yang akan dicapai serta memahami 

kondisi siswa baik dari kemampuan akademik, latar belakang siswa dan 

kondisi lainnya.  

Tahap kegiatan inti, guru menyampaikan materi kepada siswa. Guru 

kemudian membagi siswa ke dalam empat kelompok dan setiap kelompok 

terdiri delapan hingga sembilan orang. Selanjutnya, guru menerangkan 

skenario pembelajaran mengenai pelaksanaan strategi inkuiri sosial agar 

siswa mampu memahami dan pembelajaran berlangsung dengan baik dan 

menyenangkan. Kemampuan guru untuk menerapkan strategi 

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

membimbing siswa untuk membentuk kelompok. Guru membimbing 
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siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar untuk menyusun 

hipotesis dan memecahkan topik permasalahan tersebut. Akan tetapi, guru 

masih mengalami kesulitan untuk merangsang siswa mengajukan 

pertanyaan atau pendapat. 

Data hasil observasi tersebut digunakan untuk mengetahui kinerja guru 

selama proses belajar mengajar. Penilaian terhadap guru terdiri tiga aspek 

yaitu persiapan guru dalam mengajar (pra-pembelajaran), kegiatan inti 

pembelajaran atau penerapan strategi pembelajaran, serta kegiatan 

penutup. Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, 

diperoleh data bahwa pada siklus I tingkat kemampuan guru dalam 

menguasai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran adalah 60 % termasuk kategori cukup dengan perolehan 

jumlah skor 60 dari skor maksimal 100 (lampiran 29). 

d. Refleksi (Reflecting) 

Tahap akhir pada siklus pertama adalah tahapan refleksi. Tahap ini 

digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan 

dalam penelitian tindakan kelas ini. Berdasarkan pengamatan selama pemberian 

tindakan, dapat diterangkan sebagai berikut : (1) Aktivitas siswa saat berdiskusi 

masih pasif, hanya 8 orang siswa yang mengajukan pertanyaan guru dan 7 orang 

siswa yang  dapat mengemukakan pendapat. (2) Kerja sama dalam kelompok 

masih didominasi individu bukan team work. (3) Siswa masih mengalami 

kesulitan menganalisis masalah, ini nampak dengan pertanyaan  yang diajukan 

siswa kurang relevan dengan topik yang ada. (4) Siswa masih mengalami 
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kesulitan untuk memadukan berbagai sumber belajar untuk memecahkan topik 

permasalahan setiap kelompok. (5) Guru masih mengalami kesulitan untuk 

merangsang pertanyaan dari siswa. (6) Guru kurang mengkoordinir siswa dalam 

kelompok sehingga ada sebagian siswa yang masih gaduh sendiri. (7) 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru pada siklus I siswa yang mampu 

mencapai ketuntasan klasikal minimal (KKM) sebesar baru 71,43%  dan sebanyak 

28,57% siswa belum mencapai KKM. (8) Berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan, keterampilan berpikir kritis siswa selama pembelajaran perlu 

ditingkatkan karena termasuk kategori cukup dengan persentase 59,86%. Oleh 

karena itu, peneliti dan guru menyepakati untuk merencanakan tindakan berikut 

pada siklus II. Siklus I belum mencapai target yang ditentukan sesuai dengan 

indikator tersedia.  

 

3. Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan siklus I, indikator penelitian yang telah ditetapkan belum 

tercapai sehingga dilanjutkan ke siklus II. Siklus II dilaksanakan dalam  dua kali 

pertemuan  yaitu pada Rabu, tanggal  23 Februari 2011 dengan alokasi waktu 1 x 

30 menit dan pada Kamis, 24  Februari  2011 dengan alokasi waktu 2 x 30 menit. 

Perbedaan alokasi waktu antara siklus I dan siklus II disebabkan, jam pelajaran 

bagi siswa kelas VII dan VIII di SMP 1 Negeri Bawen dikurangi untuk try aut 

UAN bagi siswa kelas IX. Penelitian tindakan kelas ini berbentuk kolaborasi. 

Guru mata pelajaran IPS menjadi pihak kolabolator yang dirancang peneliti. 
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Peneliti berperan sebagai observer yang berperan dan penanggung jawab penuh 

terhadap penelitian tindakan ini.  

Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus 

II meliputi tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada siklus II  guru mengadakan identifikasi masalah yang timbul pada 

siklus I. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan observer dengan mengacu hasil 

refleksi pada siklus pertama. Selanjutnya, guru menentukan alternatif pemecahan 

masalah dengan menetapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan strategi 

inkuiri sosial.  

Siklus II menyampaikan materi mengenai berbagai pengaruh agama Hindu 

dan Buddha ke nusantara. 1) Siklus II ini  guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai siswa untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis bagi siswa. Adapun tujuan akademik difokuskan agar siswa dapat 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 67 dan ketuntasan klasikal 75 %. 2) 

Guru menyusun rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan dengan berpedoman 

Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan  Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 3) Guru merancang skenario pembelajaran mengenai 

pelaksanaan strategi inkuiri sosial.  4) Guru menyusun lembar kerja diskusi bagi 

siswa. 5) Guru juga menyusun lembar observasi kegiatan siswa dan lembar 

observasi kinerja guru selama pelaksanaan strategi inkuiri sosial. 6) Guru 

menyiapkan angket untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pelaksanaan 
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strategi inkuiri sosial. 7) Guru merancang alat evaluasi yang diberikan kepada 

siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran sejarah 

dengan menerapkan strategi inkuiri sosial. 

b. Tindakan (Acting) 

Tahap  tindakan pada fase penelitian tindakan kelas guru memulai 

pelajaran  memberikan apersepsi sebagai upaya untuk memberikan rangsangan 

kepada siswa agar lebih siap belajar. Guru  menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru  menampilkan gambar candi.  Penjelasan 

guru  ini diharapkan dapat merangsang kepekaan siswa  terhadap masalah yang 

menjadi subjek pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan skenario 

pembelajaran  mengenai pelaksanaan strategi inkuiri sosial. 

Guru kemudian membimbing siswa untuk bergabung di kelompok masing-

masing. Setiap kelompok memperoleh sub pokok bahasan yaitu, sebagai berikut : 

1) Kelompok 1 :  pengaruh Hindu dan Buddha pada bidang politik 

dan pemerintahan 

2) Kelompok 2 : pengaruh Hindu dan Buddha pada bidang 

kepercayaan 

3) Kelompok 3 : pengaruh Hindu dan Buddha pada bidang kesenian  

4) Kelompok 4 : pengaruh Hindu dan Buddha pada bangunan dan 

arsitektur 

Siswa harus  mampu memverifikasi komponen-komponen masalah yang 

dipecahkan. Fase ini, guru membimbing siswa menyusun hipotesis. Menyusun 

hipotesis merupakan tahap penting dalam strategi inkuiri sosial. Guru berkeliling 
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setiap kelompok untuk membimbing siswa menyusun hipotesis. Siswa harus 

mampu memecahkan sub topik permasalahan tersebut dengan mengadakan 

ekspolarasi terhadap berbagai sumber belajar seperti artikel internet, buku teks, 

LKS, dan peta yang telah tersedia. Kegiatan eksplorasi ini siswa mengumpulkan 

berbagai bukti dan fakta untuk menguji hipotesis yang diajukan.  

Kegiatan diskusi dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan alokasi 

waktu 20 menit. Setiap kelompok mempresentasikan sub topik permasalahan di 

depan kelas. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas secara acak. 

Setelah semua perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru mulai 

membimbing siswa mengemukakan ide atau pendapat, dan pertanyaan. Saat 

diskusi diharapkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Diskusi 

diakhiri dengan menyusun kesimpulan mengenai pengaruh agama Hindu dan 

Buddha di nusantara bersama siswa dan guru.  

Akhir tindakan pada siklus II diakhiri dengan pemberian tes evalusi siklus 

II. Tes evaluasi diberikan pada Senin, 28 Februari 2011 selama 1 × 40 menit. Tes 

evaluasi berupa tes uraian (essay test) sebanyak lima buah soal. Tes evaluasi  

tersebut terkandung indikator keterampilan berpikir kritis, indikator berpikir kritis 

antara lain keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis, keterampilan 

mengenal dan memecahkan masalah dan  keterampilan menyimpulkan.  

Tabel 8. Hasil evaluasi IPS sejarah Siklus II siswa kelas VII D 

NO Hasil Tes Pencapaian 

1. Rata – Rata 80 

 2. Nilai Tertinggi 100 

 3. Nilai Terrendah 50 
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 4. Persentase tuntas 94,29% 

 5. Persentase tidak tuntas 5,71% 

6. Jumlah Siswa 35 siswa 

7. Jumlah Siswa yang tuntas 33 siswa 

8. Jumlah Siswa yang tidak tuntas 2 siswa 

9. KKM 67 

Sumber: Data penelitian 2011 

 

Guru kemudian membagikan angket untuk setiap siswa. Angket diberikan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS 

Sejarah dengan menggunakan strategi inkuiri sosial. Selama pembelajaran 

berlangsung pada siklus II dengan menggunakan strategi inkuiri sosial guru 

mengamati keterampilan berpikir kritis siswa sama pada siklus I.  Berikut ini 

keterampilan berpikir kritis siswa pada siklus II . 

 

 

 

Tabel 9. Persentase Keterampilan Berpikir Kritis Siklus II kelas VII D 

NO Kelompok Persentase 

1. Kelompok 1 70,59% 

2. Kelompok 2 63,25 % 

3. Kelompok 3 65,89% 

4. Kelompok 4 63,25% 

Sumber: Data penelitian 2011 
 

 

c. Pengamatan (Observing) 
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Pasca tahapan tindakan dilanjutkan dengan tahap observasi atau 

pengamatan. Tahap pengamatan merupakan sebuah fase yang bertujuan 

memperoleh data pengamatan terhadap kinerja guru dan kegiatan siswa.  Selama 

proses pembelajaran berlangsung obsever mengadakan pengamatan dan mencatat 

segala perkembangan kegiatan yang terjadi di lembar observasi yang telah 

ditentukan. Adapun aspek yang diamati selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan strategi inkuiri sosial dalam pembelajaran IPS sejarah adalah 

aktivitas siswa, dan kinerja guru. 

1) Aspek Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah dengan menggunakan strategi 

inkuiri sosial pada siklus II lebih meningkat dibandingkan dengan siklus 

I. Berdasarkan hasil pengamatan siswa yang hadir dalam pembelajaran 

mencapai 100 % atau siswa hadir semua. Siswa telah memahami  

pelaksanaan pembelajaran sehingga suasana pembelajaran berlangsung 

lebih  kondusif dan siswa lebih antusias. Aktivitas kerja sama siswa saat 

diskusi mulai meningkat. Siswa lebih mandiri saat menyusun hipotesis 

bagi tiap subtopik tiap kelompok. Siswa mampu bertukar pikiran dengan 

teman untuk memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru. Siswa 

lebih mampu mengeksplorasi berbagai sumber belajar seperti buku teks, 

LKS, internet dan peta. Hal ini nampak dengan hasil diskusi kelompok 

siswa yang lebih kompleks dan rapi. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dengan lebih percaya diri. Presentasi siswa pada siklus II, jumlah 

siswa yang mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan 
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meningkat. Pertanyaan dan pendapat dari siswa selama diskusi 

berlangsung lebih relevan dengan materi pembelajaran. Apresiasi siswa 

lain saat presentasi mulai meningkat dengan mendengarkan secara lebih 

serius. 

Aktivitas berpikir kritis siswa pada siklus II telah mengalami peningkatan 

sehingga dimasukkan dalam kategori baik. Pada siklus II, siswa dapat 

merekonstruksi pengaruh agama Hindu dan Buddha di nusantara. Melalui 

rekonstruksi tersebut siswa dapat menunjukkan perpaduan antara budaya 

asli nusantara dengan agama Hindu dan Buddha. Proses rekonstruksi 

tersebut dibutuhkan kemampuan siswa menganalisis berbagai aspek 

pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pada akhir pelajaran siswa mampu 

memberikan penilaian terhadap pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

nusantara yang tetap bertahan hingga kini. Oleh karena itu, siswa dapat 

memberikan apresiasi terhadap berbagai peninggalan sejarah khususnya 

masa Hindu dan Buddha. Saat proses pembelajaran siswa menunjukkan 

siswa semakin mandiri untuk menyusun hipotesis dan menganalisis 

setiap topik permasalahan kelompok. Campur tangan guru dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus II lebih minim. Siswa lebih 

memadukan berbagai sumber belajar yang ada untuk memecahkan topik 

permasalahan. 

Selama siklus II, observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 10 item pengamatan yang diamati 

selama siklus II sama seperti siklus I. Berdasarkan hasil pengamatan 
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terhadap aktivitas siswa diperoleh skor 31 dengan skor maksimal 50, 

dengan presentase 66 % dan disimpulkan aktivitas siswa termasuk 

kategori aktif. Secara lengkap analisis pengamatan aktivitas siswa siklus 

II dapat dilihat pada lampiran 33 halaman 184. 

2) Aspek Kinerja Guru 

Aspek pengamatan terhadap guru pada siklus I sama dengan siklus II 

meliputi tiga aspek yaitu persiapan guru dalam mengajar (pra-

pembelajaran), kegiatan inti pembelajaran atau penerapan strategi 

pembelajaran, serta kegiatan penutup. Guru menerapkan strategi inkuiri 

sosial dalam menyampaikan materi pembelajaran. Siklus II guru 

menyampaikan materi mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

Nusantara.  

Secara umum, kinerja guru pada siklus II lebih baik dari pada siklus I. 

Pemahaman guru terhadap penerapan strategi inkuiri sosial lebih baik. 

Guru lebih mampu mengkoordinir siswa dalam kelompok. Pada siklus II, 

siswa lebih tertib untuk bergabung dalam kelompok. Guru lebih mampu 

merangsang siswa mengajukan pertanyaan atau mengemukakan 

pendapat. Guru membimbing siswa untuk mengeksplorasi berbagai 

sumber belajar untuk menyusun hipotesis. Guru dan siswa dapat 

menyusun kesimpulan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

nusantara. Berdasarkan hasil observasi diperoleh skor 77 dengan skor 77 

%, dimana skor maksimal 100. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa 

kinerja guru termasuk kategori baik saat menerapkan strategi inkuiri 
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sosial pada siklus II. Secara lengkap analisis kinerja guru saat 

menerapkan strategi inkuiri sosial siklus II dapat dilihat pada lampiran 

44. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja guru dan aktivitas siswa  

mengalami peningkatan selama menerapkan strategi inkuiri sosial pada siklus II. 

Hasil belajar siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan, rata-rata sebesar 

80. Siswa mencapai presentase ketuntasan sebesar 94,29% dan persentase 

ketidaktuntasan sebesar 5.71%. Aktivitas keterampilan berpikir kritis siswa telah 

berjalan baik pada siklus II dengan diperoleh persentase sebesar 77,36%.  Hasil 

ini juga didukung dengan angket yang dibagikan oleh siswa menunjukkan hasil 

yang menggembirakan. Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 45 halaman 

22.  

4. Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis siswa dari siklus I sampai siklus II meliputi 5 

aspek, yaitu aspek keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis, 

keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan 

dan keterampilan mengevaluasi. Kelima aspek tersebut diperoleh selama 

pembelajaran dengan menerapkan strategi inkuiri sosial berlangsung dimulai dari 

diskusi, presentasi dan diakhiri dengan evaluasi. Penilaian keterampilan berpikir 

kritis dilakukan oleh peneliti bekerja sama berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran. Keterampilan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran selalu 

dinilai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan 
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penskoran tiap kemampuan berpikir kritis tertentu. Skor yang diambil adalah skor 

siswa selama pembelajaran. Penilaian keterampilan berpikir kritis siswa mulai 

siklus I sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada lampiran. Aspek-aspek 

penilaian berpikir kritis dari siklus I hingga siklus II, terlihat pada tabel dibawah 

ini. 

No  
Aspek Yang diamati 

Persentase Persent
ase 

Siklus 
I 

Siklus II 

1 Keterampilan Menganalisis (A)    
Menghubungkan masalah khusus 
yang menjadi subjek diskusi 
dengan prinsip yang bersifat umum 
(A1) 

20% 37,14% 85,70% 

Menayakan pertanyaan yang 
relevan (A2) 

22,86% 34,29% 50,00% 

Meminta elaborasi (A3) 20% 37,14% 85,70% 
2 Keterampilan Mensintesis (B)    

Menerima pandangan dan saran 
dari orang lain untuk 
mengembangkan ide-ide baru (B1) 

22,86% 37,14% 62,47% 

Mencari dan menghubungkan 
antara masalah yang didiskusikan 
dengan masalah lain yang relevan 
(B2) 

17,14% 37,14% 116,69
% 

Mendengarkan dengan hati-hati 
(B3) 

60% 77,14% 28,57% 

Berpikiran terbuka (B4) 57,14% 68,57% 20,00% 
Berbicara dengan bebas (B5) 57,14% 71,42% 24,99% 
Bersikap Sopan (B6) 92,29% 100% 8% 

3 Keterampilan Mengenal dan 
Memecahkan Masalah (C) 

   

Memberi contoh atau argumentasi 
yang berbeda dari yang sudah ada 

22,86% 34,29% 50,00% 
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Tabel 9. Hasil observasi berpikir kritis siswa kelas VII D  

Sumber: Data penelitian 2011 

Keterampilan berpikir kritis berdasarkan setiap indikator penilaian 

mengalami kenaikan dari siklus I hingga siklus II. Keterampilan berpikir kritis 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus II berdasarkan kinerja 

setiap kelompok kelompok. Pada siklus I, keterampilan berpikir kritis 

digolongkan ke dalam kategori cukup dengan skor 59,86 %. Kemudian, pada 

siklus II keterampilan berpikir kritis siswa digolongkan menjadi kategori baik 

dengan skor 77,36%. Peningkatan tersebut terlihat dalam grafik dibawah ini. 

(C1) 
Menghadapi tantangan dengan 
alasan dan contoh (C2) 

14,29% 34,29% 139,96
% 

Meminta klarifikasi (C3) 11,43% 37,14% 224,93
% 

Menanyakan sumber Informasi 
(C4) 

17,14% 37,14% 116,69
% 

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)     
Berusaha untuk memahami (D1) 85,71% 91,42% 6,66% 
Memberikan ide dan pilihan yang 
bervariasi (D2) 

17,14% 25,71% 50% 

5 Keterampilan Mengevaluasi atau 
Menilai (E) 

    

Mampu mengerjakan soal evaluasi 
(E1) 

71,43% 94,29% 32,00% 

Mampu menganalisis soal evaluasi 
(E2) 

71,43% 94,29% 32,00% 
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Gambar 3. Tingkat Keterampilan Berpikir Kritis Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 

 

5. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dari Siklus I hingga Siklus II 

Hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II didapatkan dari aspek 

kognitif. Nilai didapat melalui evaluasi atau test yang dilakukan oleh guru 

kolaborator dengan observer pada akhir pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inkuiri sosial. Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai 

evaluasi di setiap akhir siklus. Soal yang diberikan pada siswa pada tes siklus I 

sebanyak 5 (lisoal uraian, dan siklus II sebanyak 5 (lima) uraian juga. Seorang 

siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai hasil belajar siswa tersebut ≤ 67. 

Persentase kenaikan ketuntasan hasil belajar dapat dilihat dari dibawah ini. 
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Gambar 4. Tingkat Hasil Belajar Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 

 

Gambar 5.Tingkat Rata-Rata Hasil Belajar Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 

Nilai rata-rata evaluasi siswa meningkat dari prasiklus, siklus I hingga 

siklus II. Siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa 72,28 dengan ketuntasan klasikal 

71,43%, dibandingkan sebelum diadakan penelitian dengan nilai rata-rata evaluasi 
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siswa 68,91 dengan ketuntasan klasikal 48,57% dan terus meningkat pada siklus 

II yaitu nilai rata-rata evaluasi siswa 80,00 dengan rata-rata ketuntasan klasikal 

94,29%. Kenaikan nilai rata-rata evaluasi siswa dari prasiklus menuju siklus I 

sebesar 4,90%, sedangkan kenaikan nilai rata-rata siswa dari siklus I menuju 

siklus II sebesar 10,66 %. Kenaikan ketuntasan klasikal siswa dari pra siklus 

menuju siklus I sebesar 47,07%, sedangkan kenaikan ketuntasan klasikal siswa 

dari siklus I menuju siklus II sebesar 32,00%. 

6. Peningkatan Akivitas Siswa dari Siklus I hingga Siklus II 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran selalu dinilai dengan kriteria 

atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan penskoran tiap aktivitas 

tertentu. Skor yang diambil adalah skor siswa selama pembelajaran. Penilaian 

aktivitas siswa mulai siklus I sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada 

lampiran. Pada siklus I hingga II aktivitas siswa juga mengalami kenaikan. Di 

bawah ini merupakan lembar keaktifan siswa dari siklus I dan siklus II. 

Tabel 10. Peningkatan Aktivitas Siswa VII D 

No Kegiatan/ aspek yang diamati Persentase Kenaikan 

Persentase  Siklus I Siklus II 

1. Mendengarkan penjelasan guru 

atau teman 

60% 71,43% 19,05% 

2. Menulis (mencatat) materi penting. 42,86% 48,57% 13,32% 

3.  Kemampuan siswa saat mencari 

sumber  

22,86% 57,14% 149,86% 

4. Interaksi siswa dalam kelompok 

saat kegiatan inkuiri sosial 

45,71% 60% 31,26% 
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berlangsung 

5. Kemampuan siswa menganalisis 

masalah 

22,86% 48,57% 112,47% 

6. Kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan kepada siswa saat 

diskusi berlangsung. 

11,43% 34,39% 200,87% 

7. Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat  

20% 34,39% 71,95% 

8. Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru. 

22,86% 57,14% 149,86% 

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 

berlangsung 

100% 100% 100% 

10. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

71,43% 94,29% 32,00% 

Sumber data hasil penelitian 2011 

 

Gambar 6.Tingkat Aktivitas Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 
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Berdasarkan data tersebut aktivitas siswa dari siklus I hingga siklus II 

mengalami peningkatan. Siklus I aktivitas siswa termasuk kategori cukup aktif 

dengan persentase sebesar 50%. Siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan 

termasuk golongan aktif dengan persentase 66%. Persentase kenaikan aktivitas 

siswa dari siklus I hingga siklus II sebesar 32%. 

7. Peningkatan Kinerja Guru dari Siklus I hingga Siklus II 

Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan oleh 

observer. Penilaian kinerja guru dilakukan pada tiap siklus yaitu saat siklus I, 

sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada lampiran. Hasil penilaian 

kinerja guru selama proses pembelajaran tertera pada grafik di bawah ini. 

