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SARI 
 
 

Malika HNS. 2007. Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Sejarah 
Menggunakan Media Film Dokumenter Pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 36 
Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang, 100 hlm. 
 
Kata Kunci :Persepsi Siswa, Media Film Dokumenter  

 
Model pembelajaran sejarah  menggunakan media film dokumenter. 

Karena pada dasarnya pengajaran sejarah bertujuan menumbuhkan rasa 
nasionalime melalui penghayatan masa lampau bangsa, yang dapat berfungsi 
sebagai jembatan untuk mengatasi perbedaan suku. Dengan pembelajaran 
menggunakan media film dokumenter dari penglihatan siswa secara langsung 
akan memunculkan persepsi siswa yang positif. Tetapi hal ini perlu dibuktikan 
kebenaranya melalui penelitian agar memperoleh jawaban yang lebih akurat.  

Permasalahan yang ingin dipelajari dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter pada 
siswa SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008. : (2) Bagaimana 
persepsi siswa terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media film 
dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 
2007/2008. 

Tujuan penelitian ini adalah:  (1) Ingin megetahui proses pembelajaran 
sejarah menggunakan media film dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 
36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008. : (2) Ingin  mengetahui bagaimana 
persepsi siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran sejarah menggunakan 
media film dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun 
pelajaran 2007/2008. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sampel yang 
digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi langsung, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik 
triangulasi sumber dan metode peneliti gunakan untuk menguji keabsahan data. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis interaksi.    

Hasil penelitian Di SMP Negeri 36 Semarang, Dalam pembelajaran sejarah 
guru menggunakan media film dokumenter dimana siswa di ajak melihat suatu 
peristiwa masa lampau dalam film dokumenter dan menghubungkan dengan 
materi yang telah di sampaikan oleh guru dan sebagai implementasinya agar dapat 
memahami materi. Film dokumenter digunakan untuk mengatasi kebosanan siswa 
dalam mempelajari sejarah, pada dasarnya film itu menyampaikan pesan 
perjuangan para pahlawan sehingga kesan yang di tangkap oleh siswa adalah jiwa 
kepahlawanan.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Persepsi 
Siswa terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter 
dapat bersifat positif dan negatif. Persepsi yang bersifat positif dapat mendorong 
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mereka bersikap dan bertingkah laku positif terhadap kehidupan sehari-hari 
maupun di sekolah dan belajar lebih giat guna meneruskan cita-cita para 
pahlawan. Sebaliknya, persepsi siswa yang bersifat negatif dapat mendorong 
mereka bertingkah laku negatif, misalnya film dokumenter juga menggambarkan 
peperangan, siswa sering bertengkar. 

Dari hasil penelitian diatas disarankan, dalam penggunaan media 
pembelajaran harus lebih di tingkatkan agar supaya pesan afektif cepat terkangkap 
dan bisa mendalam, sehingga dalam mempelajari sejarah tidak terkesan 
membosankan dan bersifat hapalan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang bertugas 

menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, 

manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan 

dipercaya mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia 

yang produktif. 

Kuantitas dan kualitas adalah hal terpenting dari bidang pendidikan. Berhasil 

atau tidaknya suatu pendidikan dapat dilihat dari mutu pendidikan itu sendiri. 

Sedangkan mutu pendidikan dapat dilihat dari proses Pembelajaran. Pendidikan 

dikatakan bermutu jika proses belajar-mengajar (PBM) berlangsung secara efektif, 

yaitu ada kesesuian antara hasil dengan tujuan (Sudaryanto, 1990:5). 

Salah satu masalah yang mendasar dalam dunia pendidikan adalah 

bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga 

memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Pendidikan tidak hanya lagi dilihat dari 

dimensi rutinitas, melainkan harus diberi makna mendalam dan bernilai bagi 

perbaikan kenerja pendidikan sebagai salah satu instrumen utama pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) dengan multi kemampuan Kognitif, Afeksi, dan 

Psikomotorik (Sudarmawan, 2003:95). 
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Dalam mengembangkan sistem pendidikan, pemerintah berusaha 

menetapkan kurikulum yang sekiranya cocok untuk pendidikan di Indonesia. 

Kurikulum diartikan sebagai semua ide dan cara yang dirumuskan untuk memberi 

arahan bagaimana anak belajar, dimana ide dijabarkan dalam berbagai bahan 

pelajaran yang diorganisasikan dan disajikan oleh guru kepada siswa (Kasmadi, 

2003:29). Lebih rinci lagi, yang dikaitkan dengan hal yang akan dicapai dalam 

pembelajaran, maka kurikulum diartikan sebagai sejumlah pengalaman, belajar, 

kemampuan, keterampilan, kebiasaan, dan sikap, dimana siswa akan mendalami 

untuk dirinya sendiri, dalam sikap upaya untuk membentuk perilakunya sebagai 

hasil pengetahuan yang diperoleh di sekolah (Kasmadi, 2003:30). 

Kebijakan pemerintah menerapkan kurikulum dengan melakukan 

penyusunan standar nasional seluruh mata pelajaran. Kurikulum berisi bahan ajar 

yang diberikan pada peserta didik melalui proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pedagogi yang mencakup 

strategi atau metode belajar. Tingkat keberhasilan belajar yang di capai peserta 

didik dapat dilihat pada hasil belajar mencakup ujian, tugas-tugas, dan 

pengamatan (Danim, 2003:1).  