 

Gambar 7.Tingkat Kinerja Guru 

(Data penelitian 2011) 

Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses pembelajaran yang 

berlangsung dengan menggunakan strategi inkuiri sosial mengalami peningkatan 

yang lebih besar meningkat dari siklus I hingga siklus II sebesar 22,07%.  Pada 
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siklus I kinerja guru digolongkan ke dalam kategori cukup dengan persentase 

60%, sementara siklus II kinerja guru digolongkan menjadi kategori baik dengan 

persentase 77%. 

 

B. Pembahasan  

Pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini didasarkan atas hasil 

pengamatan yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan refleksi pada setiap 

siklus. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPS sejarah dengan menerapkan strategi inkuiri sosial mengalami 

peningkatan, baik dari segi hasil belajar siswa, keterampilan berpikir kritis siswa 

hingga keaktifan siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan evaluasi dan refleksi pada akhir siklus I menunjukkan tindakan yang 

diberikan telah mampu meningkatkan hasil belajar, keterampilan berpikir kritis, 

aktivitas siswa, dan kinerja guru dengan menggunakan strategi inkuiri sosial. 

Akan tetapi, hasil yang diperoleh belum mampu mencapai indikator penilaian 

yang telah ditentukan. 

Strategi inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran yang 

memaksimalkan aktivitas sosial siswa melalui diskusi terbuka (open climate of 

discussion). Diskusi terbuka ini, siswa bergabung dalam sebuah  secara heterogen 

berdasarkan diferensiasi jenis kelamin dan kemampuan. Kerja kelompok inilah 

yang meningkatkan interaksi antar siswa melalui kegiatan mengemukakan 

pendapat atau ide, mengajukan pertanyaan. Siswa diharuskan dapat merumuskan 

dan  menguji sendiri hipotesis terhadap permasalahan yang diajukan oleh guru. 



93 

 

 

Permasalahan yang diajukan membutuhkan kemampuan siswa untuk 

mengeksplorasi berbagai sumber belajar untuk mengumpulkan bukti, fakta, dan 

data yang berhubungan dengan hipotesis yang diajukan. Serangkaian aktivitas ini 

menurut Beyer (1995) dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 

(Wena, 2010). Oleh karena itu, diakhir pelaksanaan pembelajaran siswa 

diharapkan mampu memahami materi mengenai proses dan pengaruh agama 

Hindu dan Buddha di nusantara. Siswa dapat memiliki rasa  kedekatan sosial  jika 

pengaruh agama pertama yang masuk di Nusantara menjadi bagian tetap bertahan 

hingga kini.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan strategi tersebut  dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meskipun belum mencapai hasil 

optimal. Dari hasil observasi pengamatan aktivitas siswa baru mencapai 50%. 

Siswa masih merasa malu untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan 

pendapat, sehingga lebih banyak siswa yang diam. Ada beberapa siswa yang 

berani mengajukan pertanyaan meskipun pertanyaan yang diajukan kurang 

relevan dengan  materi pembelajaran.  

Aspek kerja sama siswa saat diskusi belum optimal, kegiatan diskusi masih 

didominasi oleh individu. Kegiatan diskusi belum menekankan aspek team work, 

sehingga ada sebagian siswa yang bermain dan bergurau sendiri. Aktivitas belajar 

yang kurang optimal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan strategi 

pembelajaran inkuiri sosial yang baru pertama kali diterapkan pada pembelajaran 



94 

 

 

IPS sejarah di kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen. Dari latar belakang tersebut 

kemudian peneliti melanjutkan pembelajaran siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa siklus II diperoleh persentase 

tingkat keaktifan siswa meningkat menjadi 86,67%. Berdasarkan pengamatan 

pada siklus II siswa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran di kelas. Semakin 

banyak jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan. Pelaksanaan diskusi semakin 

kondusif dan tertib. Pertanyaan yang diajukan siswa mulai relevan dengan materi 

pembelajaran. Siswa semakin berani menyampaikan pendapat atau ide selama 

diskusi. Pada siklus II, siswa mampu mengumpulkan berbagai sumber, fakta, dan 

data dari berbagai sumber belajar ada. Saat mempresentasikan hasil diskusi siswa 

telah menampakkan sikap lebih percaya diri. Apresiasi siswa terhadap perwakilan 

kelompok yang sedang mempersentasikan hasil diskusi lebih meningjat dengan 

mendengarkan penjelasan siswa secara serius. 

Hasil penilaian observasi kinerja guru selama proses pembelajaran siklus I 

guru terlihat masih mengalami kesulitan dalam penerapan strategi pembelajaran 

inkuiri sosial. Kinerja guru pada siklus I mencapai 60%,  hal ini menunjukkan 

pembelajaran yang berlangsung termasuk dalam kriteria cukup baik. Oleh karena 

itu, kinerja guru pada siklus I perlu diberikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Ada beberapa hambatan yang dialami guru selama pelaksanaan pembelajaran 

antara lain guru mengalami kesulitan untuk mengkoordinir siswa dalam 

kelompok. Guru masih menghabiskan waktu untuk mengkoordinir siswa dalam 

kelompok. Guru juga kurang dapat merangsang siswa untuk mengajukan 

pengajuan atau mengemukakan pendapat. Guru mampu membimbing dan 
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mengkondisikan siswa menjadi lebih baik agar kondisi kelas lebih kondusif. 

Siklus ke II, hasil observasi kinerja guru menunjukkan peningkatan menjadi 92%. 

Guru sudah lebih memahami dalam menerapkan strategi pembelajaran tersebut  

yang telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil observasi siklus II menunjukkan 

kinerja guru termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Secara keseluruhan proses pembelajaran pada siklus I dan II berlangsung 

baik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus I tampak adanya peningkatan nilai rata-rata 

kelas dari sebelum menggunakan strategi inkuiri diterapkan yaitu dari 68,91 

menjadi 72,29. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya ketuntasan belajar 

klasikal yaitu dari 48,57% menjadi 71,43%.  

Hasil belajar  tes evaluasi siklus I dapat diketahui adanya peningkatan 

dibanding sebelum dilaksanakan strategi pembelajaran inkuiri sosial, tetapi 

ketuntasan belajar siklus I yang hanya mencapai 71,43% belum memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75% siswa 

belajar tuntas sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil belajar tes 

evaluasi siswa yang diperoleh pada siklus II meningkat, hal ini dapat diketahui 

dari nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 72,29 meningkat menjadi 80,00. 

Persentase ketuntasan belajar juga meningkat dari presentase ketuntasan belajar 

pada siklus I sebesar 71,43% meningkat menjadi 94, 29% pada siklus II. Dari nilai 

rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut. 
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Tabel 11. Evaluasi Hasil Belajar  Siswa VII D 

 Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Nilai Rata-Rata 68,91 72,29 80,00 

Persentase ketuntasan klasikal 48,57% 71,43% 94, 29% 

Sumber Data Penelitian 2011 

 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi keterampilan berpikir kritis siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus II. Keterampilan berpikir kritis 

mengalami peningkatan berdasarkan setiap indikator yang telah ditentukan dan 

keterampilan berpikir kritis setiap kelompok juga mengalami peningkatan. Pada 

siklus I persentase berpikir kritis mencapai skor 59,86 %. Kemudian, pada siklus 

II keterampilan berpikir kritis siswa digolongkan menjadi kategori baik dengan 

skor 77,36%. Sedangkan, berdasarkan setiap indikator peningkatan berpikir kritis 

mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus II.  Pada siklus I keterampilan 

menganalisis (A) memperoleh skor persentase sebesar 20,96% menjadi 36,19%; 

keterampilan mensintesis (B) memperoleh sebesar 51,09 % menjadi 65,23%; 

keterampilan mengenal dan memecahkan masalah (C) 16,43% menjadi 35,71%; 

keterampilan menyimpulkan (D) 51,42 % menjadi 58,47%; dan keterampilan 

mengevaluasi (E) dari 71,43% menjadi 94,29%. Secara lengkap peningkatan 

berpikir kritis setiap aspek indikator dapat digambarkan dalam diagram dibawah 

ini. 
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Gambar 8. Tingkat Berpikir Kritis Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 

Peningkatan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa 

menggunakan strategi inkuiri sosial juga didukung tanggapan yang positif dari 

siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

tanggapan siswa terhadap strategi pembelajaran ini yang diperoleh dari pemberian 

angket pada akhir tes evaluasi siklus II. Dalam kegiatan pembelajaran siswa 

tampak senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Berdasarkan diagram di 

bawah ini mendapat respon positif dari sebagian besar siswa. 

 

Gambar 9. Hasil Tanggapan Siswa VII D 

(Data penelitian 2011) 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai proses 

pembelajaran IPS Sejarah melalui strategi inkuiri sosial dapat meningkatkan hasil 

belajar dan berpikir kritis siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen. Strategi inkuiri 

sosial dapat meningkatkan aktivitas siswa melalui kerja sama dalam kelompok 

saat diskusi berlangsung. Siswa juga berani mengajukan pendapat dan pertanyaan 

saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oleh karena itu, penelitian ini 

dapat memberikan alternatif strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran 

inkuiri sosial. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, observasi, pembahasan, dan hasil analisis 

data, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS sejarah melalui strategi 

inkuiri sosial dapat meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis siswa kelas VII 

D  SMP Negeri 1 Bawen tahun ajaran 2010/2011. 

 Hasil belajar siswa sebelum diterapkannya strategi inkuiri sosial diperoleh 

nilai rata-rata kelas 68,91 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 48,57%. 

Pada siklus I setelah diadakan penelitian tindakan kelas dengan penerapan strategi 

inkuiri sosial diperoleh nilai rata-rata 72,29 dengan persentase ketuntasan klasikal 

71,43 %. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar klasikal sudah 

meningkat, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. Selanjutnya, diadakan 

siklus II dan diperoleh data yaitu nilai rata-rata kelas sebesar 80,00 dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 94,59%. Pada siklus II terjadi peningkatan dan 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal 75%. 

 Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran dengan menerapkan 

strategi inkuiri sosial, kemampuan berpikir kritis juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus I disimpulkan kemampuan berpikir kritis mencapai 59,86% dengan 

kategori cukup. Begitu pula, pada siklus II kemampuan berpikir kritis  siswa 

semakin meningkat menjadi 77,36%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

kemampuan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori baik. 
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 Selama pelaksanaan pembelajaran inkuiri sosial dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Pada siklus I aktivitas siswa mencapai 50% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 66%. Kinerja guru mengalami pula peningkatan dari siklus I 

66% menjadi 77%. Oleh karena itu, kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung baik untuk menjadikan kondisi kelas kondusif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Guru IPS dapat menggunakan strategi inkuiri sosial sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta menjadikan pembelajaran sejarah yang menarik dan 

menyenangkan. 

2. Guru IPS dapat memilih strategi inkuiri sosial untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa yang diperlukan dalam materi sejarah. 

3. Guru sejarah harus selalu memberikan sikap positif atau penghargaan 

kepada setiap aktivitas siswa pada proses pembelajaran IPS sejarah, 

sehingga dapat memicu siswa untuk selalu belajar giat dan meningkatkan 

keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan. 

4. Ada penelitian lebih lanjut tentang penggunaan strategi pembelajaran pada 

pokok bahasan Hindu dan Buddha agar hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaannya dapat diatasi, sehingga penggunaannya benar-benar 

memiliki manfaat bagi siswa dan guru. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA DAN NOMOR INDUK SISWA 

KELAS VII D SMP NEGERI 1 BAWEN 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO 
 

NIS NAMA Jenis Kelamin 
1 5283 Aldo Dicky S Laki-laki 

2 5284 Andi Irawan Laki-laki 

3 5285 Ardika Rianasari Perempuan 

4 5286 Argani Ardan Kumaladewa Laki-laki 

5 5287 Arif Nugroho Laki-laki 

6 5288 Ayu Regista L Perempuan 

7 5289 Azizi Noventika Perempuan 

8 5290 Bambang Setiawan Laki-laki 

9 5291 Bayu Krisna Widi Laki-laki 

10 5292 Dian Agung Pratama Laki-laki 

11 5293 Dwi Isna H Perempuan 

12 5294 Eka Wahyu B Perempuan 

13 5295 Fajar Nur H Perempuan 

14 5296 Fendy P Laki-laki 

15 5297 Gigih Septiady K Laki-laki 

16 5298 Gilang Wahyu Widodo Laki-laki 

17 5299 Heni Ma'rifah Perempuan 

18 5300 Ibnu Abdul R Laki-laki 

19 5301 Ira Daviana K Perempuan 

20 5302 Lailatul Fitriyah Perempuan 

21  Muhammad Shihabudin 

22 5303 Nimas Puteri Yulistiana W Perempuan 

23 5304 Puji Lestari Perempuan 

24 5305 Retno Windarti Perempuan 
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25 5306 Rika Setiyanti Perempuan 

26 5307 Rizky Ita Handayani Perempuan 

27 5308 Selia Monica Perempuan 

28 5309 Senda Bagus CA Laki-laki 

29 5310 Septian DU Laki-laki 

30 5311 Sufi Anisa Perempuan 

31 5312 Syaifullah Abdul M Laki-laki 

32 5313 Thamara Larasaty Perempuan 

33 5314 Weni Novitasari Perempuan 

34 5315 Yessi Kurniasari Perempuan 

35 5316 Yoga Prasetya Laki-laki 

36 5317 Yuliana Kadarsih Perempuan 

 

Bawen, Februari 2011 

Guru Mata Pelajaran     Observer 

 

Dra. Eko Wahyuningsih     Ike Wahyuni 
NIP. 19670218 200604 2 002     NIM. 3101407067 
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Lampiran 2 

DAFTAR KELOMPOK 

KELAS VII D SMP NEGERI 1 BAWEN 

 

NO Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

1 Aldo Dicky S Ardika Rianasari Arif Nugroho Gigih Septiady K 

2 Andi Irawan Argani Ardan K Ayu Regista L Azizi Noventika 

3 Heni Ma'rifah Eka Wahyu B Dion Agung P Bambang Setiawan 

4 Ibnu Abdul R Fajar Nur H Dwi Isna H Bayu Krisna Widi 

5 Ira Daviana K Fendy P Nimas Puteri Y Retno Windarti 

6 Lailatul Fitriyah Gilang Wahyu W Puji Lestari Rika Setiyanti 

7 Thamara Larasaty Sufi Anisa Senda Bagus CA Rizky Ita H 

8 Weni Novitasari Syaifullah Abdul  Septian DU Selia Monica S 

9 Yoga Prasetya Yessi Kurniasari Yuliana Kadarsih  

 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 4 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS 1) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri I Bawen 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : VII / II 

Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan 

masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   

masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu 

Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya. 

Indikator :  Mendeskripsikan proses masuk dan 
berkembangnya agama Hindu dan 
Buddha di Indonesia 

 Menunjukkan pada peta daerah-
daerah yang dipengaruhi unsur 
Hindu Buddha di Indonesia 
 

Alokasi : 2 x 40 Menit (1x pertemuan ) 

   

 

A. Tujuan Pembelajaran  
Setelah melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik mampu untuk: 

1. Mendeskripsikan konsep agama Hindu dan Buddha. 
2. Menghubungkan proses masuknya Hindu dan Buddha di nusantara 

dengan perdagangan internasional 
3. Menyebutkan berbagai teori mengenai masuknya agama Hindu dan 

Buddha ke nusantara 
4. Menganalisis berbagai teori mengenai masuknya agama Hindu dan 

Buddha ke nusantara 
5. Menilai mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di nusantara 
6. Menyimpulkan proses masuknya agama Hindu dan Buddha di nusantara 
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B. Materi  Pembelajaran 
1. Konsep Agama Hindu dan Buddha 
2. Proses perkembangan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia 
3. Pendapat tersebut terbagi Pendapat tersebut terbagi dalam dua bagian, 

sebagai berikut: 
a. Peran aktif bangsa India : 

1) Hipotesis sudra 
2) Hipotesis ksatria 
3) Hipotesis Waysa 
4) Hipotesis Brahmana 

b. Peran aktif bangsa Indonesia :  
1) Hipotesis Arus balik 

 

 

C. Strategi Pembelajaran 
 Strategi inkuiri sosial 
 

D. Metode 
 

1. Tanya jawab 
2. Ceramah 
3. Diskusi 

 

E. Langkah- Langkah Pembelajaran 
 

No  Kegiatan 
Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

1. Pendahuluan 
a. Apersepsi : 
 

b. Guru menjelaskan 
konsep awal 
 

 

a. Guru mengucapkan 
salam 

b. Guru menjelaskan 
konsep mengenai 
agama Hindu dan 
Buddha 

 

a. Siswa menjawab 
salam 
 

b. Siswa 
mendengarkan 
keterangan guru 
mengenai konsep 
agama Hindu dan 
Buddha 

 
10 menit 

2 Kegiatan Inti 
a. Membentuk  

kelompok. Satu kelas 

 
Membagi kelompok 

 
Siswa bergabung 

 
60 menit 
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dibagi menjadi empat 
kelompok.  
 

menjadi empat yang 

terdiri dari : 

5) Kelompok 1: posisi 
Indonesia dalam 
perdagangan 
Internasional 

6) Kelompok 2: rute 
pelayaran masuknya 
Hindu dan Buddha 

7) Kelompok 3 : peran 
aktif bangsa India 

8) Kelompok 4 : peran 
aktif bangsa Indonesia 

dalam kelompok 

masing-masing 

b. Mempraktekan 
strategi inkuiri 
 sosial 

 Eksplorasi 

Membimbing siswa 
untuk menganalisis 
masing-masing topik 
setiap kelompok 

Setiap kelompok 
menganalisis topik 
masing-masing 

Membantu siswa 
mengembangkan 
hipotesis setiap kelompok  

Mengembangkan 
hipotesis setiap 
kelompok 

Membimbing siswa 
untuk mengumpulkan 
fakta dan bukti yang 
dibutuhkan untuk 
mendukung hipotesis 

Melakukan 
pengumpulan data, 
fakta, dan bukti yang 
mendukung hipotesis 

Membantu siswa 
menyelesaikan masalah 
pada setiap topik 

Mengungkapkan 
penyelesaian masalah 
yang dipecahkan 

 Elaborasi  Membimbing siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi setiap kelompok 

Setiap perwakilan 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi di depan 
kelas 

Merangsang siswa 
mengajukan pertanyaan 

Melakukan tanya 
jawab dengan guru 

 Konfirmasi Meluruskan pendapat 
siswa 

Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru 

Membimbing siswa 
menyimpulkan mengenai 
berbagai teori proses 
masuknya agama Hindu 
dan Buddha di nusantara 
 

Siswa 
mengembangkan 
kesimpulan mengenai 
berbagai teori proses 
masuknya agama 
hindu dan Buddha di 
nusantara 
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3. Kegiatan Penutup 
a. Guru menyampaikan 

tugas rumah 

 
Guru memberikan 
pekerjaan rumah untuk 
mencari artikel internet 
mengenai pengaruh 
agama Hindu dan Buddha 
di nusantara  

 
Siswa mencatat 
keterangan guru 

10 menit 

b. Guru menutup 
pelajaran 

Guru mengucapkan 
salam 

Siswa menjawab 
salam 

JUMLAH 80 menit 

 

F. Sumber Belajar 
1. Media : LKS, peta, buku paket relevan, internet, gambar,  
2. Alat  : White board, spidol, bolpoint, pensil, kertas HVS 
3. Sumber : 

Nurdin, Warsito, Nursa’ban, 2008. Mari Belajar IPS: Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (Hal 

179-199)  

Ratnasari, Fitria. 2011. PAKAR Panduan Aktif Belajar VII b 

Berdasarkan Standar Isi tahun 2006: IPS Sejarah Untuk 

SMP Kelas VII Semester Ganjil. Klaten:: AVIVA 

Tim Abdi guru. 2007. IPS Terpadu untuk SMP Kelas VII: 

Semester 2. Jakarta: Erlangga 

 

G. Penilaian  
1. Kognitif 

i. Penilaian Proses 
1. Kehadiran siswa 
2. Keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung 
3. Keaktifan siswa saat presentasi  
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 
5. Tes tertulis individu 

ii. Penilaian Produk 
1. Rubrik diskusi 
2. Tugas Rumah : mencari artikel mengenai pengaruh agama 

Hindu dan Buddha di Internet 
3. Tes tertulis 

iii. Teknik :  
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1. Tes tertulis 
2. Observasi kinerja siswa 

iv. Bentuk Instrumen :   
1. Lembar Observasi 
2. Soal Uraian 

 

Rubrik penilaian tugas contoh : 

 

No 

 

Nama siswa 

Aspek yang dinilai Juml. skor 
Ketepatan Kebenaran data Banyaknya 

1 – 5 1 – 5 1 – 5  

      

 

 Rubrik penilaian diskusi 

 

No 
Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Juml. 

skor Mengana

lisis  

Kerjasama Presentasi Bertanya Menja

wab 

1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

        

 

 

 Rubrik penilaian Lembar Kerja Diskusi 

 

No 
Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Juml. 

skor Menga

nalisis  

Mensi

ntesis 

Mengenal dan 

memecahkan 

masalah 

Menyim

pulkan 

Mengeva

luasi 

1 - 5 1 - 5 1 – 5 1 - 5 1 - 5 

        

 

Soal Uraian :  

1. Jelaskan faktor pendukung yang dimiliki Indonesia dalam 
perdagangan dan pelayaran Internasional pada masa awal Masehi ! 

2. Jelaskan rute perjalanan masuknya agama Hindu dan Buddha ke 
Nusantara melalui jalur laut ! 
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3. Jelaskan Hubungan antara perdagangan dengan masuknya agama 
Hindu dan Buddha ke nusantara ! 

4. Sebutkan mengenai berbagai hipotesis para ahli mengenai 
masuknya agama Hindu dan Buddha ke nusantara! Dan Jelaskan 
mengenai kelemahan dan kelebihan setiap hipotesis tersebut ! 

5. Jelaskan mengenai hipotesis arus balik mengenai  masuknya agama 
Hindu dan Buddha yang diutarakan oleh F. D K Bosch! 
 

Tugas Rumah 

 Carilah artikel di Internet mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha 

di nusantara ! 

v. Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan 
baik, jika tingkat pengetahuannya mengenai materi diatas 60% dan 
jika kemampuan Siswa dalam menganalisis materi yang disampaikan 
diatas 70%., dan Apabila nilai rata-rata siswa yang mendapat nilai > 
67 dengan presentase ketuntasan klasikal lebih dari atau sama 
dengan 75%. dari jumlah siswa. 

 

2. Afektif 
Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik 

dan mampu mengembangkan nilai-nilai keteladanan dari materi sejarah 

yang telah diajarkan. 

 

   Bawen,  Februari 2011 

 Mengetahui, 
     Guru Mata Pelajaran  Observer 
 

 

 

  Dra. Hj. Eko Wahyuningsih                           Ike Wahyuni 

  NIP. 19670218 200604 2 002                         NIM 3101407067 
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Lampiran 4 
KISI-KISI SOAL TES EVALUASI SIKLUS I 

 
Mata pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas / Semester  : VII D/ 2 (Genap) 
Pertemuan  : Ke-1 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Bawen 
Standar Kompetensi   : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi dasar   : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindhu Budha di 

Indonesia,  serta peninggalan-peninggalannya. 

No Uraian Materi Indikator Tujuan Ranah hasil 
belajar 

Jumlah 
soal 

Nomor 
Butir 

Bentuk 
soal 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

Keterkaitan 
hubungan 
perdagangan 
internasional dengan 
masuknya agama 
Hindu dan Buddha  

 
 
 
 
 
 
 
 
Teori Masuk dan 
Berkembangnya 
Agama serta 
Kebudayaan Hindu-
Buddha ke 
Indonesia 
 

1. Menyimpulkan berbagai faktor 
pendukung yang dimiliki 
Indonesia dalam perdagangan 
internasional 

2. Menguraikan rute perjalanan 
masuknya agama Hindu dan 
Buddha ke nusantara 
 

3. Menunjukkan hubungan 
perdagangan dengan masuknya 
agama Hindu dan Buddha ke 
nusantara 
 

1. Memberi penilaian mengenai 
kelebihan dan kekurangan 
setiap teori mengenai masuknya 
agama Hindu dan Buddha di 
Nusantara. 

2. Menganalisis mengenai peran 
bangsa Indonesia dalam 
masuknya agama hindu dan 
buddha 

1. Siswa mampu menyimpulkan 
faktor-faktor pendukung yang 
dimiliki Indonesia dalam 
perdagangan Internasional 

2. Siswa mampu menguraikan rute 
perjalanan masuknya agama Hindu 
dan Buddha ke nusantara 
 

3. Siswa mampu menunjukkan 
hubungan perdagangan 
Internasional dengan masuknya 
agama Hindu dan Buddha ke 
nusantara 

1. Siswa mampu memberi penilaian 
berbagai terhadap teori mengenai 
masuknya agama hindu dan buddha 
ke nusantara 
 

2. Siswa mampu menganalisis peran 
aktif bangsa Indonesia saat 
masuknya agama Hindu dan 
Buddha   

Evaluasi 
(menyusun 
kesimpulan) 
 
Pemahaman 
 
 
 
Sintesis 
 
 
 
 
Evaluasi 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 

Essay  
 
 
 
 
Essay 
 
 
Essay 
 
 
 
 
 
Essay  
 
 
 
 
Essay 
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Lampiran  5 
Nama : 
NO  : 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 
peninggalan-peninggalannya. 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan Jelas ! 

1. Jelaskan faktor pendukung yang dimiliki Indonesia dalam perdagangan dan 
pelayaran Internasional pada masa awal Masehi ! 

2. Jelaskan rute perjalanan  masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara melalui jalur 
laut ! 

3. Jelaskan Hubungan antara perdagangan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke 
nusantara ! 

4. Sebutkan mengenai berbagai hipotesis para ahli mengenai masuknya agama Hindu dan 
Buddha ke nusantara! Dan Jelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan setiap hipotesis 
tersebut ! 

5. Jelaskan mengenai hipotesis arus balik mengenai  masuknya agama Hindu dan Buddha 
yang diutarakan oleh F. D K Bosch! 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................. ........................................................................................................  
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Lampiran 6 
KUNCI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 
peninggalan-peninggalannya. 

Jawaban soal essay 

1. Faktor pendukung yang dimiliki Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran Internasional 
pada masa awal Masehi, antara lain : 
a. Kawasan nusantara memiliki wilayah yang strategis, dimana terletak di daerah 

khatulistiwa dan diapit oleh dua benua. Indonesia berada sebelah utara benua Asia di 
dan benua Australia di sebelah selatan. Nusantara juga dikelilingi dua samudera yaitu 
samudera Hindia dan samudera Pasifik.  

b. Nusantara memiliki iklim yang mendukung dalam pelayaran Internasional. Iklim 
tersebut adalah adanya angin musim yang menjadi  jembatan oleh alam untuk 
menjelma hubungan antara Asia-Nusantara-Australia. Oleh karena itu, timbullah 
hubungan timbal balik antara Asia termasuk India dengan Nusantara.  

c. Nusantara mempunyai Hasil bumi Nusantara yang sangat laku dalam perdagangan 
dunia sejak lama merupakan daya tarik bagi pedagang asing untuk berhubungan dengan 
pedagang nusantara.  

2. Rute perjalanan para penyebar agama dan budaya Hindu Buddha dimulai dari India 
menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Sementara 
itu, dari Semenanjung Malaya ada yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan 
Jepang. Di antara mereka ada yang langsung dari India menuju Indonesia dengan 
memanfaatkan bertiupnya angin muson barat. 

3. Perdagangan memiliki hubungan erat dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke 
nusantara. Berdasarkan penelitian yang ada, agama Hindu dan Buddha masuk ke nusantara 
tidak lepas dari aktivitas perdagangan internasional. Nusantara telah menjalin kontak 
perdagangan dengan pusat-pusat perdagangan seperti India dan China.  Adanya kontak 
dengan dua pusat perdagangan Asia tersebut khususnya menunjukkan dimulainya 
hubungan dalam bidang kebudayaan dan kenegaraan. Selain itu, ada pendapat yang 
mengatakan bahwa kedua agama tersebut dibawa oleh para pedagang asing. Pedagang 
tidak hanya menjalankan aktivitas dagang semata, namun juga ikut serta menyebarkan 
agama tersebut di nusantara. 

  



116 

 

 

KUNCI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 
peninggalan-peninggalannya. 

 

Jawaban soal essay  

4. Hipotesis mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke nusantara antara lain : 
a. Peran aktif bangsa India, hipotesis tersebut adalah sebagai berikut   

1) Hipotesis sudra 
2) Hipotesis waisya 
3) Hipotesis ksatria 
4) Hipotesis brahmana 

Kelemahan dari hipotesis tersebut karena golongan ksatria dan waisya tidak mengusai 

bahasa Sansekerta. Sedangkan bahasa Sansekerta adalah bahasa sastra tertinggi yang 

dipakai dalam kitab suci Weda. Golongan Brahmana walaupun menguasai bahasa 

Sansekerta tetapi menurut kepercayaan Hindu kolot tidak boleh menyebrangi laut. 

Tidak menunjukkan peran bangsa Indonesia dalam menyebarkan agama Hindu dan 

Buddha di Nusantara 

b.  Peran aktif bangsa Indonesia yang dikenal dengan hipotesis arus balik 
 

5. Hipotesis arus balik mengenai  masuknya agama Hindu dan Buddha yang diutarakan oleh 
FD. K. Bosch. Hipotesis ini menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses 
penyebaran kebudayaan Hindu dan Budha di Indonesia. Menurutnya penyebaran budaya 
India di Indonesia dilakukan oleh para cendikiawan atau golongan terdidik.  Mereka kali 
datang ke Indonesia dengan semangat untuk menyebarkan Hindu-Budha. Setelah tiba di 
Indonesia mereka menyebarkan ajarannya. Karena pengaruhnya itu, ada di antara tokoh 
masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya. Selanjutnya, banyak orang Indonesia 
sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Budha di India. 
Sekembalinya di Indonesia, merekalah yang mengajarkannya pada masyarakat Indonesia 
yang lain. Saat menyebarkan agama dan budaya dengan memakai bahasa mereka sendiri. 
Ajaran-ajaran yang mereka sebarkan dapat lebih cepat diterima oleh penduduk. Jadi, 
proses masuknya budaya India ke Indonesia menjadi lebih cepat dan mudah 
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

KELOMPOK 1 

Anggota Kelompok :

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.         ......................................................... 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

Sejak zaman pra sejarah Indonesia telah aktif berinteraksi dengan berbagai bangsa di 

dunia. Interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing terwujud dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk bidang perdagangan. Sekarang, diskusikanlah dalam kelompok 

mengenai posisi Indonesia dalam perdagangan Internasional ! 

JAWAB. 

 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

 
 

KELOMPOK 2 
 
AnggotaKelompok:

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.         ......................................................... 

 
 
Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 
Pelayaran internasional yang berlangsung sejak zaman dahulu membawa berbagai pengaruh 
aspek kehidupan. Salah satu aspek yang masuk ke nusantara melalui jalur pelayaran adalah 
agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Sekarang, Diskusikanlah dan deskripsikanlah 
bersama anggota kelompokmu mengenai rute pelayaran agama Hindu dan Buddha ke 
nusantara! 
 
JAWAB. 
 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

 
 

KELOMPOK 3 
 
Anggota Kelompok:

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.         ......................................................... 

 
 
Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 
 
Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai peran aktif peran aktif bangsa India 
dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha di nusantara ! Kemudian, identifikasi 
kelemahan dan kekurangan hipotesis ini ! 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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Lampiran 7 
LEMBAR DISKUSI 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

KELOMPOK 4 
  

Anggota Kelompok : 

 

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ......................................................... 

 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.         ......................................................... 

 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

Sejak zaman pra sejarah Indonesia telah aktif berinteraksi dengan berbagai bangsa di 

dunia. Interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing terwujud dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk bidang perdagangan. Sekarang, diskusikanlah dalam kelompok 

mengenai posisi Indonesia dalam perdagangan Internasional ! 

JAWAB. 

 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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Lampiran 8 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 1 Bawen  
Hari, Tanggal   : 
Siklus ke  : 1 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

NO KEGIATAN SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. Pendahuluan      

1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran      

2. Melakukan kegiatan apersepsi      

 b. Kegiatan inti      

3. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran IPS khususnya 

sejarah 

     

4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai dengan karakter siswa      

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

yang akan dicapai dan karakteristik siswa 

     

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.      

7. Membimbing siswa dalam menerapkan strategi pembelajaran       

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk kelompok.      

9. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan diskusi      

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 

     

11. Memiliki kemampuan bertanya      
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12 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar      

13 Menganalisis siswa menyajikan hasil kerja      

14 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa      

15. Memantau kemajuan belajar selama proses      

16 Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide baru 

yang diungkapkan oleh siswa 

     

17. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)      

18. Melakukan penilaian terhadap kemampuan kritis siswa dalam 

memahami topik sejarah  

     

 c. Penutup      

19. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 

     

20. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari remidi  

atau pengayaan. 

     

 JUMLAH SKOR      

 PRESENTASE      

 
Skor maksimal = 20 X 5 = 100 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Kriteria Skor sebagai berikut : 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 

  



123 

 

 

Lampiran 9 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :   
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : I 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 = aktif 
5= sangat aktif 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 

 

Jumlah  Skala Penilaian 

Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 

teman 

       

2. Menulis (mencatat) materi penting.        

3.  Kemampuan siswa saat mencari 

sumber  

       

4. Interaksi siswa dalam kelompok saat 

kegiatan inkuiri sosial berlangsung 

       

5. Kemampuan siswa menganalisis 

masalah 

       

6. Kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan kepada siswa saat diskusi 

berlangsung. 

       

7. Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat  
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8. Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru. 

       

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 

berlangsung 

       

10

. 

Kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

       

JUMLAH SKOR         

 

% Keaktifan Siswa  = eseluruhantotalskork
perolehskoryangdi

X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor   100 %   = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  
Bila skor   20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-14 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 15-21 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 22-28 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 29-35 orang 
 

Bawen, Februari 2011 
Observer 
 
Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 



125 

 

 

Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS 

(BERDASARKAN KELOMPOK) 

Kelas/Siklus  : 

Kelompok : 

Nama : 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)      
Meminta elaborasi (A3)      

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
     

Mencari dan menghubungkan antara masalah dengan 
masalah lain yang relevan (B2) 

     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)      
Berpikiran terbuka (B4)      
Berbicara dengan bebas (B5)      
Bersikap Sopan (B6)      

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C)   
 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang 

sudah ada (C1) 
     

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)      
Meminta klarifikasi (C3)      
Menanyakan sumber Informasi (C4)      

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)      

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)      
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)      

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)      
 JUMLAH  
 PRESENTASE  



126 

 

 

 
Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 
Kinerja siswa sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja siswa baik         = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja siswa cukup        = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja siswa kurang        = bila  20% < % skor ≤ 40 % 
Kinerja siswa sangat kurang  = bila ≤ 20% 
 

 
Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 11 
LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :   
Jumlah Peserta  : 
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : 1 

Petunjuk pengisian  : 
1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
SB = Sangat Baik 
B = Baik 
C = Cukup 
K =  Kurang 

No  

Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 

SB B C K 

1 Keterampilan Menganalisis (A)  

 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 

    

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)     

Meminta elaborasi (A3)     

2 Keterampilan Mensintesis (B)  

 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 

    

Mencari dan menghubungkan antara masalah dengan 

masalah lain yang relevan (B2) 

    

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)     

Berpikiran terbuka (B4)     

Berbicara dengan bebas (B5)     

Bersikap Sopan (B6)     

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C)  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang     
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sudah ada (C1) 

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)     

Meminta klarifikasi (C3)     

Menanyakan sumber Informasi (C4)     

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)  

 Berusaha untuk memahami (D1)     

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)     

5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)  

 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)     

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)     

 
Perhitungan Kriteria per Aspek Yang Diamati Pada Siklus I 

1. Keterampilan Menganalisis (A)  
Prosentase Item A1 + A2 +A3 

   3 
2. Keterampilan Mensintesis (B) 

Prosentase Item B1+B2 +B3+B4+B5+B6 
   6 
3. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) 

Prosentase Item C1+C2 +C3+C4 
   4 
4. Keterampilan Menyimpulkan (D) 

Prosentase Item D1+D2 
         2 
5. Keterampilan Mengevaluasi (E) 

Prosentase Item E1+E2 
         2 
 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 12 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS 2) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri I Bawen 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 1I 
Standar Kompetensi : 5 Memahami perkembangan masyarakat sejak 

masa Hindu – Buddha sampai masa Kolonial 
Eropa. 

Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   
masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 
pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  
serta peninggalan-peninggalannya. 

Indikator :  Menunjukkan pada peta daerah-daerah yang 
dipengaruhi unsur Hindu Buddha di 
Indonesia 

 Menyusun kronologi perkembangan 
kerajaan Hindu-Buddha ke berbagai wilayah 
Indonesia 

Alokasi : 2 x 40 Menit (1 x pertemuan ) 
   

H. Tujuan Pembelajaran :  
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu untuk: 

1. Menunjukkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi unsur Hindu 
Buddha di Indonesia 

2. Merekonstruksi pengaruh Hindu dan Buddha di nusantara 
3. Menganalisis pengaruh hindu buddha ke dalam aspek sosial, ekonomi, 

dan budaya. 
4. Menganalisis perpaduan antara budaya India dengan budaya lokal 

nusantara 
5. Menyimpulkan pengaruh Hindu dan Buddha di nusantara 
6. Menilai pengaruh agama Hindu dan Buddh yang masih bertahan di 

nusantara hingga kini 
 

I. Materi  Pembelajaran 
1. Peta daerah yang di pengaruhi unsur Hindu dan Buddha 
2. Pengaruh budaya hindu dan buddha dalam berbagai segi kehidupan 

masyarakat antara lain : 
a. Bidang kepercayaan 
b. Bidang politik dan pemerintahan 
c. Bidang kesenian 
d. Bidang bangunan dan arsitektur 
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e. Bidang kalender 
 

J.Strategi Pembelajaran 
  Strategi inkuiri sosial 

K. Metode 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 

 

L. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

No  Kegiatan 
Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

2. Pendahuluan 
a. Apersepsi : 
b. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajan 
 

c. Guru menanyakan 
keadaan  siswa 

d. Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran 
mengenai pengaruh 
agama Hindu dan 
Buddha 

e. Guru menampilkan 
gambar candi  

f. Siswa menjawab 
pertanyaan guru 

g. Siswa mendengarkan 
penjelasan mengenai 
pengaruh agama 
Hindu dan Buddha 
 

h. Siswa 
memperhatikan 
gambar candi 

 
10 menit 

2 Kegiatan Inti 
a. Membentuk 

kelompok. Dalam 
satu kelas dibagi 
menjadi empat 
kelompok 

Membagi empat kelompok 
yang terdiri untuk 
mengkaji pengaruh hindu 
buddha ke dalam berbagai 
bidang kehidupan di 
nusantara. Kelompok 
tersebut terdiri dari : 
9) Kelompok 1: bidang 

politik dan 
pemerintahan 

10) Kelompok 2:  
bidang kepercayaan 

11) Kelompok 3: 
bidang kesenian  

12) Kelompok 4:  
bidang bangunan dan 
arsitektur 

Siswa bergabung dalam 
kelompok masing-
masing 

60 menit 

b. Mempraktekan 
strategi 
 inkuiri sosial 

Membimbing siswa untuk 
menganalisis masing-
masing topik setiap 
kelompok 

Setiap kelompok 
menganalisis topik 
masing-masing 
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 eksplorasi 
 

 

Membantu siswa 
mengembangkan hipotesis 
setiap kelompok  

Mengembangkan 
hipotesis setiap 
kelompok 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan fakta dan 
bukti yang dibutuhkan 
untuk mendukung 
hipotesis 

Melakukan 
pengumpulan data, 
fakta, dan bukti yang 
mendukung hipotesis 

Membantu siswa 
menyelesaikan masalah 
pada setiap topik 

Mengungkapkan 
penyelesaian masalah 
yang dipecahkan 

 c. Siswa 
mempresentasikan 
hasil diskusi di 
depan kelas 
 Elaborasi 

Membimbing siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi setiap kelompok 

Setiap perwakilan 
kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas 

Merangsang siswa 
mengajukan pertanyaan 

Melakukan tanya jawab 
dengan guru 

 Konfirmasi  Guru melakukan evalusi 

dari pendapat siswa 

 

Siswa mendengarkan 
pendapat guru 

 

3. Kegiatan Penutup 
a. Guru 

menyimpulkan  
materi pelajaran 

Membimbing siswa 
menyimpulkan pengaruh 
agama hindu dan buddha 
di nusantara 

Siswa mengembangkan 
kesimpulan mengenai 
pengaruh agama hindu 
dan buddha di nusantara 

10 menit 

b. Guru menutup 
pelajaran 

Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam 

JUMLAH 80 menit 

 

M. Sumber Belajar 
4. Media : LKS, peta, buku paket relevan, internet, gambar,  situs 

candi  Ngempon 
5. Alat  : White board, spidol, bolpoint, pensil, kertas HVS 
6. Sumber : 

Nurdin, Warsito, Nursa’ban, 2008. Mari Belajar IPS: Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (Hal 

179-199)  
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Ratnasari, Fitria. 2011. PAKAR Panduan Aktif Belajar VII b 

Berdasarkan Standar Isi tahun 2006: IPS Sejarah Untuk 

SMP Kelas VII Semester Ganjil. Klaten:: AVIVA 

 

Tim Abdi guru. 2007. IPS Terpadu untuk SMP Kelas VII: 

Semester 2. Jakarta: Erlangga  

N. Penilaian  
3. Kognitif 

vi. Penilaian Proses 
1. Kehadiran siswa 
2. Keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung 
3. Keaktifan siswa saat presentasi  
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 
5. Tes tertulis individu 

vii. Penilaian Produk 
1. Hasil unjuk kerja 
2. Tugas Rumah : Mengerjakan LKS 
3. Tes tertulis 

viii. Teknik   :  
3. Tes tertulis 
4. Observasi kinerja siswa 

ix. Bentuk Instrumen :   
3. Lembar Observasi 
4. Soal Uraian 

 Rubrik penilaian diskusi 

 
No 

Nama 
siswa 

Aspek yang dinilai Juml. 
skor Menga

nalisis  
Kerjasa

ma 
Present

asi 
Bertany

a 
Menjawab 

1 – 5 1 - 5 1 – 5 1 – 5 1 - 5 
        

 

Rubrik penilaian lembar kerja diskusi 

 
No 

Nama 
siswa 

Aspek yang dinilai Juml
ah 
skor 

Menga
nalisis  

Mensi
ntesis 

Mengenal dan 
memecahkan 

masalah 

Menyim
pulkan 

Menilai 

1 – 5 1 - 5 1 – 5 1 - 5 1 - 5 
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Soal Uraian :  

1. Pengaruh agama Hindu dan Budha  menyebar ke berbagai daerah di 
nusantara. Akan tetapi, pengaruh agama Hindu dan Buddha tidak 
mencapai wilayah Maluku dan Papua, Mengapa demikian ?  

2. Jelaskan mengenai kepercayaan yang dianut masyarakat di nusantara 
sebelum menganut agama Hindu dan Buddha! 

3. Tunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia khususnya di bidang 
pemerintahan! 

4. Jelaskan perpaduan budaya India dan budaya lokal Indonesia dalam 
bidang seni bangunan khususnya candi !  

5. Sebutkan dan beri contoh berbagai pengaruh yang diterima dari India 
dalam bidang kesenian ! 

 

x. Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan 
baik, jika tingkat pengetahuannya mengenai materi diatas 60% dan 
jika kemampuan Siswa dalam menganalisis materi yang disampaikan 
diatas 70%., dan Apabila nilai rata-rata siswa yang mendapat nilai > 
67 dengan presentase ketuntasan klasikal lebih dari atau sama 
dengan 75%. dari jumlah siswa. 

 

 

4. Afektif 
Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik 

dan mampu mengembangkan nilai-nilai keteladanan dari materi sejarah 

yang telah diajarkan. 

 

      Bawen, Februari 2011 

 Mengetahui, 

     Guru Mata Pelajaran      Observer 

 

 

 

  Dra.  Eko Wahyuningsih                            Ike Wahyuni 
 NIP. 19670218 200604 2 002 NIM 3101407067 
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Lampiran 13 
KISI-KISI SOAL TES EVALUASI SIKLUS II 

 
Mata pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas / Semester  : VII D/ 2 (Genap) 
Pertemuan  : Ke-2 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Bawen 
Standar Kompetensi   : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 
 
Kompetensi dasar   : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya. 

No Uraian Materi Indikator Tujuan  Ranah hasil 
belajar   

Jumlah 
soal  

Nomor 
Butir 

Bentuk 
soal  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh agama 
Hindu dan Buddha ke 
dalam berbagai 
bidang di nusantara 
 
 
 
 
 
 
 

4. Menyimpulkan penyebaran 
agama Hindu dan Buddha 
ke nusantara 
 

5. Menguraikan mengenai 
kepercayaan bangsa 
Indonesia sebelum 
masuknya agama Hindu dan 
Buddha di nusantara 

6. Menilai berbagai pengaruh 
agama hindu dan buddha di 
nusantar 
 

7. Menunujukkan pengaruh 
agama Hindu dan Buddha di 
nusantara pada bidang 
pemerintahan 
 

8. Menganalisis perpaduan 
antara budaya lokal dengan 
agama Hindu dan buddha 

1. Siswa mampu menyimpulkan 
penyebaran agama Hindu dan 
Buddha ke nusantara 
 

2. Siswa mampu menguraikan 
kepercayaan bangsa Indonesia 
sebelum masuknya agama Hindu 
dan Buddha di nusantara 
 

3. Siswa mampu menilai berbagai 
pengaruh agama hindu dan 
buddha di nusantara 
 

4. Siswa mampu menunujukkan 
pengaruh agama Hindu dan 
Buddha di nusantara pada bidnag 
pemerintahan 

 
5. Siswa mampu menganalisis 

perpaduan antara budaya lokal 
dengan agama Hindu dan buddha 

Evaluasi 
 
 
 
Pemahaman 
 
 
 
 
Evaluasi 
 
 
 
Sintesis  
 
 
 
 
Analisis 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 

Essay  
 
 
 
Essay 
 
 
 
 
Essay 
 
 
 
Essay  
 
 
 
 
Essay 
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Lampiran 14 
Nama  : 
No : 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu – Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindhu Budha di 
Indonesia,  serta peninggalan-peninggalannya. 

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan Jelas ! 

1. Pengaruh agama Hindu dan Budha  menyebar ke berbagai daerah di 
nusantara. Akan tetapi, pengaruh agama Hindu dan Buddha tidak 
mencapai wilayah Maluku dan Papua, Mengapa demikian ?  

2. Jelaskan mengenai kepercayaan yang dianut masyarakat di nusantara 
sebelum menganut agama Hindu dan Buddha! 

3. Tunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia khususnya di bidang 
pemerintahan! 

4. Jelaskan perpaduan budaya India dan budaya lokal Indonesia dalam 
bidang seni bangunan khususnya candi ! 

5. Sebutkan dan beri contoh berbagai pengaruh yang diterima dari India 
dalam bidang kesenian ! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 15 

KUNCI SOAL EVALUASI SIKLUS II 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu – Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindhu Budha di 
Indonesia,  serta peninggalan-peninggalannya. 

 

 

Jawaban soal essay 

 

1. Pengaruh agama Hindu dan Budha  menyebar ke berbagai daerah di 
nusantara. Akan tetapi, pengaruh agama Hindu dan Buddha tidak 
mencapai wilayah Maluku dan Papua.  Penyebab utama tidak masuknya 
pengaruh Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia bagian timur tersebut, 
karena dianggap terlalu jauh untuk dijangkau pada saat itu. Selain itu, 
kawasan Nusantara amat luas dan terdiri atas puluhan ribu pulau yang 
terhampar dari barat sampai ke timur, sehingga sangat memungkinkan 
untuk tidak terjangkau oleh pengaruh Hindu dan Buddha masa itu 
 

2. Sebelum menganut agama Hindu dan Buddha masyarakat di nusantara 
telah memiliki kepercayaan lokal antara lain animisme, dinamisme, 
totemisme, dan fetisisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap arwah 
nenek moyang. Dinamisme  adalah kepercayaan kepada kekuatan-
kekuatan benda-benda pusaka tertentu serta kepercayaan pada kekuatan 
kekuatan alam. Fetisisme adalah kepercayaan kepada obyek diyakini 
memiliki kekuatan gaib, atau secara khusus, suatu benda buatan manusia 
yang memiliki kekuatan atas orang lain. Totemisme adalah kepercayaan 
terhadap hewan-hewan. Masuknya budaya India, penduduk Nusantara 
secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh 
lapisan elite para datu dan keluarganya. Walaupun demikian, lapisan 
bawah terutama di pedesaan masih banyak yang tetap menganut 
kepercayaan asli berupa pemujaan kepada nenek moyang. 
 

3. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia khususnya di bidang pemerintahan. 
Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia masih berupa  
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KUNCI SOAL EVALUASI SIKLUS II 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi  : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu 

– Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindhu Budha di 
Indonesia,  serta peninggalan-peninggalannya. 

 

4. pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Hal ini 
dikenal dengan istilah primus interpares (yang pertama atau utama dari 
sesamanya). Dengan demikian, masuknya pengaruh India membawa 
pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-
Budha di Indonesia. Namun, dengan adanya pengaruh India, pimpinan 
dipilih berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Hubungan penguasa 
dengan rakyatnya berdasarkan kewibawaan dan kehormatan. 
Sistem pemerintahan Hindu-Buddha di Indonesia, raja tidak memerintah 

dengan kekuasaan tunggal dan mutlak seperti di India. Namun,sistem 

pemerintahannya terdiri atas daerah-daerah yang diperintah oleh rakai atau 

rakryan yang memiliki otonomi cukup luas. Raja-raja di Indonesia juga 

memberikan kesempatan kepada kepala daerah tersebut untuk memberikan 

saran dalam mengatur negara.  

 

5. Perpaduan budaya India dan budaya lokal Indonesia dalam bidang seni 
bangunan khususnya candi. Bangunan candi dibangun sesuai dengan 
aturan dalam Kitab Silpasastra, bangunan utama berada di tengah-tengah 
percandian. Akan tetapi bentuk candi di Indonesia berbeda dengan yang 
ada di India. Kenyataan ini nampak dengan digunakan prinsip punden 
berundak yang telah lama dikenal di nusantara sejak zaman sebelumnya. 
 

6. Pengaruh agama Hindu-Buddha juga terjadi di bidang seni. Misalnya 
dalam seni arca, relief, seni tari, musik, dan pertunjukan. Berikut beberapa 
contoh pengaruh dalam bidang seni: 

a. Arca : arca ganesha, arca durga, arca siwa mahadewa, arca brahma, 
dan arca wisnu 

b. Seni pertunjukan : wayang golek, wayang kulit, dan wayang orang 
c. Seni ukir : relief pada candi 
d. Seni tari 
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Lampiran 16 
LEMBAR DISKUSI 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

 

KELOMPOK 1 

Anggota Kelompok :

1.  ........................................................ 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
4. ........................................................ 
5. ......................................................... 

6. ......................................................... 
7. ......................................................... 
8.         ......................................................... 
9. ......................................................... 

 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

Diskusikanlah dan jelaskan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di Nusantara pada 

bidang politik dan pemerintahan ! 

 

JAWAB. 

 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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LEMBAR DISKUSI 
 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

 
KELOMPOK 2 

 
AnggotaKelompok :

1.  ........................................................ 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 

6. ......................................................... 
7. ......................................................... 
8.         ......................................................... 
9. ......................................................

 
Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 
Diskusikanlah dan jelaskan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

Nusantara pada bidang kepercayaan! 

JAWAB. 
 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
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LEMBAR DISKUSI 
 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

 
KELOMPOK 3 

 
Anggota Kelompok:

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.         ........................................................ 

9. .........................................................

 
 
Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 
Diskusikanlah dan jelaskan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

Nusantara pada bidang kesenian! 

 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
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LEMBAR DISKUSI 
 
Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 
Kelas  : VII D 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha 

sampai masa Kolonial Eropa. 
Kompetensi Dasar : 5.1  Mendeskripsikan    perkembangan   masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindhu Budha di Indonesia,  serta 

peninggalan-peninggalannya 

 

KELOMPOK 4 
  

Anggota Kelompok : 

1.  ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8.           ........................................................ 

 
Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 
 
Diskusikanlah dan jelaskan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di 

Nusantara pada bidang bangunan dan arsitektur! 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 
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 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

Lampiran 17 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 1 Bawen  
Hari, Tanggal   : 
Siklus ke  : 2 
Petunjuk 

3. Perhatikan perilaku guru di kelas 
4. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
 
4 = baik 
 
5 = sangat baik 

NO KEGIATAN SKOR 

1 2 3 4 5 

 d. Pendahuluan      

1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran      

2. Melakukan kegiatan apersepsi      

 e. Kegiatan inti      

3. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran IPS khususnya 

sejarah 

     

4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai dengan karakter siswa      

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

yang akan dicapai dan karakteristik siswa 

     

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.      

7. Membimbing siswa dalam menerapkan strategi pembelajaran       

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk kelompok.      

9. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan diskusi      

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 
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11. Memiliki kemampuan bertanya      

12 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar      

13 Menganalisis siswa menyajikan hasil kerja      

14 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa      

15. Memantau kemajuan belajar selama proses      

16 Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide baru 

yang diungkapkan oleh siswa 

     

17. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)      

18. Melakukan penilaian terhadap kemampuan kritis siswa dalam 

memahami topik sejarah  

     

 f. Penutup      

19. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 

     

20. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari remidi  

atau pengayaan. 

     

 JUMLAH SKOR      

 PRESENTASE      

 
Skor maksimal = 20 X 5 = 100 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Kriteria Skor sebagai berikut : 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 18 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :   
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : 2 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 =aktif 
5 = sangat aktif 

No Kegiatan/ aspek yang diamati Jumlah  Skala Penilaian 

Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 

teman 

       

2. Menulis (mencatat) materi penting.        

3.  Kemampuan siswa saat mencari 

sumber  

       

4. Interaksi siswa dalam kelompok saat 

kegiatan inkuiri sosial berlangsung 

       

5. Kemampuan siswa menganalisis 

masalah 

       

6. Kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan kepada siswa saat diskusi 

berlangsung. 

       

7. Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat  
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8. Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru. 

       

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 

berlangsung 

       

10

. 

Kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

       

JUMLAH SKOR         

 

% Keaktifan Siswa  = eseluruhantotalskork
perolehskoryangdi

X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  
Bila skor   20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-14 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 15-21 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 22-28 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 29-35 orang 
 
 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS 

(BERDASARKAN KELOMPOK) 

Kelas/Siklus  : 

Kelompok : 

Nama :  

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)      
Meminta elaborasi (A3)      

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
     

Mencari dan menghubungkan antara masalah dengan 
masalah lain yang relevan (B2) 

     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)      
Berpikiran terbuka (B4)      
Berbicara dengan bebas (B5)      
Bersikap Sopan (B6)      

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C)   
 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang 

sudah ada (C1) 
     

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)      
Meminta klarifikasi (C3)      
Menanyakan sumber Informasi (C4)      

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)      

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)      
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)      

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)      
 JUMLAH  
 PRESENTASE  
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Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 
Kinerja siswa sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja siswa baik         = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja siswa cukup        = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja siswa kurang        = bila  20% < % skor ≤ 40 % 
Kinerja siswa sangat kurang        = bila  ≤ 20 % 
 
 
 

 
Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 20 
LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :   
Jumlah Peserta  : 
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : 2 

Petunjuk pengisian  : 
3. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
4. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
SB = Sangat Baik 
B = Baik 
C = Cukup 
K =  Kurang 

No  

Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 

SB B C K 

1 Keterampilan Menganalisis (A)  

 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 

    

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)     

Meminta elaborasi (A3)     

2 Keterampilan Mensintesis (B)  

 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 

    

Mencari dan menghubungkan antara masalah dengan 

masalah lain yang relevan (B2) 

    

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)     

Berpikiran terbuka (B4)     

Berbicara dengan bebas (B5)     

Bersikap Sopan (B6)     

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C)  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang     
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sudah ada (C1) 

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)     

Meminta klarifikasi (C3)     

Menanyakan sumber Informasi (C4)     

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)  

 Berusaha untuk memahami (D1)     

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)     

5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)  

 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)     

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)     

 
Perhitungan Kriteria per Aspek Yang Diamati Pada Siklus I 

6. Keterampilan Menganalisis (A)  
Prosentase Item A1 + A2 +A3 

   3 
7. Keterampilan Mensintesis (B) 

Prosentase Item B1+B2 +B3+B4+B5+B6 
   6 
8. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) 

Prosentase Item C1+C2 +C3+C4 
   4 
9. Keterampilan Menyimpulkan (D) 

Prosentase Item D1+D2 
         2 
10. Keterampilan Mengevaluasi (E) 

Prosentase Item E1+E2 
         2 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 21 

ANGKET  TANGGAPAN SISWA 

Nama  : …………………………………………………………. 

Kelas  : …………………………………………………………. 

Absen  : …………………………………………………………. 

Berilah tanda cek (√) sesuai  dengan kondisi anda pada kolom; 

SS jika sangat setuju   TS jika tidak setuju 

S jika setuju    STS jika tidak setuju sekali 

N jika netral 

No. Aspek yang diamati SS S N TS STS 
1 Saya merasa tertarik dan tidak bosan dengan kegiatan 

pembelajaran seperti yang telah dilakukan dengan strategi  
inkuiri sosial 

     

2 Saya merasa lebih mudah memahami materi dan 
pemikiran kritis saya meningkat dalam pelajaran IPS 
sejarah dengan menggunakan strategi inkuiri sosial  

     

3 Saya aktif selama proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung 

     

4 Saya senang belajar dengan menggunakan strategi inkuiri 
sosial 

     

5 Saya menjadi lebih tertarik untuk berdiskusi baik 
kelompok maupun umum dalam kelas. 

     

6 Saya merasa suasana pembelajaran menegangkan dan 
kurang menyenangkan selama kegiatan belajar mengajar 
(KBM) berlangsung dengan strategi inkuiri sosial 

     

7 Saya memilih diam daripada bertanya kepada guru jika 
ada yang belum saya pahami  

     

8 Saya selalu bekerjasama dengan teman satu kelompok 
selama kegiatan belajar berlangsung  

     

9 Teman dalam satu kelompok membantu saya dalam 
memahami materi, menyelesaikan masalah dan membantu 
selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung  

     

10 Saya lebih senang membaca buku daripada melakukan 
diskusi  

     

11 Saya ingin setiap pembelajaran IPS Sejarah dengan 
menggunakan media dan strategi yang meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis saya 

     

12 Saya berani mengemukakan pendapat atau jawaban saya      

13 Saya merasa keberatan dan repot jika harus 
mempersiapkan kegiatan dengan strategi inkuiri sosial 
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14 Saya termotivasi mempelajari materi lebih dalam setelah 
melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
strategi inkuiri sosial 

     

15 Saya merasa pengetahuan dan wawasan saya bertambah 
kritis dengan strategi inkuiri sosial 

     

 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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PEDOMAN WAWANCARA PRA-PENELITIAN  

UNTUK GURU 
Waktu  : ...................................................... 
Tempat : ...................................................... 
Informan : ...................................................... 

 
A. Perencanaan 

1. Apakah Bapak/Ibu menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) secara mandiri atau mengacu pada ketentuan yang telah ada ? 

2. Apa tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan silabus dan RPP 
tersebut ? 

3. Apakah bapak/ibu sebelumnya melakukan analisis terhadap kemampuan 
peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran ? 

4. Apa sumber-sumber yang digunakan untuk materi yang digunakan dalam 
pembelajaran ? 

5. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam penyusunan silabus dan RPP ? 
6. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut ? 
 

B. Pelaksanaan 
7. Apa model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari ? 
8. Apa metode-metode yang digunakan untuk menunjang pembelajaran materi 

tersebut ? 
9. Apakah penggunaan metode tersebut sudah cukup menunjang kegiatan 

pembelajaran materi ? 
10. Apa media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran materi  tersebut ? 
11. Apakah bapak /ibu sudah pernah menggunakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemikiran kritis siswa dan berani berpendapat? 
12. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemikiran kritis siswa dalam 

pembelajaran IPS sejarah? 
13. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran ? 
 

C. Evaluasi  
14. Bagaimana bentuk-bentuk penilaian yang diberikan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian belajar peserta didik ? 
15. Bagaimana prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? 
16. Bagaimana bentuk-bentuk penugasan yang diberikan guru kepada siswa? 
 
 

D. Aspek Guru 
17. Apa kendala-kendala yang ditemui guru dalam upaya mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis siswa? 
18. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan informasi-informasi kesejarahan terbaru? 
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19. Apa upaya yang dilakukan dalam memanfaatkan media yang telah tersedia 
untuk kegiatan pembelajaran 

 
E. Aspek Siswa 

20. Apakah siswa memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pembelajaran ? 
21. Apa sumber-sumber belajar yang digunakan guru sebagai penunjang 

pembelajaran ? 
22. Apa kendala-kendala yang ada untuk mengembangkan aspek kemampuan  

berpikir kritis siswa ? 
 
 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 23 

MATERI AJAR 

PROSES MASUK  DAN PENGARUH 

AGAMA HINDU DAN BUDDHA DI NUSANTARA 
IPS SEJARAH KELAS VII SMP N 1 BAWEN 

 

 
Oleh 

IKE WAHYUNI 

3101407067 

SEJARAH 

 

PENDIDIKAN SEJARAH 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
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PROSES MASUK AGAMA HINDU DAN BUDDHA 

 

1. Konsep Agama Hindu dan Buddha 
 

A. Agama Hindu 
Pada sekitar tahun 1500 bangsa Arya, bangsa pengembara dari utara yang 

masuk ke India melalui celah Kaibar dan menduduki lembah sungai Gangga dan 

Yamuna. Bangsa Arya mendesak bangsa Dravida. Kemudian lahir agama Hindu 

yang merupakan gabungan antara kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan 

bangsa Dravida. Agama Hindu mempunyai banyak dewa (polhiteisme), namun 

tiga dewa yang senantiasa dipuja, yang lebih dikenal dengan nama Tri Murti, 

yaitu Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, 

dan Dewa Syiwa atau Dewa Perusak. Kitab dalam agama hindu adalah kitab 

wedha. 

Menurut agama Hindu, manusia yang hidup sekarang ini merupakan 

reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Manusia hidup di dunia adalah samsara 

atau sengsara. Seseorang akan dilahirkan kembali sehingga harus mengalami 

sengsara, apabila kehidupannya yang dahulu kurang sempurna atau banyak 

berbuat dosa. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan manusia adalah menyatu 

kembali kepada sumber dari segala sumber yang ada, yakni Brahmana. Hidup 

merupakan penderitaan,  tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana agar 

seseorang terhindar dari dilahirkan kembali supaya tidak mengalami penderitaan, 

untuk memperoleh Moksha. Moksha yaitu terbebas dari dilahirkan kembali. 

 Ada empat kasta dalam agama Hindu, yang membedakan antara golongan 

satu dengan lainnya. Pembentukan kasta mempunyai tujuan utama untuk menjaga 

kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap ras paling baik, dibandingkan ras 

bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah. Empat Kasta tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 

1) Kasta Brahmana, merupakan kasta tertinggi, bertugas menjalankan 
upacara-upacara keagamaan. Adapun yang termasuk dalam kasta ini 
adalah para Brahmana. 
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2) Kasta Ksatria, yang bertugas menjalankan pemerintahan. Adapun yang 
termasuk dalam kasta ini adalah para raja,bangsawan, dan prajurit. 

3) Kasta Waisya, merupakan kasta dari golongan rakyat jelata, seperti para 
petani dan pedagang. 

4) Kasta Sudra, merupakan kasta yang paling rendah, seperti para budak. 
 

B. Agama Buddha 
Agama Buddha pada awalnya bukan sebuah agama,tetapi hanya 

merupakan suatu paham baru dalam agama Hindu, yang disebut Budhisme. 

Muncul sebagai protes terhadap perbedaan kasta, terutama Kasta Brahmana yang 

dianggap terlalu banyak mempunyai hak-hak istimewa, dan kasta-kasta lain yang 

dianggap terlalu membedakan kedudukan seseorang. Semua itu dipandang kurang 

adil. 

Paham tersebut disebut Budhisme karena dikembangkan dan 

disebarluaskan oleh Sidharta Buddha Gautama, seorang putra Raja Sudhodana 

dari Kerajaan Kapilawastu, termasuk keturunan suku bangsa Sakya. Kemudian 

ajarannya berkembang menjadi agama Buddha. 

Konsep agama Buddha mengajarkan bahwa hidup adalah menderita, dan 

penderitaan itu terjadi karena ketidaktahuan manusia akan kebenaran yang hakiki, 

kebenaran yang mutlak. Namun ada jalan keluar untuk mengentas manusia dari 

ketidaktahuan (awidya), yaitu melalui jalan kebenaran yang harus ditempuh 

manusia selama hidupnya.  

Penganut agama Buddha percaya bahwa tujuan hidup manusia di dunia 

adalah menghentikan reinkarnasi, karena reinkarnasi adalah penderitaan 

(samsara) yang bersifat sementara. Sedangkan penderitaan sebenarnya apabila 

seseorang terus-menerus mengalami reinkarnasi, atau selalu dilahirkan kembali ke 

dunia, yang berarti terus-menerus mengalami penderitaan. Oleh karena itu, konsep 

agama Buddha mengajarkan bagaimana agar manusia terbebas dari kehidupan 

yang berulang-ulang, yaitu apabila telah dapat mencapai nirwana. Seseorang yang 

dapat masuk nirwana, dianggap telah terbebas dari ketidaktahuan, terbebas dari 

penderitaa 
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Budha sebagai suatu ajaran dapat berkembang menjadi suatu agama 

dengan kitab sucinya Tripitaka (tiga keranjang) yang menggunakan bahasa Pali 

bahasa rakyat Magadha. Selanjutnya, agama Budha berkembang menjadi dua 

aliran yaitu aliran Mahayana (kendaraan 

besar) dan aliran Hinayana (kendaraan kecil). Kemudian kedua agama yaitu 

Hindu-Budha tersebut berkembang keberbagai negara di Asia Timur maupun Asia 

Tenggara termasuk ke Indonesia yang akhirnya mempengaruhi 

 

2. Proses Masuknya Agama Hindu dan Buddha di Nusantara 
 

Sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung 

yang sanggup mengarungi lautan lepas. Permulaan pertama tarikh Masehi, telah 

terjalin hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Hubungan ini kemudian 

juga berkembang ke hubungan agama dan budaya. Ada beberapa faktor 

pendukung dalam interaksi antara Indonesia dan India.Kawasan nusantara terletak 

di daerah khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah 

utara dan benua Australia di sebelah selatan. Kondisi ini mengakibatkan 

kepulauan Indonesia sebagai jembatan bagi kedua benua tersebut.  Nusantara juga 

dikelilingi dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik.  

 

Pergeseran matahari secara bergantian arah ke utara dan ke selatan 

melintasi khatulistiwa mengakibatkan benua Australia maupun Asia bergantian 

menjadi pusat tekanan udara rendah dan udara tinggi. Pengaruh tersebut 

menyebabkan bertiupnya sistem angin musim di kawasan Nusantara. Angin 

musim barat-laut bertiup antara bulan Desember hingga Maret, sedangkan angin 

musim tenggara bertiup dari Juli sampai September. Angin musim inilah yang 

merupakan kondisi yang disediakan oleh alam untuk menjelma hubungan antara 

Asia-Nusantara-Australia. Oleh karena itu, timbullah hubungan timbal balik 

antara Asia termasuk India dengan Nusantara.  

Hasil bumi Nusantara yang sangat laku dalam perdagangan dunia sejak 

lama merupakan daya tarik bagi pedagang asing untuk berhubungan dengan 
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pedagang nusantara. Tentunya rakyat nusantara iuga memerlukan berbagai barang  

dari luar negeri antara lain logam mulia, perhiasan, barbagai barang tenunan, 

barang pecah belah, dan kerajinan. Sedangkan, wilayah nusantara sendiri 

memiliki komoditas perdagangan antara lain, lada, cengkeh, kayu gaharu, dan 

kapur barus. 

Faktor lain yang menyebabkan hubungan antara Asia dengan nusantara 

ialah adanya pusat-pusat kebudayaan di Asia, yang secara kuat memancarkan 

pengaruhnya. Salah satu pusat kebudayaan itu adalah India. Kondisi ini didukung  

pula dengan perubahan jalur perdagangan. Jalur perdagangan pada awal masehi 

tidak lagi melewati jalur darat (jalur sutera) tetapi beralih ke jalur laut, sehingga 

secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati selat Malaka.  

Kontak-kontak lalu lintas perdagangan mengawali hubungan dalam bidang 

kebudayaan dan kenegaraan. Hubungan dagang ini memberikan kesempatan 

kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh kemahiran-kemahiran tertentu yang 

diperlukan agar mampu berhadapan dengan pedagang asing dengan taraf yang 

sama. Golongan pedagang ini mampu menumbuhkan organisasi perdagangan dan 

politik untuk menjamin kelancaran dan kelanggengan hubungan dagang tersebut 

Penyiaran agama Budha di Indonesia yang dikenal dengan misi disebut 

Dharmadhuta. Tersiarnya agama Budha di Indonesia, diperkirakan sejak abad ke-

2 M, dibuktikan dengan penemuan patung Budha dari perunggu di Jember dan 

Sulawesi Selatan. Patung-patung itu berlanggam Amarawati. Juga ditemukan 

patung Budha dari batu di Palembang.  Agama Buddha masuk ke Indonesia juga 

melalui jalur perdagangan, bahkan dilakukan secara damai. Pada awalnya tidak 

begitu banyak penganutnya. Namun sejak abad ke-7 Masehi, agama Buddha 

berkembang pesat dan tersebar luas diwilayah Indonesia, dengan pusat di 

Kerajaan Sriwijaya. 

Penyiaraan agama Hindu berlangsung lebih lambat bila dibandingkan 

dengan agama Buddha.  Awal sejarah Hindu di Indonesia terungkap dengan 

diketemukannya prasasti peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan 

Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Berdasarkan kedua prasasti tersebut para 

ahli menyimpulkan bahwa sejak abad ke-4 dan ke-5, pengaruh agama dan 
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kebudayaan Hindu telah masuk Indonesia. Kemudian disusul pengaruh Hindu ke 

Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa ke 

Indonesia oleh para pedagang dan pendeta dari India atau Cina, masuk ke 

Indonesia mengikuti dua jalur. Berikut ini, jalur masuknya agama Hindu dan 

Buddha ke nusantara adalah sebagai berikut : 

a. Jalur Laut 

Para penyebar agama dan budaya Hindu –Buddha yang menggunakan jalur laut 

datang ke Indonesia mengikuti rombongan kapal-kapal para dagang yang biasa 

beraktivitas pada jalur India–Cina. Rute perjalanan para penyebar agama dan 

budaya Hindu Buddha, yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, 

Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Sementara itu, dari 

Semenanjung Malaya ada yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan 

Jepang. Di antara mereka ada yang langsung dari India menuju Indonesia 

dengan memanfaatkan bertiupnya angin muson barat. 

 

b. Jalur Darat 

Para penyebar agama dan budaya Hindu–Buddha yang menggunakan jalur 

darat mengikuti para pedagang melalui Jalan Sutra, dari India ke Tibet terus ke 

utara sampai dengan Cina, Korea, dan Jepang. Ada juga yang melakukan 

perjalanan dari India utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, 

Semenanjung Malaya kemudian berlayar menuju Indonesia 

 

2. Teori Masuk dan Berkembangnya Agama serta Kebudayaan Hindu-Buddha ke 

Indonesia 

Hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah mengakibatkan 

masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia. Secara garis besar terdapat dua 

pokok mengenai masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Pendapat pertama yang 

beranggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses tersebut. 

Pendapat kedua, yang menunjukkan peran aktif kepada bangsa Indonesia. 

Pendapat atau teori tersebut di antaranya: 

A. Bangsa India yang Aktif 
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Pendapat ini berusaha menjelaskan mengenai proses masuk dan 

berkembangnya kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia dengan menekankan pada 

peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan Hindu-Budha. Orang-

orang Indonesia hanya menjadi objek penerima pengaruh kebudayaan Hindu-

Budha tersebut. Indonesia hanya dianggap sebagai koloni India. Sebagai sebuah 

koloni Indonesia  menjadi pusat penyebaran budaya India. Pendapat mengenai 

adanya keaktifan orang-orang India dalam menyebarkan kebudayaan Hindu-

Budha di Indonesia yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Sudra 
Teori sudra menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia 

dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra, karena mereka 

dianggap sebagai orang-orang buangan. Kedatangan kaum sudra ini dilatar 

belakangi adanya peperangan di India. Kemudian, mereka datang ke 

nusantara secara besar-besaran bersama kaum waisya. Teori ini 

disampaikan oleh Von Van Faber yang memberikan andil bagi kaum sudra 

dalam menyebarkan agama ini ke nusantara. 

2.  Teori Waisya,  
 Teori waisya diutarakan oleh N.J Krom ia menyatakan bahwa penyebaran 

agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta 

Waisya, karena mereka terdiri atas para pedagang. Indonesia dan India 

telah lama menjalin hubungan dagang. Pedagang merupakan golongan 

terbesar yang datang ke nusantara. Mereka memiliki posisi penting dalam 

penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan dengan penguasa 

lokal Indonesia.  

Para pedagang India yang berdagang di Indonesia mengandalkan dengan 

angin musim. Apabila angin musim tidak memungkinkan mereka untuk 

kembali, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Saat menetap 

di Indonesia banyak di antara pedagang itu yang menikah dengan wanita 

setempat. Perkawinan merupakan saluran penyebaran pengaruh yang 

penting. 

3. Teori Ksatria 
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C.C. Berg menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan 

kebudayaan Hindu- Budha di Indonesia. Para ksatria India ini ada yang 

terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan 

yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan 

bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai 

hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian 

dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang 

dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah 

menyebarkan tradisi Hindu-Budha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. 

Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Budha dalam kerajaan di 

Indonesia.  

 Mookerji juga mengatakan bahwa golongan ksatria dari Indialah yang 

membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Budha ke Indonesia. Para Ksatria 

ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi 

sebuah kerajaan. F.D.K. Bosch juga beranggapan bahwa telah terjadi 

kolonisasi oleh orang-orang India. Daerah koloni ini menjadi pusat 

penyebaran budaya India. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kolonisasi 

yang terjadi disertai penaklukan melalui perang. Pemegang peranan 

terhadap proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah 

golongan prajurit atau kasta kesatria. 

J.L. Moens mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-

kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di 

India pada abad yang sama. Ternyata sekitar tersebut, ada di antara para 

keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu 

kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka lalu mendirikan kerajaan-

kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. 

4.  Teori Brahmana,  
Penguasa-penguasa wilayah Nusantara ingin mendapat status terhormat di 

mata tamu-tamunya, yaitu para pedagang asing dari India dan Cina. 

Mereka kemudian mengundang para Brahmana dari India. Para brahmana 

ini kemudian mengajarkan agama hindu kepada penguasa lokal. 
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Selanjutnya, sebagian dari penguasa tersebut memilih memeluk agama 

Hindu. Hindu agar memperoleh penetapan sebagai kasta ksatria melalui 

upacara vratyastoma yang harus diselenggarakan oleh seorang brahmana.  

Hipotesis ini diungkap oleh Jc.Van Leur. Dia mengatakan bahwa 

kebudayaan Hindu-Budha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh 

golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan 

terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-

Budha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan 

Bahasa Sansekerta dan Huruf Pallawa. Golongan Brahmana memiliki 

peran dalam menyebarkan agama Hindu karena golongan inilah yang 

mampu menguasai bahasa dan huruf itu. Kaum brahmana di dalam 

kerajaan memiliki kedudukan terhormat dan menjadi inti golongan 

brahmana di Indonesia. Seorang brahmanalah yang mempunyai 

kemampuan luas dalam penguasaan kitab-kitab suci sehingga mereka 

menjadi penasehat raja dalam bidang keagamaan, pemerintahan, peradilan, 

perundangan, dan sebagainya. 

Pada dasarnya ketiga teori tersebut memiliki kelemahan yaitu karena 

golongan ksatria dan waisya tidak mengusai bahasa Sansekerta. Sedangkan 

bahasa Sansekerta adalah bahasa sastra tertinggi yang dipakai dalam kitab suci 

Weda. Dan golongan Brahmana walaupun menguasai bahasa Sansekerta tetapi 

menurut kepercayaan Hindu kolot tidak boleh menyebrangi laut. Disamping 

pendapat  hipotesa tersebut di atas, terdapat pendapat yang lebih menekankan 

pada peranan Bangsa Indonesia sendiri, untuk lebih jelasnya simak uraian berikut 

ini. 

B. Bangsa Indonesia Aktif 
 

Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang orang Indonesia yang 

mengembang kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. Pendapat ini diutarakan 

oleh FD. K. Bosh dan dikenal sebagai Hipotesis Arus Balik. Hipotesis ini 

menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan 

Hindu dan Budha di Indonesia. Menurutnya penyebaran budaya India di 
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Indonesia dilakukan oleh para cendikiawan atau golongan terdidik.  Mereka kali 

datang ke Indonesia dengan semangat untuk menyebarkan Hindu-Budha. Setelah 

tiba di Indonesia mereka menyebarkan ajarannya. Karena pengaruhnya itu, ada di 

antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya.  

 

Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang 

pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Budha di India. 

Sekembalinya di Indonesia, merekalah yang mengajarkannya pada masyarakat 

Indonesia yang lain. Saat menyebarkan agama dan budaya dengan memakai 

bahasa mereka sendiri. Ajaran-ajaran yang mereka sebarkan dapat lebih cepat 

diterima oleh penduduk. Jadi, proses masuknya budaya India ke Indonesia 

menjadi lebih cepat dan mudah. Hipotesis ini menunjukan bahwa masuknya 

pengaruh Hindu - Budha merupakan satu proses tersendiri yang terpisah namun 

tetap di dukung oleh proses perdagangan.Pendapat ini menjelaskan peran aktif 

dari orangorang Indonesia yang mengembang kebudayaan Hindu-Budha di 

Indonesia. 
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PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DI NUSANTARA 

 

Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India di Indonesia 

sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari hasil akulturasi yang ada di berbagai bidang. 

Istilah yang tepat untuk menyebut pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha 

pada budaya Indonesia menurut Prof. Dr. F.D.K. Bosch disebut fecundation 

(penyuburan), yaitu penyuburan budaya Indonesia oleh budaya Hindu-Buddha. 

Kenyataan menunjukkan bahwa budaya Hindu- Buddha tidak menghilangkan 

budaya asli Indonesia. Oleh orang Indonesia, budaya Hindu-Buddha dimodifikasi 

sesuai dengan keadaan masyarakat. Pengaruh ini telah membaur menjadi satu 

dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah ada sebelumnya sehingga semakin 

memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia.   

Pengaruh Hindu-Buddha begitu luasnya di Indonesia, dan hampir tidak 

ada pulau besar yang tidak mendapat pengaruh, kecuali Papua, Maluku dan 

sekitarnya, serta pulau pulau di Nusa Tenggara. Penyebab utama tidak masuknya 

pengaruh Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia bagian timur tersebut, karena 

dianggap terlalu jauh untuk dijangkau pada saat itu. Selain itu, kawasan Nusantara 

amat luas dan terdiri atas puluhan ribu pulau yang terhampar dari barat sampai ke 

timur, sehingga sangat memungkinkan untuk tidak terjangkau oleh pengaruh 

Hindu dan Buddha masa itu. 

Daerah yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat 

dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Kutai di 

Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, Mataram Kuno di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur, Sriwijaya di Sumatera, Kediri di Jawa Timur, Singasari di Jawa 

Timur, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dari beberapa kerajaan tersebut, 

kita dapat melihat bagaimana perkembangan masyarakat, kebudayaan, maupun 

pemerintahan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini peta pengaruh 

penyebaran agama Hindu dan Budhha : 

 



165 

 

 

 
    Gb. 1 Peta Persebaran Agama Hindu dan Buddha 

 

Benda-benda peninggalan sejarah Hindu-Buddha banyak ditemukan di 

Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hasil interaksi antara para pendatang dari 

India dengan penduduk Nusantara menghasilkan sesuatu hal yang baru bagi 

masyarakat Indonesia. Beberapa pengaruh Hindu-Buddha di antaranya sebagai 

berikut: 

 

1. Bidang Kepercayaan 
Sebelum mendapat pengaruh agama-agama dari India, penduduk Nusantara 

telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dan fetisisme. 

Animisme adalah kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Dinamisme 

adalah kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka tertentu 

serta kepercayaan pada kekuatan kekuatan alam. Fetisisme adalah 

kepercayaan kepada obyek diyakini memiliki kekuatan gaib, atau secara 

khusus, suatu benda buatan manusia yang memiliki kekuatan atas orang lain. 

Totemisme adalah kepercayaan terhadap hewan-hewan. Masuknya budaya 

India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu 

dan Buddha, diawali oleh lapisan elite para datu dan keluarganya. Walaupun 

demikian, lapisan bawah terutama di pedesaan masih banyak yang tetap 

menganut kepercayaan asli berupa pemujaan kepada nenek moyang. 
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Perkembangan, agama Hindu dan agama Buddha berpadu menjadi agama 

Siwa Buddha. Bahkan agama campuran ini masih diwarnai dengan 

kepercayaan-kepercayaan asli Nusantara. Bukti pendukung tentang akulturasi 

agama ini dapat dilihat dari dimasukkannya dewa dewi asli Nusantara dalam 

susunan para dewa Hindu, yaitu Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang 

Wenang, justru sebagai moyang para dewa. Beberapa upacara keagamaan 

Hindu-Budha yang berkembang di Indonesia berbeda dengan ajaran Hindu-

Buddha India. Akulturasi kebudayaan tersebut menghasilkan sinkretisme 

antara kebudayaan agama Hindu-Budha dengan kebudayaan asli bangsa 

Indonesia. 

 

2. Bidang Bahasa dan Aksara 
Pengaruh budaya India khususnya bahasa dari India, terutama bahasa 

Sanskerta dan Pali. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa bahasa 

Nusantara menjadi tersisih dan punah. Bahasa Jawa Kuno dan bahasa Melayu 

Kuno tetap dipakai, bahkan nantinya diperkaya dengan istilah-istilah dari 

bahasa Sanskerta. Dalam bidang aksara, penduduk Nusantara mulai melek 

aksara dengan dikenalnya aksara Pallawa dan Nagari (atau disebut juga 

Siddham). Dalam perkembangannya, para empu Nusantara menciptakan 

aksara baru yang disebut aksara Kawi (ada juga yang menyebutnya aksara 

Jawa Kuno). 

Pada masa kerajaan Hindu-Budha di Indonesia seni sastra sangat berkembang 

terutama pada zaman kejayaan kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain: 

a. Arjunawiwaha, karya Mpu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan 
Airlangga. 

b.  Bharatayudha, karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh disusun pada zaman 
kerajaan Kediri. 

c. Gatotkacasraya, karya Mpu Panuluh disusunpada zaman kerajaan Kediri. 
d. Arjuna Wijaya dan Sutasoma, karya Mpu Tantular yang disusun pada 

zaman kerajaan Majapahit. 
e. Negarakertagama, karya Mpu Prapanca disusun pada zaman kerajaan 

Majapahit. 
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f. Wretta Sancaya dan Lubdhaka, karya Mpu Tanakung yang disusun pada 
zaman kerajaan Majapahit. 

g. Krenayana, karya mpu Triguna 
h. Hariwangsa, karangan Mpu Panuluh 
i. Sutasoma, karya Mpu Tantular 
j. Arjunawijaya, karya Mpu Tantular 
k. Pararaton 

 

3. Bidang Teknologi Bangunan 
Sebelum masuknya pengaruh budaya India, masyarakat Nusantara 

membangun monumen punden berundak sebagai sarana untuk pemujaan 

kepada roh nenek moyang. Pemujaan kepada dewa atau Bodisatwa di 

Nusantara digunakan teknologi pembuatan bangunan suci yang disebut candi, 

petirtaan, dan stupa. Mula-mula bangunan candi sebagai tempat pemujaan 

kepada dewa dibangun sesuai dengan aturan dalam Kitab Silpasastra, 

bangunan utama berada di tengah-tengah percandian. Tetapi ketika pemujaan 

kepada leluhur tampil kembali dalam kepercayaan, bentuk candi pun 

menyesuaikan diri, kembali ke bangunan punden berundak, bangunan utama 

berada di bagian belakang dan bangunan candi terlihat bertingkat-tingkat. Hal 

ini terlihat pada bangunan candi di Jawa Timur. Bangunan candi mengalami 

persesuaian dengan bangunan punden berundak. 

Candi sebagai sebuah bangunan memiliki tiga bagian, yaitu kaki, tubuh, dan 

atap. Kaki candi denahnya bujur sangkar, dan biasanya agak tinggi serupa 

batur, dan dapat dinaiki melalui tangga yang menuju terus ke dalam bilik 

candi. Tubuh candi terdiri atas sebuah bilik yang berisi arca perwujudannya. 

Atap candi sendiri memiliki tiga tingkatan, ke atas semakin mengecil dan 

akhirnya diberi sebuah puncak semacam genta. 

Ditilik dari sudut cara pengelompokannya, candi di Indonesia dapat dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu jenis Jawa Tengah utara, jenis Jawa Tengah Selatan, 

dan jenis Jawa Timur dengan termasuknya candi di Bali dan Sumatera (Candi 

Muara Takus). Pembagian ini berdasarkan dengan keagamaan yaitu Hindu 

(terutama Siwa), Buddha, dan aliran Tantrayana (baik bersifat siwa dan 

Buddha). Berikut ini candi-candi yang ditemukan di Indonesia. 
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a. Candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, antara lain: Candi Borobudur, 
Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi 
Plaosan Candi Sarjiwan Candi Lumbung Candi Sewu, dan Candi Sari 
atau Candi Bendah 

b. Candi Jawa Tengah Utara antara lain : candi Gunung wukir, Candi 
Badut, Kelompok Candi Dieng, dan kelompok candi Gedong Songo. 

c. Candi-candi di Jawa Timur, antara lain: Candi Badut, Candi Jago (Candi 
Jajaghu), Candi Kidal, Candi Panataran, Candi Jajawa (Candi Jawi), 
Candi Singhasari, Candi Rimbi, Candi Bajang Ratu dan Candi Sumber 
Awan. 

 

 
 Gb 2.Candi Borobudur. Candi Kidal . Candi Gedong songo 

 

4. Bidang Seni 
Pengaruh agama Hindu-Buddha juga terjadi di bidang seni. Misalnya dalam 

seni arca, relief, sastra, musik, dan wayang. Berikut beberapa contoh 

pengaruh dalam bidang seni: 

a. Arca 
Bangsa Indonesia belajar membuat arca dewa dari budaya India. Arca 

Nusantara yang sederhana dikembangkan menjadi seni arca yang secara 

kualitas lebih baik, tetapi arca yang tampil adalah arca dewa atau 

perwujudan raja yang hidup. Pembuatan arca yang dinamis ini 

berlangsung sampai dengan zaman Tumapel-Singasari. Sejak zaman 

Tumapel-Singasari sampai zaman Majapahit, arca Nusantara sudah tampil 

beda, kaku seperti mayat. Tahapan ini menandai tampilnya kembali seni 

arca prasejarah berkaitan dengan pemujaan para leluhur.  

Akulturasi seni arca, arca dari para dewa tetapi dengan penampilan kaku 

seperti mayat karena sekaligus menggambarkan leluhur yang sudah di 

alam surga. Contoh raja yang diarcakan adalah raja Rajasa yang 
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didewakan sebagai Siwa di candi makam Kagenengan, raja Anusapati 

sebagai Siwa di candi makam Kidal, raja Wisnuwardhana sebagai Budha 

di candimakam Tumpang, raja Kertanegara sebagai Wairocana Locana di 

candi makam Segala dan raja Kertarajasa Jayawardhana sebagai Harihara 

di candi makam Simping. Patung-patung dewa dalam agama Hindu yang 

merupakan peninggalan sejarah di Indonesia, antara lain:  arca 

Tribhuwanattunggadewi, arca batu Wisnu,  arca Siwa Mahadewa, arca 

Loro jongrang, arca Ganesha, dan arca Brahma 

 

b. Seni Pertunjukan 
Seni pertunjukan yang memperoleh pengaruh budaya India terutama seni 

wayang. Seni wayang sampai sekarang masih populer di kalangan 

masyarakat Indonesia. Seni wayang beragam bentuknya seperti wayang 

kulit, wayang golek dan wayang orang. Pada masa Hindu-Budha, 

kebudayaan pertunjukkan wayang ini yang mengambil epik cerita 

Ramayana dan Mahabharata. Meskipun demikian, cerita yang 

dikembangkan merupakan perpaduan antara cerita Hindu-Budha dan 

unsur-unsur budaya asli. Adanya unsur budaya asli dapat terlihat dari 

dimasukkannya tokoh-tokoh “baru” yang kita kenal dengan sebutan 

Punakawan. Tokoh-tokoh punakawan seperti Bagong, Petruk dan Gareng 

(dalam seni wayang golek disebut Astrajingga atau Cepot, Dewala dan 

Gareng). 

 

c. Seni Ukir 
Hasil seni pahat ukir terlihat berupa hiasan-hiasan pengisi pada dinding 

candi. Pola hiasan ialah mahluk-mahluk ajaib dan tumbuh-tumbuhan. 

Relief ini tak hanya berfungsi sebagai hiasan semata namun juga 

didasarkan pada cerita-cerita epik yang berkembang dalam kesusastraan 

yang bercorak Hindu ataupun Budha. Epik yang tertera dalam relief candi 

Prambanan misalnya mengambil dari cerita Ramayana dan relief pada 

candi Penataran mengambil epik kisah Mahabharata. 
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Gb 4. Relief Perahu Bercadik di candi Borobudur 

 

d.  Seni Tari. 
Pengaruh budaya Hindu juga nampak pada bidang seni tari ini nampak 

pada relief-relief yang terdapat pada candi-candi terutama candi 

Borobudur dan Prambanan menunjukan adanya bentuk taritarian yang 

berkembang pada masa itu. Tarian perang, tuwung, bungkuk, ganding, 

matapukan (tari topeng) merupakan jenis tarian yang terlihat di relief candi 

tersebut. Alat gamelan nampaknya digunakan untuk mengiringi tarian 

tersebut. Alat alat gamelan tersebut, antara lain gendang, gong, kecer, 

gambang, saron, dan kenong. 

 

5. Bidang Penanggalan atau Kalender 
Sebelum datangnya pengaruh budaya dari India, Nusantara sudah mengenal 

kalender dengan perhitungan satu pekan terdiri atas 5 dan 7 hari dipakai 

bersama, setahun dibagi atas 10 bulan serta perhitungan pawukon. Dengan 

datangnya kalender versi India, kedua kalender ini dipadukan menjadi 

kalender Saka yang dilengkapi dengan hari pasaran (Pon, Wage, Kliwon, 

Legi, dan Pahing), serta wuku dan paringkelan. 

 

6. Bidang politik dan pemerintahan.  
Lahirnya berbagai kerajaan yang bercorak Hindu-Budha di Indonesia 

merupakan salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 

Pada awalnya, masyarakat Indonesia belum mengenal corak pemerintahan 

dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia 

masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala 
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suku. Hal ini dikenal dengan istilah primus interpares (yang pertama atau 

utama dari sesamanya). Dengan demikian, masuknya pengaruh India 

membawa pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak 

Hindu-Budha di Indonesia. Namun, dengan adanya pengaruh India, pimpinan 

dipilih berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Hubungan penguasa 

dengan rakyatnya berdasarkan kewibawaan dan kehormatan. 

Selanjutnya, sistem pemerintahan diatur oleh suatu sistem kerajaan. 

Hubungan penguasa dengan kawula berdasarkan hubungan yang memerintah 

dengan yang diperintah. Pergantian pimpinan berdasarkan keturunan. Gelar 

penguasa disebut raja atau maharaja. Sistem pemerintahan Hindu-Buddha di 

Indonesia, raja tidak memerintah dengan kekuasaan tunggal dan mutlak 

seperti di India. Namun,sistem pemerintahannya terdiri atas daerah-daerah 

yang diperintah oleh rakai atau rakryan yang memiliki otonomi cukup luas. 

Raja-raja di Indonesia juga memberikan kesempatan kepada kepala daerah 

tersebut untuk memberikan saran dalam mengatur negara. Namun, para rakai 

itu umumnya masih memiliki hubungan keluarga dengan raja, baik itu 

hubungan saudara (satu keturunan) maupun melalui perkawinan. 

 

7. Bidang Pendidikan.  
Lembaga-lembaga pendidikan semacam asarama merupakan salah satu bukti 

pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan 

tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Meskipun lembaga 

pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang 

saja, yaitu keagamaan. Akan tetapi lembaga pendidikan yang berkembang 

pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya lembaga-

lembaga pendidikan di Indonesia. Bukti bukti yang menunjukkan telah 

berkembangnya pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di 

Indonesia, antara lain adalah: 

a. Catatan perjalanan I-Tsing 
I-Tsing merupakan seorang pendeta yang berasal dari Cina, bahwa 

sebelum dia sampai ke India, dia terlebih dahulu singgah di Sriwijaya. Di 
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Sriwijaya I-Tsing melihat  perkembangan pendidikan agama Buddha, 

sehingga dia memutuskan untuk menetap selama beberapa bulan di 

Sriwijaya dan menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha bersama 

pendeta Buddha yang ternama di Sriwijaya, yaitu Satyakirti. Bahkan I-

Tsing menganjurkan kepada siapa saja yang akan pergi ke India untuk 

mempelajari agama Buddha untuk singgah dan mempelajari terlebih 

dahulu agama Buddha di Sriwijaya. Berita I-Tsing ini menunjukkan bahwa 

pendidikan agama Buddha di Sriwijaya sudah begitu maju dan tampaknya 

menjadi yang terbesar di daerah Asia Tenggara pada saat itu.  

b. Prasasti Nalanda  
Pada prasasti ini disebutkan bahwa raja Balaputradewa dari 

Suwarnabhumi (Sriwijaya) meminta pada raja Dewapaladewa agar 

memberikan sebidang tanah untuk pembangunanasrama yang digunakan 

sebagai tempat bagi para pelajar agama Buddha yang berasal dari 

Sriwijaya. Berdasarkan prasasti tersebut, kita bisa melihat begitu besarnya 

perhatian raja Sriwijaya terhadap pendidikan dan pengajaran agama 

Buddha di kerajaannya. Hal ini terlihat dengan dikirimkannya beberapa 

pelajar dari Sriwijaya untuk belajar agama Buddha langsung ke daerah 

kelahirannya yaitu India. 

c.  Pada prasasti Turun Hyang,  
Prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga menyebutkan tentang 

pembuatan Sriwijaya Asrama oleh Raja Airlangga. Sriwijaya Asrama 

merupakan tempatyang dibangun sebagai pusat pendidikan dan pengajaran 

keagamaan. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Raja Airlangga 

terhadap pendidikan keagamaan bagi rakyatnya dengan memberikan 

fasilitas berupa pembuatan bangunan yang akan digunakan sebagai sarana 

pendidikan dan pengajaran. 

Daftar Pustaka 
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Lampiran 24 

SILABUS 
Sekolah     : SMP  Negeri 1 Bawen 

Kelas  : VII(tujuh) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2(dua) 

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

Kompetensi  
Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Karakt
eristik 

Teknik Bentuk 
 Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 
5.1 Mendeskr

ipsikan 
perkem-
bangan 
masyara-
kat, 
kebudaya
-an, dan 
pemerinta
han pada 
masa 
Hindu-
Buddha 
serta 
peninggal
an-

 
Peranan 
perdagangan 
dalam proses 
masuk dan 
berkembangnya 
agama Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia 
 
Peta daerah yang 
di pengaruhi dan 
tidak 
dipengaruhi 
unsur Hindu dan 
Buddha 
 

 
Membaca  referensi 
dan mengamati atlas 
sejarah tentang 
masuk dan 
berkembangnya 
agama Hindu 
Buddha di Indonesia 
 
 
Mengamati peta 
daerah yang 
dipengaruhi dan 
tidak dipengaruhi 
unsur Hindu dan 
Buddha  
 

 
 Mendeskripsikan 

proses masuk dan 
berkembangnya 
agama Hindu dan 
Buddha di 
Indonesia 
 
 

 Menunjukkan pada 
peta daerah-daerah 
yang dipengaruhi 
dan tidak 
dipengaruihi unsur 
Hindu Buddha di 
Indonesia 

 

 
Tes 
tulis 
 
 
 
 
 
 
Penuga
san 
 
 
 
 
 
 

  
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
rumah 
 
 
 
 
 
 

 
Jelaskan proses 
masuknya 
agama Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia ! 
 
 
 
Kumpulkan 
gambar 
peninggalan 
kerajaan Hindu-
Budha dan 
kelompokkan 
sesuai corak 
keagamaannya ! 

 
6 JP 

 
Buku 
sumber 
yang 
relevan  
Atlas 
sejarah  
Foto dan 
gambar  
 
 
Situs 
sejarah 

 
Berpiki
r kritis, 
logis, 
dan 
kreatif 
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pening-
galannya. 

 

 
Perkembangan 
kerajaan Hindu 
Buddha (Kutai, 
Taruma Negara, 
Mata-ram kuno, 
Sriwijaya,Kedi-
ri,Singasari, dan 
Majapahit). 
 
 
Peninggalan –
peninggalan 
sejarah Kerajaan 
yang bercorak 
Hindu dan 
Buddha  
 
 

 
Membaca referensi 
dan mengamati 
gambar serta 
berdiskusi untuk 
menyusun secara 
kronologi 
perkembagan 
kerajaan Hindu dan 
Buddha 
 
Mengamati gambar 
untuk mengenal 
peninggalan –
peninggalan sejarah 
kerajaan –kerajaan 
Hindu dan Buddha 
di Indonesia 
 
 

 
 Menyusun 

kronologi 
perkembangan 
kerajaan Hindu-
Buddha ke 
berbagai wilayah 
Indonesia 

 
 
 
 Mengidentifikasi 

dan memberi 
contoh 
peninggalan-
peninggalan 
sejarah kerajaan-
kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

 
 

 
Tes 
tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penuga
san  

 
Tes pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
rumah 

 
Buat secara 
kelompok peta 
daerah-daerah di 
Indonesia yang 
dipengaruhi 
unsur Hindu dan 
Budha ! 
 
 
 
Kumpulkan 
gambar –gambar 
peninggalan 
sejarah kerajaan 
–kerajaan Hindu 
dan Buddha dan 
kelompokkan 
masing –masing 
sesuai corak 
agamanya 
 
 

              Bawen,      Februari  2011 

Observer             Guru Mata Pelajaran 

 

 

Ike Wahyuni             Dra. Eko Wahyuningsih 
 NIM. 3101407067            NIP. 19670218 200604 2 007 
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Lampiran 25 

DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS VII D 

MATA PELAJARAN  IPS SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : PRA SIKLUS  

NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1 Aldo Dicky S 53 Tidak Tuntas 
2 Andi Irawan 75 Tuntas 
3 Ardika Rianasari 73 Tuntas 
4 Argani Ardan Kumaladewa 75 Tuntas 
5 Arif Nugroho 67 Tuntas 
6 Ayu Regista L 92 Tuntas 
7 Azizi Noventika 86 Tuntas 
8  Bambang Setiawan 79 Tuntas 
9 Bayu Krisna Widi 61 Tidak Tuntas 

10 Dian Agung Pratama 71 Tuntas 
11 Dwi Isna H 55 Tidak Tuntas 
12 Eka Wahyu B 72 Tuntas 
13 Fajar Nur H 65 Tidak Tuntas 
14 Fendy P 66 Tidak Tuntas 
15 Gigih Septiady K 63 Tidak Tuntas 
16 Gilang Wahyu Widodo 63 Tidak Tuntas 
17 Heni Ma'rifah 80 Tuntas 
18 Ibnu Abdul R 58 Tidak Tuntas 
19 Ira Daviana K 80 Tuntas 
20 Lailatul Fitriyah 63 Tidak Tuntas 
21 Muhammad Shihabudin     
22 Nimas Puteri Yulistiana W 63 Tidak Tuntas 
23 Puji Lestari 60 Tidak Tuntas 
24 Retno Windarti 75 Tuntas 
25 Rika Setiyanti 63 Tidak Tuntas 
26 Rizky Ita Handayani 64 Tidak Tuntas 
27 Selia Monica S 78 Tuntas 
28 Senda Bagus CA 55 Tidak Tuntas 
29 Septian DU 64 Tidak Tuntas 
30 Sufi Anisa 75 Tuntas 
31 Syaifullah Abdul M 51 Tidak Tuntas 
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32 Thamara Larasaty 70 Tuntas 
33 Weni Novitasari 65 Tidak Tuntas 
34 Yessi Kurniasari 58 Tidak Tuntas 
35 Yoga Prasetya 84 Tuntas 
36 Yuliana Kadarsih 90 Tuntas 

  JUMLAH 2412   
  RATA-RATA 68,91428571   
  NILAI TERTINGGI 92   
  NILAI TERRENDAH 51   
  Persentase tuntas 48,57%   
  Persentase tidak tuntas 51,43%   

 

Bawen, Februari 2011 

Guru Mata Pelajaran IPS      Observer 

 

 Dra.Hj. Eko Wahyuningsih     Ike Wahyuni 
NIP. 19670218 200604 2 002    NIM. 3101407067 
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Lampiran 26 

DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS VII D 

MATA PELAJARAN  IPS SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : SIKLUS I  

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Aldo Dicky S 60 Tidak Tuntas 

2 Andi Irawan 80 Tuntas 

3 Ardika Rianasari 60 Tidak Tuntas 

4 Argani Ardan Kumaladewa 85 Tuntas 

5 Arif Nugroho 70 Tuntas 

6 Ayu Regista L 60 Tidak Tuntas 

7 Azizi Noventika 85 Tuntas 

8  Bambang Setiawan 80 Tuntas 

9 Bayu Krisna Widi 55 Tidak Tuntas 

10 Dion Agung Pratama 20 Tidak Tuntas 

11 Dwi Isna H 80 Tuntas 

12 Eka Wahyu B 75 Tuntas 

13 Fajar Nur H 90 Tuntas 

14 Fendy P 80 Tuntas 

15 Gigih Septiadi 70 Tuntas 

16 Gilang Wahyu Widodo 65 Tidak tuntas 

17 Heni Ma'rifah 75 Tuntas 

18 Ibnu Abdul R 60 Tidak Tuntas 

19 Ira Daviana K 70 Tuntas 

20 Lailatul Fitriyah 80 Tuntas 

21 Muhammad Shihabudin     

22 Nimas Puteri Yulistiana W 55 Tidak Tuntas 

23 Puji Lestari 75 Tuntas 
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24 Retno Windarti 85 Tuntas 

25 Rika Setiyanti 70 Tuntas 

26 Rizky Ita Handayani 85 Tuntas 

27 Selia Monica 70 Tuntas 

28 Senda Bagus CA 90 Tuntas 

29 Septian DU 55 Tidak Tuntas 

30 Sufi Anisa 95 Tuntas 

31 Syaifullah Abdul M 70 Tuntas 

32 Thamara Larasaty 80 Tuntas 

33 Weni Novitasari 80 Tuntas 

34 Yessi Kurniasari 85 Tuntas 

35 Yoga Prasetya 70 Tuntas 

36 Yuliana Kadarsih 65 Tidak Tuntas 

  JUMLAH 2530   

  RATA-RATA 72,28571429   

  NILAI TERTINGGI 95   

  NILAI TERRENDAH 20   

  Persentase tuntas 71,43%   

  Persentase tidak tuntas 28,57%   

 

Bawen, Februari 2011 

Guru Mata Pelajaran IPS     Observer 

 

 Dra.Hj. Eko Wahyuningsih     Ike Wahyuni 
NIP. 19670218 200604 2 002    NIM. 3101407067 
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Lampiran 27 

DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS VII D 

MATA PELAJARAN  IPS SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : SIKLUS 2  

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Aldo Dicky S 75 tuntas 

2 Andi Irawan 75 tuntas 

3 Ardika Rianasari 75 tuntas 

4 Argani Ardan Kumaladewa 80 tuntas 

5 Arif Nugroho 65 tidak tuntas 

6 Ayu Regista L 80 tuntas 

7 Azizi Noventika 85 tuntas 

8  Bambang Setiawan 85 tuntas 

9 Bayu Krisna Widi 75 tuntas 

10 Dian Agung Pratama 55 tidak tuntas 

11 Dwi Isna H 85 tuntas 

12 Eka Wahyu B 100 tuntas 

13 Fajar Nur H 95 tuntas 

14 Fendy P 75 tuntas 

15 Gigih Septiady K 75 tuntas 

16 Gilang Wahyu Widodo 80 tuntas 

17 Heni Ma'rifah 85 tuntas 

18 Ibnu Abdul R 75 tuntas 

19 Ira Daviana K 80 tuntas 

20 Lailatul Fitriyah 75 tuntas 

21 Muhammad Shihabudin     

22 Nimas Puteri Yulistiana W 90 tuntas 
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23 Puji Lestari 80 tuntas 

24 Retno Windarti 80 tuntas 

25 Rika Setiyanti 80 tuntas 

26 Rizky Ita Handayani 95 tuntas 

27 Selia Monica S 80 tuntas 

28 Senda Bagus CA 80 tuntas 

29 Septian DU 80 tuntas 

30 Sufi Anisa 85 tuntas 

31 Syaifullah Abdul M 85 tuntas 

32 Thamara Larasaty 75 tuntas 

33 Weni Novitasari 85 tuntas 

34 Yessi Kurniasari 75 tuntas 

35 Yoga Prasetya 80 tuntas 

36 Yuliana Kadarsih 75 tuntas 

  JUMLAH 2800   

  RATA-RATA 80   

  NILAI TERTINGGI 100   

  NILAI TERRENDAH 50   

  Persentase tuntas 94,29%   

  Persentase tidak tuntas 5,71%   

 

Bawen, Februari 2011 

Guru Mata Pelajaran IPS      Observer 

 

 Dra.Hj. Eko Wahyuningsih     Ike Wahyuni 
NIP. 19670218 200604 2 002    NIM. 3101407067 
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Lampiran 28 

DAFTAR NILAI KESELURUHAN 

SETELAH SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH KELAS VII D SMP NEGERI 1 

BAWEN 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO NAMA NILAI 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Aldo Dicky S 53 60 75 

2 Andi Irawan 75 78 75 

3 Ardika Rianasari 73 54 75 

4 Argani Ardan Kumaladewa 75 82 80 

5 Arif Nugroho 67 60 65 

6 Ayu Regista L 92 60 80 

7 Azizi Noventika 86 82 85 

8  Bambang Setiawan 79 77 85 

9 Bayu Krisna Widi 61 55 75 

10 Dion Agung Pratama 71 20 55 

11 Dwi Isna H 55 77 85 

12 Eka Wahyu B 72 70 100 

13 Fajar Nur H 65 90 95 

14 Fendy P 66 81 75 

15 Gigih Septiady K 63 68 75 

16 Gilang Wahyu Widodo 63 63 80 

17 Heni Ma'rifah 80 72 85 

18 Ibnu Abdul R 58 60 75 

19 Ira Daviana K 80 67 80 

20 Lailatul Fitriyah 63 77 75 

21 Muhammad Shihabudin      

22 Nimas Puteri Yulistiana W 63 53 90 

23 Puji Lestari 60 72 80 

24 Retno Windarti 75 82 80 
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25 Rika Setiyanti 63 64 80 

26 Rizky Ita Handayani 64 82 95 

27 Selia Monica 78 64 80 

28 Senda Bagus CA 55 90 80 

29 Septian DU 64 55 80 

30 Sufi Anisa 75 95 85 

31 Syaifullah Abdul M 51 68 85 

32 Thamara Larasaty 70 77 75 

33 Weni Novitasari 65 77 85 

34 Yessi Kurniasari 58 85 75 

35 Yoga Prasetya 84 68 80 

36 Yuliana Kadarsih 90 68 75 

  JUMLAH 2412 2453 2800 

  RATA-RATA 68,91 72,29 80 

  NILAI TERTINGGI 92 95 100 

  NILAI TERRENDAH 51 20 55 

  Persentase tuntas 48,57%  71,43% 94,29% 

  Persentase tidak tuntas 51,43%  28,57% 5,71% 

 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran  29  

PERHITUNGAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA  

KELAS VII D MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

SMP NEGERI 1BAWEN 

 
Perhitungan Peningkatan Klasikal Nilai Evaluasi dari Prasiklus ke Siklus I  
Persentase (%)ketuntasan klasikal pada pra siklus  = 48,57% 

Persentase (%) ketuntasan klasikal pada siklus I =  71,43 % 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
57,48

57,4843,71 X  

     = 47,07 % 

Perhitungan Peningkatan Klasikal Nilai Evaluasi dari Siklus I ke Siklus II  
Persentase (%)ketuntasan klasikal pada siklus I  = 65,71% 

Persentase (%) ketuntasan klasikal pada siklus II = 94,29%   

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
43,71

43,7129,94 X  

     = 32,00  % 

 

Perhitungan Peningkatan Nilai Rata-Rata Evaluasi dari Prasiklus ke Siklus I  
Nilai  rata-rata evaluasi pada pra siklus  =  68,91 

Nilai rata-rata evaluasi pada siklus I  =  72,29 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   
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Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
91,68

91,6829,72 X  

     =  4,90 % 

Perhitungan Peningkatan Nilai Rata-Rata Evaluasi dari Siklus I ke Siklus II  
Nilai  rata-rata evaluasi pada siklus I   =72,29 

Nilai rata-rata evaluasi pada siklus II  =  80 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
80

29,7280 X  

     =  10,66 % 
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Lampiran 30 
HASIL PENILAIAN KEGIATAN GURU 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 
Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMP Negeri 1 Bawen  
Hari, Tanggal    : Kamis, 17 Februari 2011 
Siklus ke   : 1 
Petunjuk 

5. Perhatikan perilaku guru di kelas 
6. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

NO KEGIATAN SKOR 
1 2 3 4 5 

 g. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran   √   
2. Melakukan kegiatan apersepsi   √   
 h. Kegiatan inti      
3. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran IPS khususnya 

sejarah 
   √  

4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai dengan karakter siswa   √   
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa 
  √   

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.   √   
7. Membimbing siswa dalam menerapkan strategi pembelajaran    √   
8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk kelompok.   √   
9. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan 

diskusi 
  √   

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 

   √  

11. Memiliki kemampuan bertanya  √    
12 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan 

benar 
   √  

13 Menganalisis siswa menyajikan hasil kerja  √    
14 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa   √   
15. Memantau kemajuan belajar selama proses   √   
16 Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide baru 

yang diungkapkan oleh siswa 
  √   

17. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)   √   
18. Melakukan penilaian terhadap kemampuan kritis siswa dalam 

memahami topik sejarah  
 √    
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 i. Penutup      
19. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 
  √   

20. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari remidi  
atau pengayaan. 

  √   

 JUMLAH SKOR  6 42 12  
60 

 PRESENTASE 60% (Cukup) 
 
Skor maksimal = 20 X 5 = 100 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Kriteria Skor sebagai berikut : 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
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Lampiran 31 
HASIL PENILAIAN KEGIATAN GURU 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 
Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMP Negeri 1 Bawen  
Hari, Tanggal    : Rabu dan Kamis, 23 dan 24 Februari 2011 
Siklus ke   : 2 
 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
 

NO KEGIATAN SKOR 
1 2 3 4 5 

 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran    √  
2. Melakukan kegiatan apersepsi    √  
 b. Kegiatan inti      
3. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran IPS 

khususnya sejarah 
   √  

4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai dengan karakter 
siswa 

   √  

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa 

   √  

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.    √  
7. Membimbing siswa dalam menerapkan strategi 

pembelajaran  
  √   

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk kelompok.    √  
9. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan 

diskusi 
    √ 

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama 
pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 

   √  

11. Memiliki kemampuan bertanya   √   
12 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, 

dan benar 
    √ 

13 Menganalisis siswa menyajikan hasil kerja   √   
14 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa    √  
15. Memantau kemajuan belajar selama proses   √   
16 Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide    √  
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baru yang diungkapkan oleh siswa 
17. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
   √  

18. Melakukan penilaian terhadap kemampuan kritis siswa 
dalam memahami topik sejarah  

  √   

 c. Penutup      
19. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 
    √ 

20. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, 
atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian 
dari remidi  atau pengayaan. 

  √   

 JUMLAH SKOR   18 44 15 
 PRESENTASE 77 
  77% (baik) 

 
Skor maksimal = 20 X 5 = 100 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Kriteria Skor sebagai berikut : 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
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Lampiran 32 

HASIL PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   : Kelas  VII D  
Jumlah Responden :  35 Siswa 
Hari/ tanggal   : Kamis, 17 Februari 2011 
Siklus    : I 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = sangat kurang 
2 =kurang 
3= cukup 
4 =baik 
5 = sangat baik 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 

 

Jumlah  Skala Penilaian 

Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 

teman 

21 60%   √   

2. Menulis (mencatat) materi penting. 15 42,86%   √   

3.  Kemampuan siswa saat mencari 

sumber  

8 22,86%  √    

4. Interaksi siswa dalam kelompok saat 

kegiatan inkuiri sosial berlangsung 

16 45,71%   √   

5. Kemampuan siswa menganalisis 

masalah 

8 22,86%  √    

6. Kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan kepada siswa saat diskusi 

berlangsung. 

4 11,43% √     

7. Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat  

7 20% √     
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8. Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru. 

8 22,86%  √    

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 

berlangsung 

35 100%     √ 

10. Kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

25 71,43%    √  

JUMLAH SKOR    2 6 9 4 5 

TOTAL SKOR   26  

PRESENTASE   50 % (Cukup 

Aktif) 

 

Total skor keseluruhan = 5 × 10 ≡ 50 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  
Bila skor   20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-14 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 15-21 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 22-28 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 29-35 orang 

Bawen, Februari 2011 
Observer 
 
Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 33 
HASIL PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :  Kelas VII D 
Jumlah    : 35 
Hari/ tanggal   : Kamis, 24 Februari 2011 
Siklus    : 2 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
1 = sangat kurang 
2 =kurang 
3= cukup 
4 =baik 
5 = sangat baik 

No Kegiatan/ aspek yang diamati Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 
teman 

25 71,43%    √  

2. Menulis (mencatat) materi penting. 17 48,57%   √   
3.  Kemampuan siswa saat mencari 

sumber  
20 57,14%   √   

4. Interaksi siswa dalam kelompok saat 
kegiatan inkuiri sosial berlangsung 

21 60%   √   

5. Kemampuan siswa menganalisis 
masalah 

17 48,57%   √   

6. Kemampuan siswa mengajukan 
pertanyaan kepada siswa saat diskusi 
berlangsung. 

12 34,39%  √    

7. Kemampuan siswa mengemukakan 
pendapat  

12 34,39%  √    

8. Kemampuan siswa dalam menarik 
kesimpulan dari materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

20 57,14%   √   

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 

35 100%     √ 

10. Kemampuan siswa dalam mengerjakan 
soal evaluasi. 

33 94,29%     √ 

JUMLAH SKOR     4 15 4 10 
TOTAL SKOR   31  
PRESENTASE   66%  (AKTIF)  
Total skor keseluruhan = 5 × 10 ≡ 50 
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% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  
Bila skor   20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-14 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 15-21 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 22-28 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 29-35 orang 
 

Bawen, Februari 2011 
Observer 
 
Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 

  



194 

 

 

Lampiran 34 
HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :  Kelas VII D  
Jumlah Peserta  :  35 Siswa 
Hari/ tanggal   :  Kamis, 17 Februari 2011 
Siklus    : 1 

Petunjuk pengisian  : 
5. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
6. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
SB = Sangat Baik 
B = Baik 
C = Cukup 
K =  Kurang 

No  

Aspek Yang diamati 

Siswa Skala Penilaian 

Jumlah % SB B C K 

1 Keterampilan Menganalisis (A)    

 Menghubungkan masalah khusus yang 

menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang 

bersifat umum (A1) 

7 20%    √ 

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2) 8 22,86%    √ 

Meminta elaborasi (A3) 7 20%    √ 

2 Keterampilan Mensintesis (B)    

 Menerima pandangan dan saran dari orang 

lain untuk mengembangkan ide-ide baru (B1) 

8 22,86%    √ 

Mencari dan menghubungkan antara masalah 

dengan masalah lain yang relevan (B2) 

6 17,14%    √ 

Mendengarkan dengan hati-hati (B3) 21 60% √    

Berpikiran terbuka (B4) 20 57,14% √    

Berbicara dengan bebas (B5) 20 57,14% √    

Bersikap Sopan (B6) 33 92,29% √    

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan 

Masalah (C) 
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 Memberi contoh atau argumentasi yang 

berbeda dari yang sudah ada (C1) 

8 22,86%  √   

Menghadapi tantangan dengan alasan dan 

contoh (C2) 

5 14,29%    √ 

Meminta klarifikasi (C3) 4 11,43%    √ 

Menanyakan sumber Informasi (C4) 6 17,14%    √ 

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)    

 Berusaha untuk memahami (D1) 30 85,71% √    

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi 

(D2) 

6 17,14%    √ 

5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)         

 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1) 25 71,43%  √   

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2) 25 71,43%  √   

 
Perhitungan Kriteria per Aspek Yang Diamati Pada Siklus I 

11. Keterampilan Menganalisis (A)  
Prosentase Item A1 + A2 +A3 

   3 
 % ,  %  %

 =  20, 96 % 
12. Keterampilan Mensintesis (B) 

Prosentase Item B1+B2 +B3+B4+B5+B6 
6   

22,86%  +17,14%+60%+57,14%+57,14%+ 92,29% = 51,09 % 

   6 

13. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) 
Prosentase Item C1+C2 +C3+C4 

   4 
 22,86%+ 14,29%+11,43%+ 17,14% = 16,43% 

   4 

14. Keterampilan Menyimpulkan (D) 
Prosentase Item D1+D2 

         2 
 85,71%+17,14%  = 51,42% 

  2 

15. Keterampilan Mengevaluasi (E) 
Prosentase Item E1+E2 
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         2 
 71,43 % + 71,43%= 71,43% 
  2 

 Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 75 % < % skor   100 %   = sangat baik 
Bila 50 % < % skor    75 %   = baik 
Bila 25 % < % skor    50 %   = cukup baik 
Bila skor   25%   = kurang baik 

Skala Penilaian  
K= jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 8 orang  
C= jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 9-16 orang 
B= jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 17-26 orang 
SB= jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 27-35 orang 

 
 

Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 35 

HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

 

Mata Pelajaran  :  IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan :  SMP Negeri 1 Bawen  
Responden   :  Kelas VII D 
Jumlah Peserta  :  35 Siswa 
Hari/ tanggal   :   Rabu dan Kamis , 23 dan 24 Februari 2011 
Siklus    : 2 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Tulislah hasil pengamatan anda dengan memberikan tanda Chek ( √ ) pada 

setiap indikator sesuai dengan penilaian.  
SB = Sangat Baik 
B = Baik 
C = Cukup 
K =  Kurang 
 

No  
Aspek Yang diamati 

Siswa Skala Penilaian 
Jumlah % SB B C K 

1 Keterampilan Menganalisis (A)    
 Menghubungkan masalah khusus 

yang menjadi subjek diskusi dengan 
prinsip yang bersifat umum (A1) 

10 37,14%   √  

Menayakan pertanyaan yang relevan 
(A2) 

12 34,29%   √  

Meminta elaborasi (A3) 10 37,14%   √  
2 Keterampilan Mensintesis (B)    
 Menerima pandangan dan saran dari 

orang lain untuk mengembangkan 
ide-ide baru (B1) 

10 37,14%   √  

Mencari dan menghubungkan antara 
masalah dengan masalah lain yang 
relevan (B2) 

10 37,14%   √  

Mendengarkan dengan hati-hati (B3) 27 77,14% √    
Berpikiran terbuka (B4) 24 68,57%  √   
Berbicara dengan bebas (B5) 25 71,42%  √   
Bersikap Sopan (B6) 35 100% √    

3 Keterampilan Mengenal dan 
Memecahkan Masalah (C) 

   

 Memberi contoh atau argumentasi 
yang berbeda dari yang sudah ada 
(C1) 

12 34,29%   √  



198 

 

 

Menghadapi tantangan dengan alasan 
dan contoh (C2) 

12 34,29%   √  

Meminta klarifikasi (C3) 10 37,14%   √  
Menanyakan sumber Informasi (C4) 10 37,14%   √  

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)    
 Berusaha untuk memahami (D1) 32 91,42% √    

Memberikan ide dan pilihan yang 
bervariasi (D2) 

9 25,71%   √  

5 Keterampilan Mengevaluasi atau 
Menilai (E) 

   

 Mampu mengerjakan soal evaluasi 
(E1) 

33 94,29% √    

Mampu menganalisis soal evaluasi 
(E2) 

33 94,29% √    

 
Perhitungan Kriteria per Aspek Yang Diamati Pada Siklus I 
 

1. Keterampilan Menganalisis (A)  
Prosentase Item A1 + A2 +A3 

   3 
37,14% + 34,29% + 37,14% = 36,19 % 
  3 
 

2. Keterampilan Mensintesis (B) 
Prosentase Item B1+B2 +B3+B4+B5+B6 

   6 
37,14% + 37,14% + 77,14% + 68,57% + 71,42 % + 100% =  65,23% 

     6 
3. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) 

Prosentase Item C1+C2 +C3+C4 
   4 

34,29% + 37,14%+ 37,14% + 34,29% = 35,71 % 
    4 
4. Keterampilan Menyimpulkan (D) 

Prosentase Item D1+D2 
         2 

91,42% + 25,71% = 58,57 % 

2 
5. Keterampilan Mengevaluasi (E) 

Prosentase Item E1+E2 
         2 
 94,29% +94,29%  = 94,29% 
  2 

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 75 % < % skor   100 %   = sangat baik 
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Bila 50 % < % skor    75 %   = baik 
Bila 25 % < % skor    50 %   = cukup baik 
Bila skor   25%   = kurang baik 

Skala Penilaian  
K = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 8 orang  
C = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 9-16 orang 
B = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 17-26 orang 
SB= jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 27-35 orang 

 
Bawen, Februari 2011 

Observer 

 

Ike Wahyuni 
NIM. 3101407067 
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Lampiran 36 
HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA  

KELOMPOK 1 
 

Kelas/Siklus  : VII D/ I 
Nama Anggota  : 

1. Aldo Dicky S 
2. Andi Irawan 
3. Heni Ma'rifah 
4. Ibnu Abdul R 
5. Ira Daviana K 

6. Lailatul Fitriya 
7. Thamara Larasaty 
8. Weni Novitasari 
9. Yoga Prasetya 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
√     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)   √   
Meminta elaborasi (A3)  √    

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
 √    

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

√     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)    √  
Berbicara dengan bebas (B5)   √   
Bersikap Sopan (B6)    √  

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

  √   

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)  √    
Menanyakan sumber Informasi (C4)   √   

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)  √    
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)    √  

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)   √   
 JUMLAH 2 10 15 20  

47 
 PRESENTASE 55,29% (CUKUP) 
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Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %   = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 2 

Kelas/Siklus  : VII D/ I 
Nama Anggota : 

1. Ardika Rianasari 

2. Argani Ardan K 

3. Eka Wahyu B 

4. Fajar Nur H 

5. Fendy P 

6. Gilang Wahyu W 

7. Sufi Anisa 

8. Syaifullah Abdul  

9. Yessi Kurniasari 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
√     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)   √   
Meminta elaborasi (A3) √     

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
 √    

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

√     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)   √   
Berpikiran terbuka (B4)   √   
Berbicara dengan bebas (B5)   √   
Bersikap Sopan (B6)   √   

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

 √    

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)   √   
Menanyakan sumber Informasi (C4)   √   

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)  √    
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)    √  

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)    √  
 JUMLAH 3 8 21 12  

44 
 PRESENTASE 51,76 % (CUKUP) 

 
 
Skor maksimal = 18  X 5 = 85 
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% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %   = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 3 

Kelas/Siklus  : VII D/ I 
Nama Anggota : 

1. Arif Nugroho 
2. Ayu Regista L 
3. Dion Agung P 
4. Dwi Isna H 
5. Nimas Puteri Y 

6. Puji Lestari 
7. Senda Bagus CA 
8. Septian DU 
9. Yuliana Kadarsih 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
√     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)  √    
Meminta elaborasi (A3) √     

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
 √    

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

√     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)    √  
Berbicara dengan bebas (B5)    √  
Bersikap Sopan (B6)    √  

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

√     

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)  √    
Menanyakan sumber Informasi (C4)  √    

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)  √    
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)   √   

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)  √    
 JUMLAH 4 14 9 12  

39 
 PRESENTASE 45,88% (CUKUP) 

Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 
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Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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LEMBAR OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 4 

Kelas/Siklus  : VII D/ I 
Nama Anggota : 

1. Gigih Septiady K 

2. Azizi Noventika 

3. Bambang Setiawan 

4. Bayu Krisna Widi 

5. Retno Windarti 

6. Rika Setiyanti 

7. Rizky Ita H 

8. Selia Monica S 

 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
√     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)   √   
Meminta elaborasi (A3) √     

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
√     

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

√     

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)   √   
Berbicara dengan bebas (B5)   √   
Bersikap Sopan (B6)    √  

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

 √    

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3) √     
Menanyakan sumber Informasi (C4)   √   

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)  √    
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)   √   

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)   √   
 JUMLAH 3 10 18 12  

43 
 PRESENTASE 50,59% (CUKUP) 
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Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  

 

Untuk Pengukuran Kemampuan Kritis Satu Kelas Pada Siklus I  
Skor Maksimal = Skor Maksimal kel.1 + Skor Maksimal kel.2 +  Skor 

Maksimal kel.3 + Skor Maksimal kel 4 
 

= 85 + 85 + 85 + 85 
= 340 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

 

  = %100
340

59,5088,4576,5129,55 X

 
  = 59,86% (CUKUP) 

Kriteria skor  : 
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang 
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Lampiran 37 
HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA  

KELOMPOK 1 
 

Kelas/Siklus  : VII D/ II 
Nama Anggota  : 

1. Aldo Dicky S 
2. Andi Irawan 
3. Heni Ma'rifah 
4. Ibnu Abdul R 
5. Ira Daviana K 

6. Lailatul Fitriya 
7. Thamara Larasaty 
8. Weni Novitasari 
9. Yoga Prasetya 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
  √   

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)    √  
Meminta elaborasi (A3)  √    

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
  √   

Mencari dan menghubungkan antara masalah dengan 
masalah lain yang relevan (B2) 

  √   

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)    √  
Berbicara dengan bebas (B5)    √  
Bersikap Sopan (B6)     √ 

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

 √    

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)   √   
Meminta klarifikasi (C3)   √   
Menanyakan sumber Informasi (C4)   √   

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)    √  
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)     √ 

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)    √  
 JUMLAH  4 18 28 10 

60 
 PRESENTASE 70,59% 

Skor maksimal = 18  X 5 = 85 
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% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %   = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 2 

 
Kelas/Siklus  : VII D/ II 
Nama Anggota  : 

1. Ardika Rianasari 

2. Argani Ardan K 

3. Eka Wahyu B 

4. Fajar Nur H 

5. Fendy P 

6. Gilang Wahyu W 

7. Sufi Anisa 

8. Syaifullah Abdul  

9. Yessi Kurniasari 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
  √   

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)    √  
Meminta elaborasi (A3)  √    

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
  √   

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

  √   

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)   √   
Berbicara dengan bebas (B5)    √  
Bersikap Sopan (B6)    √  

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

  √   

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)  √    
Menanyakan sumber Informasi (C4)    √  

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)   √   
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)     √ 

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)    √  
 JUMLAH  6 18 24 5 

53 
 PRESENTASE 63,25% (BAIK) 
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Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %   = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 3 

 
Kelas/Siklus  : VII D/ II 
Nama Anggota  : 

10. Arif Nugroho 
11. Ayu Regista L 
12. Dion Agung P 
13. Dwi Isna H 
14. Nimas Puteri Y 

15. Puji Lestari 
16. Senda Bagus CA 
17. Septian DU 
18. Yuliana Kadarsih 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
 √    

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)    √  
Meminta elaborasi (A3)  √    

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
  √   

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

 √    

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)    √  
Berbicara dengan bebas (B5)    √  
Bersikap Sopan (B6)     √ 

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

  √   

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)   √   
Menanyakan sumber Informasi (C4)    √  

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)   √   
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)    √  

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)   √   
 JUMLAH  8 15 28 5 

56 
 PRESENTASE 65,89% (BAIK) 

Skor maksimal = 18  X 5 = 85 
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% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  
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HASIL OBSERVASI BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELOMPOK 4 

Kelas/Siklus  : VII D/ II 
Nama Anggota : 

1. Gigih Septiady K 

2. Azizi Noventika 

3. Bambang Setiawan 

4. Bayu Krisna Widi 

5. Retno Windarti 

6. Rika Setiyanti 

7. Rizky Ita H 

8. Selia Monica S 

No  
Aspek Yang diamati 

Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan Menganalisis (A)   
 Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek 

diskusi dengan prinsip yang bersifat umum (A1) 
√     

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2)  √    
Meminta elaborasi (A3) √     

2 Keterampilan Mensintesis (B)   
 Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk 

mengembangkan ide-ide baru (B1) 
  √   

Mencari dan menghubungkan antara masalah yang 
didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 

 √    

Mendengarkan dengan hati-hati (B3)    √  
Berpikiran terbuka (B4)   √   
Berbicara dengan bebas (B5)    √  
Bersikap Sopan (B6)    √  

3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 
(C) 

  

 Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari 
yang sudah ada (C1) 

  √   

Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh (C2)  √    
Meminta klarifikasi (C3)   √   
Menanyakan sumber Informasi (C4)    √  

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)   
 Berusaha untuk memahami (D1)    √  

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi (D2)   √   
5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai (E)   
 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1)    √  

Mampu menganalisis soal evaluasi (E2)   √   
 JUMLAH  8 21 24  

53 
 PRESENTASE 63,25% (BAIK) 
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Skor maksimal = 18  X 5 = 85 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

  
Kriteria skor  : 

Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang  

 

Untuk Pengukuran Kemampuan Kritis Satu Kelas Pada Siklus I  
Skor Maksimal = Skor Maksimal kel.1 + Skor Maksimal kel.2 +  Skor 

Maksimal kel.3 + Skor Maksimal kel 4 
 

= 85 + 85 + 85 + 85 
= 340 

% skor = maksimalskor
Xdiperolehskor %100

 

  = %100
340

25,6389,6529,6359,70 X

 
  = 77,36%(BAIK) 

Kriteria skor  : 
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat baik 
Bila 60 % < % skor   80 %   = baik 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup  
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang baik 
Bila skor   20%   = sangat kurang 
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Lampiran 38 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KEGIATAN  SISWA 

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

KELAS VII D SMP NEGERI 1 BAWEN 

 

Perhitungan Peningkatan Aktivitas Siswa dari Siklus I ke Siklus II 

Persentase (%) aktivitas siswa pada siklus I  = 50 % 

Persentase (%)aktivitas siswa pada siklus II  = 66%   

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
50

5066 X  

     = 32 % 
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Lampiran 39 
PERHITUNGAN PENINGKATAN KETERAMPILAN  

BERPIKIR KRITIS SISWA 
MATA PELAJARAN  IPS SEJARAH KELAS VII D SMP NEGERI 1 
BAWEN  
 

A. Perhitungan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Berdasarkan 
Kelompok 
Presentase Keterampilan  Berpikir Kritis (A) pada siklus I =  59,86% 
Presentase Keterampilan  Berpikir Kritis (B) pada siklus II = 77,36 % 
Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
86,59

86,5936,77 X  

=  29,23% 

B. Perhitungan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Berdasarkan 
Jumlah Siswa 

No  
Aspek Yang diamati 

Persentase Persentas
e 

Siklus 
I 

Siklus II 

1 Keterampilan Menganalisis (A)    
 Menghubungkan masalah khusus yang 

menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang 
bersifat umum (A1) 

20% 37,14% 85,70% 

Menayakan pertanyaan yang relevan (A2) 22,86% 34,29% 50,00% 
Meminta elaborasi (A3) 20% 37,14% 85,70% 

2 Keterampilan Mensintesis (B)    
 Menerima pandangan dan saran dari orang 

lain untuk mengembangkan ide-ide baru 
(B1) 

22,86% 37,14% 62,47% 

Mencari dan menghubungkan antara 
masalah dengan masalah lain yang relevan 
(B2) 

17,14% 37,14% 116,69% 

Mendengarkan dengan hati-hati (B3) 60% 77,14% 28,57% 
Berpikiran terbuka (B4) 57,14% 68,57% 20,00% 
Berbicara dengan bebas (B5) 57,14% 71,42% 24,99% 
Bersikap Sopan (B6) 92,29% 100% 8% 
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3 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan 
Masalah (C) 

   

 Memberi contoh atau argumentasi yang 
berbeda dari yang sudah ada (C1) 

22,86% 34,29% 50,00% 

Menghadapi tantangan dengan alasan dan 
contoh (C2) 

14,29% 34,29% 139,96% 

Meminta klarifikasi (C3) 11,43% 37,14% 224,93% 
Menanyakan sumber Informasi (C4) 17,14% 37,14% 116,69% 

4 Keterampilan Menyimpulkan (D)     
 Berusaha untuk memahami (D1) 85,71% 91,42% 6,66% 

Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi 
(D2) 

17,14% 25,71% 50% 

5 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 
(E) 

    

 Mampu mengerjakan soal evaluasi (E1) 71,43% 94,29% 32,00% 
Mampu menganalisis soal evaluasi (E2) 71,43% 94,29% 32,00% 

 
C. Perhitungan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Berdasarkan 

Setiap Indikator 

16.     Presentase Keterampilan Menganalisis (A) pada siklus I  = 20, 
96 % 

Presentase Keterampilan Menganalisis (A) pada siklus II  =36,19 
% 

Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
96,20

96,2019,36 X  

      =  72,66 % 

17. Presentase Keterampilan Mensintesis (B) pada siklus I =51,09% 
Presentase Keterampilan Mensintesis (B) pada siklus II =65,23% 

  
Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
09,51

09,5123,65 X  
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      =  27,68 % 

18. Presentase Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) pada 
siklus I=16,43% 
Presentase Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah (C) pada 
siklus II=35,71 % 
Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
43,16

43,1671,35 X  

      =  117,35 % 

19. Presentase Keterampilan Menyimpulkan (D) pada siklus I =51,42% 
Presentase Keterampilan Menyimpulkan (D) pada siklus II = 58,57 % 

Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
42,51

42,5157,58 X  

     =13,90 % 

20. Keterampilan Mengevaluasi (E) pada siklus I = 71,43% 
 Keterampilan Mengevaluasi (E) pada siklus II =94,29% 

Persentase peningkatan dari A ke B  = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
43,71

43,7129,94 X  

     =32 % 

 
   

  
     



220 

 

 

Lampiran 40 

ANALISIS NILAI EVALUASI KELAS VII D 

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

SMP NEGERI 1 BAWEN 

 

SIKLUS : I (Satu) 

N
O Nama Siswa 

Skor Yang Diperoleh Sko
r 

% 
ketercap

aian 

Tuntas 

1 2 3 4 5 Y
A 

Tid
ak 

1 Aldo Dicky S 10 5 5 20 20 60 60%  √ 
2 Andi Irawan 15 20 15 15 15 80 80% √  
3 Ardika 

Rianasari 
10 15 15 10 10 60 60%  √ 

4 Argani Ardan W 15 20 15 15 20 85 85% √  
5 Arif Nugroho 10 20 15 15 10 70 70% √  
6 Ayu Regista L 15 10 10 10 15 60 60%  √ 
7 Azizi Noventika 10 20 20 20 15 85 85% √  
8 Bambang 

Setiawan 
15 20 20 15 10 80 80% √  

9 Bayu Krisna 
Widi 

10 15 15 5 10 55 55%  √ 

10 Dion Agung 
Pratama 

20 0 0 0 0 20 20%  √ 

11 Dwi Isna H 15 20 15 15 15 80 80% √  
12 Eka Wahyu B 10 20 15 20 10 75 75% √  
13 Fajar Nur H 15 20 20 20 15 90 90% √  
14 Fendy P 15 15 15 15 20 80 80% √  
15 Gigih Septiadi 15 20 10 15 10 70 70% √  
16 Gilang Wahyu 

Widodo 
15 5 20 20 5 65 65%  √ 

17 Heni Ma'rifah 20 15 15 15 10 75 75% √  
18 Ibnu Abdul R 10 15 10 15 10 60 60%  √ 
19 Ira Daviana K 20 15 10 15 10 70 70% √  
20 Lailatul Fitriyah 20 20 5 20 15 80 80% √  
21 M. Shihabudin          
22 Nimas Puteri 20 5 5 20 5 55 55%  √ 
23 Puji Lestari 20 20 10 15 10 75 75% √  
24 Retno Windarti 20 20 20 15 10 85 85% √  
25 Rika Setiyanti 15 20 10 15 10 70 70%  √ 
26 Rizky Ita 15 20 15 15 20 85 85% √  
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Handayani 
27 Selia Monica 15 20 10 15 10 70 70%  √ 
28 Senda Bagus 

CA 
20 20 15 15 20 90 90% √  

29 Septian DU 10 10 5 20 10 55 55%  √ 
30 Sufi Anisa 20 20 15 20 20 95 95% √  
31 Syaifullah 

Abdul M 
15 10 10 20 15 70 70% √  

32 Thamara 
Larasaty 

20 15 20 10 15 80 80% √  

33 Weni Novitasari 20 15 20 10 15 80 80% √  
34 Yessi Kurniasari 15 20 15 20 15 85 85% √  
35 Yoga Prasetya 10 20 10 10 10 70 70% √  
36 Yuliana 

Kadarsih 
15 10 5 20 15 65 65% √  

 JUMLAH 
651 595 264 638 314 

253
0 

   

 Jumlah Skor 
Maksimal 

700 700 700 700 700 350
0 

   

 Skor Yang 
tercapai 

76,
43 

79,
29 

64,
29 

76,
43 

63,
57 

    

 Rata-Rata      72,
29 
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Lampiran 41 

ANALISIS AKTIVITAS SISWA KELAS VII D PADA PEMBELAJARAN IPS  SEJARAH 

DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI INKUIRI SOSIAL SIKLUS I 

 

N
O Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aldo Dicky S – – √ – √ – – √ √ – 

2 Andi Irawan √ – – – – – – – √ √ 

3 Ardika Rianasari √ √ √ √ – – – – √ – 

4 Argani Ardan K – – – – – √ – – √ √ 

5 Arif Nugroho √ – – – – – – – √ √ 

6 Ayu Regista L √ √ √ √ √ – √ √ √ – 

7 Azizi Noventika √ – – – – – – – √ √ 

8 Bambang Setiawan – – – – – – √ – √ √ 

9 Bayu Krisna Widi – – √ √ – √ – – √ – 

10 Dion Agung Pratama – – – – – – – – √ – 

11 Dwi Isna H √ – – – – – – – √ √ 

12 Eka Wahyu B √ – – – – – – – √ √ 

13 Fajar Nur H √ √ √ √ 
 

– – √ √ √ 

14 Fendy P – – – √ – – – – √ √ 

15 Gigih Septiadi √ – – √ – – – – √ √ 

16 Gilang Wahyu Widodo – – – – √ – √ – √ – 

17 Heni Ma'rifah √ √ – – – – √ – √ √ 

18 Ibnu Abdul R – – – – – – √ – √ – 

19 Ira Daviana K √ – – √ – – – – √ √ 

20 Lailatul Fitriyah √ √ – √ – – – – √ √ 

21 
Muhammad 
Shihabudin 

        

  

22 
Nimas Puteri 
Yulistiana W 

√ 
– – – – – – √ 

√ 
– 

23 Puji Lestari √ √ – √ √ – – – √ √ 

24 Retno Windarti √ – – – – – – √ √ √ 

25 Rika Setiyanti – √ – √ – – – – √ – 

26 Rizky Ita Handayani √ √ √ – – – – – √ √ 

27 Selia Monica – – – – – – – √ √ – 

28 Senda Bagus CA √ – – – – – – √ √ √ 

29 Septian DU – – – √ – – – – √ – 
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30 Sufi Anisa √ √ √ √ √ √ – – √ √ 

31 Syaifullah Abdul M – – – – – – √ √ √ √ 

32 Thamara Larasaty √ √ √ √ √ √ – – √ √ 

33 Weni Novitasari √ √ – √ – – – – √ √ 

34 Yessi Kurniasari √ – – √ √ – – – √ √ 

35 Yoga Prasetya – – – – – – √ – √ √ 

36 Yuliana Kadarsih – – – √ – – – – √ √ 

 
Jumlah 

2
1 15 8 16 8 4 7 8 35 25 

 
Persentase (%) 

6
0 

42,8
6 

22.8
6 

45,7
1 

22,8
6 

11,4
3 

2
0 

22,8
6 

10
0 

71,4
3 
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Lampiran 42 

ANALISIS AKTIVITAS SISWA KELAS VII D PADA PEMBELAJARAN 

IPS  SEJARAH 

 DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI INKUIRI SOSIAL SIKLUS II 

NO Nama Siswa 
Aspek Yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aldo Dicky S √ — √ 
√ 

— √ 
√ 

— 
√ √ 

2 Andi Irawan — — — 
√ 

— — 
√ 

— 
√ √ 

3 Ardika Rianasari 
√ 

— — 
√ 

— √ — — 
√ √ 

4 Argani Ardan Kumaladewa 
√ 

— √ 
√ 

— — — — 
√ √ 

5 Arif Nugroho — — — — — — — 
√ √ 

— 

6 Ayu Regista L 
√ 

— — 
√ 

— √ — — 
√ √ 

7 Azizi Noventika 
√ 

— √ 
√ 

— — — — 
√ √ 

8  Bambang Setiawan — — — — — — 
√ 

— 
√ √ 

9 Bayu Krisna Widi — — — — — — 
√ 

√ 
√ √ 

10 Dion Agung Pratama — — — — — — 
√ 

— 
√ 

– 

11 Dwi Isna H 
√ √ √ 

— 
√ 

— — 
√ √ √ 

12 Eka Wahyu B 
√ √ √ √ √ 

— — 
√ √ √ 

13 Fajar Nur H 
√ √ √ √ √ 

— — 
√ √ √ 

14 Fendy P 
√ 

— — 
√ 

— — — — 
√ √ 

15 Gigih Septiadi 
√ √ √ √ √ √ 

— — 
√ √ 

16 Gilang Wahyu Widodo — — — — — — — — 
√ √ 

17 Heni Ma'rifah 
√ √ √ √ √ √ 

— √ 
√ √ 

18 Ibnu Abdul R √ — — — — √ — — 
√ √ 

19 Ira Daviana K 
√ √ √ √ √ 

— — √ 
√ √ 

20 Lailatul Fitriyah 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

21 Muhammad Shihabudin 
  

22 Nimas Puteri Yulistiana W 
√ √ √ √ √ 

— — 
√ √ √ 

23 Puji Lestari 
√ √ √ √ √ 

— — 
√ √ √ 

24 Retno Windarti 
√ √ 

— 
√ √ 

— — 
√ √ √ 

25 Rika Setiyanti 
√ √ √ √ 

— √ 
√ √ √ 

26 Rizky Ita Handayani 
√ √ 

√ 
√ √ 

√ — 
√ √ √ 

27 Selia Monica 
√ 

— — — — — — 
√ √ √ 

28 Senda Bagus CA 
√ 

— 
√ 

√ — √ √ — 
√ √ 

29 Septian DU 
√ 

— — — — — — — 
√ √ 

30 Sufi Anisa √ 
√ 

√ 
√ √ √ 

√ √ 
√ √ 
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31 Syaifullah Abdul M — — — — — — 
√ 

— 
√ √ 

32 Thamara Larasaty 
√ 

√ 
√ √ √ 

√ 
√ 

√ 
√ √ 

33 Weni Novitasari 
√ 

√ 
√ √ √ 

— — √ 
√ √ 

34 Yessi Kurniasari 
√ 

√ — — 
√ 

√ — — 
√ √ 

35 Yoga Prasetya — — 
√ 

√ — — √ √ 
√ √ 

36 Yuliana Kadarsih 
√ 

√ 
√ √ √ 

— — — 
√ √ 

  Jumlah 
25 

17 20 21 17 12 12 20 35 
35 

  Persentase (%) 71,43 48,57 57,14 60 48,57 34,39 34,39 57,14 100 
100 
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Lampiran 43 

ANALISIS EVALUASI NILAI SISWA KELAS VII D 

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

SMP NEGERI 1 BAWEN 

 

SIKLUS : II (Dua) 

NO Nama Siswa 
Skor Yang Diperoleh 

Skor % 
Ketercapaian 

Tuntas 

1 2 3 4 5 YA Tidak 

1 Aldo Dicky S 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

2 Andi Irawan 20 20 10 10 15 75 75% 
√ 

3 Ardika Rianasari 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

4 Argani Ardan W 20 15 15 10 20 80 80% 
√ 

5 Arif Nugroho 20 15 5 10 15 65 65% √ 

6 Ayu Regista L 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

7 Azizi Noventika 20 15 15 15 20 85 85% 
√ 

8  Bambang Setiawan 20 20 15 15 15 85 85% 
√ 

9 Bayu Krisna Widi 20 15 10 10 20 75 75% 
√ 

10 Dion Agung Pratama 5 20 5 10 15 55 55% √ 

11 Dwi Isna H 20 20 15 15 15 85 85% 
√ 

12 Eka Wahyu B 20 20 20 20 20 100 100 
√ 

13 Fajar Nur H 20 20 20 15 20 95 95% 
√ 

14 Fendy P 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

15 Gigih Septiadi 20 20 5 10 20 75 75% 
√ 

16 Gilang Wahyu Widodo 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

17 Heni Ma'rifah 20 20 15 15 15 85 85% 
√ 

18 Ibnu Abdul R 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

19 Ira Daviana K 20 20 15 20 5 80 80% 
√ 

20 Lailatul Fitriyah 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

21 M. Shihabudin 

22 Nimas Puteri 20 20 20 15 20 90 90% 
√ 

23 Puji Lestari 20 20 20 10 20 80 80% 
√ 

24 Retno Windarti 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

25 Rika Setiyanti 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

26 Rizky Ita Handayani 20 15 20 15 20 95 95% 
√ 

27 Selia Monica 20 15 20 10 15 80 80% 
√ 

28 Senda Bagus CA 20 15 10 10 20 80 80% 
√ 

29 Septian DU 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

30 Sufi Anisa 20 15 10 20 20 85 85% 
√ 

31 Syaifullah Abdul M 20 20 10 10 15 85 85% 
√ 
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32 Thamara Larasaty 20 15 15 10 15 75 75% 
√ 

33 Weni Novitasari 20 20 15 15 15 85 85% 
√ 

34 Yessi Kurniasari 20 15 10 10 20 75 75% 
√ 

35 Yoga Prasetya 20 20 15 10 15 80 80% 
√ 

36 Yuliana Kadarsih 20 15 15 20 5 75 75% 
√ 

  JUMLAH 685 620 495 430 565 2800 127 33 2 

Jumlah Skor Maksimal 700 700 700 700 700 3500 

Skor Ketercapaian 97,86 88,57 70,71 40,71 80,71 

RATA-RATA 80 
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Lampiran 44 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KINERJA GURU 

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

SMP NEGERI 1 BAWEN 

 

Perhitungan Peningkatan Kinerja Guru dari Siklus I ke Siklus II 

Persentase (%) kinerja guru pada siklus I  = 60 % 

Persentase (%) kinerja guru pada siklus II  = 77 % 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase   

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
77

6077
X


 

     = 22,08% 
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Lampiran 45 

REKAPITULASI TANGGAPAN SISWA 

MENGENAI STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI SOSIAL 
NO INDIKATOR Frekuensi JML 

SS S N TS STS 
1. Saya merasa tertarik dan tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran seperti yang telah dilakukan dengan strategi  inkuiri sosial 11 17 7 0 0 35 

2. Saya merasa lebih mudah memahami materi dan pemikiran kritis saya meningkat dalam pelajaran IPS sejarah dengan 
menggunakan strategi inkuiri sosial  

16 14 4 1 0 35 

3. Saya aktif selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung 10 14 10 1 0 35 
4. Saya senang belajar dengan menggunakan strategi inkuiri sosial 11 15 9 0 0 35 
5. Saya menjadi lebih tertarik untuk berdiskusi baik kelompok maupun umum dalam kelas. 10 16 9 0 0 35 

6. Saya merasa suasana pembelajaran menegangkan dan kurang menyenangkan selama kegiatan belajar mengajar (KBM) 
berlangsung dengan strategi inkuiri sosial 

0 0 8 18 9 35 

7. Saya memilih diam daripada bertanya kepada guru jika ada yang belum saya pahami  1 1 3 14 16 35 
8. Saya selalu bekerjasama dengan teman satu kelompok selama kegiatan belajar berlangsung  15 14 6 0 0 35 
9. Teman dalam satu kelompok membantu saya dalam memahami materi, menyelesaikan masalah dan membantu selama kegiatan 

belajar mengajar (KBM) berlangsung  
12 12 9 2 0 35 

10. Saya lebih senang membaca buku daripada melakukan diskusi  6 16 6 4 3 35 
11. Saya ingin setiap pembelajaran IPS Sejarah dengan menggunakan media dan strategi yang meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis saya 
11 14 8 2 0 35 

12. Saya berani mengemukakan pendapat atau jawaban saya 10 17 8 0 0 35 

13. Saya merasa keberatan dan repot jika harus mempersiapkan kegiatan dengan strategi inkuiri sosial 0 1 5 17 12 35 
14. Saya termotivasi mempelajari materi lebih dalam setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

inkuiri social 
10 18 7 0 0 35 

15. Saya merasa pengetahuan dan wawasan saya bertambah kritis dengan strategi inkuiri sosial 8 21 6 0 0 35 
  JUMLAH 131 190 105 59 40 525 
 PRESENTASE 25 36,2 20 11,2 7,62  
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Lampiran 46 

ANALISIS BERPIKIR KRITIS SISWA SECARA KELOMPOK 

Siklus I 

NO Nama  
Aspek Yang Diamati 

Skor Persentase A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 
1 Aldo Dicky S 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
2 Andi Irawan 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
3 Ardika Rianasari 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
4 Argani Ardan K 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
5 Arif Nugroho 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
6 Ayu Regista L 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
7 Azizi Noventika 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
8 Bambang Setiawan 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
9 Bayu Krisna Widi 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 

10 Dion Agung P 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
11 Dwi Isna H 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
12 Eka Wahyu B 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
13 Fajar Nur H 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
14 Fendy P 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
15 Gigih Septiady K 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
16 Gilang Wahyu W 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
17 Heni Ma'rifah 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
18 Ibnu Abdul R 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
19 Ira Daviana K 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
20 Lailatul Fitriyah 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
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21 Muhammad Shihabudin 
22 Nimas Puteri Y 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
23 Puji Lestari 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
24 Retno Windarti 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
25 Rika Setiyanti 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
26 Rizky Ita H 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
27 Selia Monica S 1 3 1 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 43 50,59% 
28 Senda Bagus CA 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
29 Septian DU 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
30 Sufi Anisa 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
31 Syaifullah Abdul  1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
32 Thamara Larasaty 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
33 Weni Novitasari 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
34 Yessi Kurniasari 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 44 51,76% 
35 Yoga Prasetya 1 3 2 2 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 55% 
36 Yuliana Kadarsih 1 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 4 2 3 2 39 45,88% 
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Keterangan 

(A1) Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang bersifat umum  
(A2) Menayakan pertanyaan yang relevan  
(A3) Meminta elaborasi  
(B1) Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk mengembangkan ide-ide baru (B1) 
(B2) Mencari dan menghubungkan antara masalah yang didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 
(B3) Mendengarkan dengan hati-hati (B3) 
(B4) Berpikiran terbuka (B4) 
(B5) Berbicara dengan bebas  
(B6) Bersikap Sopan  
(C1) Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang sudah ada (C1) 
(C2) Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh  
(C3) Meminta klarifikasi  
(C4) Menanyakan sumber Informasi  
(D1) Berusaha untuk memahami  
(D2) Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi  
(E1) Mampu mengerjakan soal evaluasi  
(E2) Mampu menganalisis soal evaluasi  
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Lampiran 47 

ANALISIS BERPIKIR KRITIS SISWA SECARA KELOMPOK 

Siklus 2 

 

NO Nama  
Aspek Yang Diamati 

Skor Persentase A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 
1 Aldo Dicky S 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
2 Andi Irawan 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
3 Ardika Rianasari 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
4 Argani Ardan K 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
5 Arif Nugroho 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
6 Ayu Regista L 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
7 Azizi Noventika 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
8 Bambang Setiawan 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
9 Bayu Krisna Widi 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 

10 Dion Agung P 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
11 Dwi Isna H 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
12 Eka Wahyu B 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
13 Fajar Nur H 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
14 Fendy P 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
15 Gigih Septiady K 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
16 Gilang Wahyu W 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
17 Heni Ma'rifah 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
18 Ibnu Abdul R 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
19 Ira Daviana K 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
20 Lailatul Fitriyah 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
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21  Muhammad Shihabudin                                       
22 Nimas Puteri Y 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
23 Puji Lestari 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
24 Retno Windarti 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
25 Rika Setiyanti 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
26 Rizky Ita H 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
27 Selia Monica S 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 53 63,25% 
28 Senda Bagus CA 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
29 Septian DU 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
30 Sufi Anisa 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
31 Syaifullah Abdul  3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
32 Thamara Larasaty 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
33 Weni Novitasari 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
34 Yessi Kurniasari 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 53 63,25% 
35 Yoga Prasetya 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 5 4 60 70,59% 
36 Yuliana Kadarsih 2 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 56 65,89% 
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Keterangan 

(A1) Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang bersifat umum  
(A2) Menayakan pertanyaan yang relevan  
(A3) Meminta elaborasi  
(B1) Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk mengembangkan ide-ide baru (B1) 
(B2) Mencari dan menghubungkan antara masalah yang didebatkan dengan masalah lain yang relevan (B2) 
(B3) Mendengarkan dengan hati-hati (B3) 
(B4) Berpikiran terbuka (B4) 
(B5) Berbicara dengan bebas  
(B6) Bersikap Sopan  
(C1) Memberi contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang sudah ada (C1) 
(C2) Menghadapi tantangan dengan alasan dan contoh  
(C3) Meminta klarifikasi  
(C4) Menanyakan sumber Informasi  
(D1) Berusaha untuk memahami  
(D2) Memberikan ide dan pilihan yang bervariasi  
(E1) Mampu mengerjakan soal evaluasi  
(E2) Mampu menganalisis soal evaluasi  
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Lampiran 48 

DATA PRIBADI 

INFORMAN PENELITIAN (SISWA) 

 

1. Nama  :Sufi Anisa 

Kelas  : VII D 

Nomor Absen : 30 

Umur  : 12 tahun 

2. Nama  : Senda Bagus C.A 

Kelas   : VII D 

Nomor Absen : 27 

Usia  : 12 tahun 

3. Nama  :  Rika Setiyani 

Kelas   : VII D 

Nomor Absen : 24 

Usia  : 13 tahun 

4. Nama  :  Aldo Dicky S 

Kelas   : VII D 

Nomor Absen : 1 

Usia  : 13 tahun 
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Lampiran 49 
DATA PRIBADI 

INFORMAN PENELITIAN (GURU) 
 

Nama    : Dra. Hj. Eko Wahyuningsih 
NIP   : 19670218 200604 2 002 
Usia   : 44 tahun  
Agama   : Islam  
Pekerjaan  : Guru IPS 
Status pegawai  : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat   : Jalan RA. Kartini Sembungan Ungaran Barat 
Pendidikan terakhir : Sarjana S1 
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Lampiran 50 
Foto Penelitian Tindakan Kelas 

Siswa Kelas VII D SMP Negeri 1 Bawen 

 

 
Gambar 10. Suasana Pelaksanaan pembelajaran pra siklus  (Dok. Pribadi) 

 

 
Gambar 11. Suasana Pelaksanaan pembelajaran siklus I Dok.Pribadi) 
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Gambar 12. Suasana Pelaksanaan diskusi siklus I (Dok.Pribadi) 

 

 
Gambar 13. Siswa mempresentasikan hasil Diskusi siklus I (Dok Pribadi) 
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Gambar 14. Siswa mengemukakan pendapat siklus I(dok pribadi) 

 

 
Gambar 15.  Evaluasi siklus I (Dok Pribadi) 

 

 

 



241 

 

 

 
Gambar 16.  Suasana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II (Dok Pribadi) 

 

 
Gambar 17.  Guru membimbing kegiatan diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 

 

 

 

 



242 

 

 

 
Gambar 18.  Suasana kegiatan diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 

 
Gambar 19.  Siswa Mempresentasikan hasil Diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 
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 Gambar 20.  Siswa mengajukan pertanyaan pada siklus II (Dok Pribadi) 

 

 
Gambar 20.  Evaluasi siklus II (Dok Pribadi) 
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