Berdasarkan kenyataan yang ada dan dipandang perlu untuk dapat 

menempatkan model dan metode pembelajaran secara tepat, maka diperlukan 

pemikiran tinggi dari guru untuk menggunakan kurikulum standar, di mana siswa 

dilibatkan untuk bertanggung jawab secara kultural dan penilaian yang matang 

dengan kreatifitas masing-masing individu. 
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Kurikulum standar yang berlaku untuk system pendidikan baru adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang diolah berdasarkan Standar 

isi dan Standar Kompetensi Lulusan produk Bahan Standar Nasional Pendidikan 

atau BSNP. Dimana guru diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum, dan 

murid sebagai subyek dalam proses belajar mengajar, namun dapat memenuhi 

standardisasi evaluasi belajar siswa. 

Kompetensi penguasaan bahan pelajaran tentang pengembangan 

pendidikan menuntut guru untuk mengembangkan berbagai model dan metode 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan metode yang akan disajikan. 

Model pembelajaran akan terwujud dalam penerapan strategi belajar-mengajar 

(Sudaryanto Dkk, 1990:1). Untuk mencapai interaksi secara edukatif, efesien, dan 

efektif dalam mencapai tujuan, maka diperlukan metode yang tepat, dan berfungsi 

untuk alat mencapai tujuan. Untuk menentukan baik tidaknya suatu metode, 

diperlukan patokan (kriterium). Kaitannya dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran selain kreteria tujuan, diperlukan pula kreteria yang lain yaitu, 

peserta didik, situasi, evaluasi hasil belajar, media pembelajaran, kemampuan 

guru, administrasi pembelajaran, sarana dan prasaran pembelajaran. Oleh karena 

itu penggunaan suatu metode banyak tergantung pada kemampuan guru (Munib, 

2006: 51-52). 

Pemilihan yang tepat terhadap model-model pembelajaran akan 

meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pelajaran guru, dan lebih dari itu akan 

mampu meningkatkan apresiasi, imajinasi, kreatifitas, dan proses berpikir mereka. 

Kemampuan guru harus didasarkan atas teori-teori yang selama ini dipraktekkan. 
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Kelemahan esensial dalam penggarapan pembelajaran adalah menggunakan 

model dan metode klasik yang hampir untuk semua mata pelajaran diterapkan 

dalam model atau teknik yang sama. 

Untuk meningkatkan pembelajaran, seorang guru seharusnya menggunakan 

Media Instruksional sebagai channel (saluran). Melalui saluran, stimulasi 

disampaikan kepada siswa untuk memberikan motivasi, menarik perhatian, 

merangsang respon siswa. Untuk maksud tersebut perlu bagi guru mengetahui jenis-

jenis media selain dapat memilih juga memungkinkan dapat mengkombinasikan 

beberapa media untuk menyampaikan maksudnya (Rumampuk, 1988:28).  

Media pendidikan dalam arti yang sempit hanya memperhatikan dua unsur 

dari model yakni bahan dan alat. Suatu pembelajaran dengan menggunakan media 

yang didasarkan pada suatu pendekatan system, seringkali memudahkan siswa 

belajar lebih efektif ketimbang pembelajaran secara tradisional (Wilkinson, 

1984:15). 

Media film adalah salah satu jenis media audio visual yang mempunyai 

kelebihan penerimaan pesan yang lebih jelas dan tidak mudah di lupakan, karena 

antara melihat dengan mendengar dapat di kombinasikan menjadi satu. Dapat 

menikmati kejadian dalam waktu yang lama pada suatu proses atau peristiwa 

tertentu. Dengan tehnik Slow–motion dapat mengikuti suatu gerakan atau aktifitas 

yang berlangsung cepat. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dapat 

membangun sikap, perbuatan dan membangkitkan emosi dan mengembangkan 

problem (Rohani, 1997:98). 
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Model pembelajaran sejarah dengan menggunakan media film 

dokumenter, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, maka akan berfungsi 

memberikan informasi pada siswa sehingga termotivasi untuk mempelajari 

Sejarah, karena mudah untuk dipahami, tidak membosankan dan, berbangsa dan 

bernegara. Pada dasarnya pelajaran sejarah berfungsi tidak bergaya monoton 

sehingga prestasi belajar siswa meningkat dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Kaitannya dengan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian model pembelajaran sejarah dengan lebih menekankan pada 

media film dokumenter yaitu dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu 

peristiwa bersejarah atau suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna khusus 

agar dapat menjadi alat penerangan dan alat pendidikan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Pada saat ini sebagian besar siswa di SMP Negeri 36 Semarang masih 

kurang tertarik terhadap terhadap pelajaran sejarah sehingga proses pengajaran 

sejarah dari guru sejarah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang di 

harapkan. Hal ini tampak pada siswa yang acuh tak acuh pada mata pelajaran 

sejarah. Dengan menggunakan media film dokumenter di harapkan dapat 

membantu siswa dalam mempelajari sejarah dan berdampak positif terhadap 

prestasi belajar siswa, dari latar belakang masalah di atas sehingga rumusan 

masalah yang muncul adalah : 

a. Bagaimana pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 

2007/2008?  
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b. Bagaimana persepsi siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan media film dokumenter siswa kelas VIII SMP 

Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008 ? 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar jangan terjadi interpretasi yang berbeda mengenai 

judul penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas, 

maka perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut. 

a. Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses penilain seseorang atau kelompok orang 

terhadap objek, peristiwa atau melibatkan pengalaman yang berkaitan 

dengan objek tersebut. Dalam penelitihan ini persepsi adalah proses 

penilain siswa terhadap pengajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun ajaran 

2007/2008.  

b. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu teknik atau bentuk yang dipilih seorang 

guru yang digunakan secara intensif dan efektif yang sesuai dengan 

kehendak dan harapan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Sejarah  

Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari proses perubahan kehidupan 

manusia dan lingkungannya melalui dimensi waktu dan tempat yang 

mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, geografi dan lain-lain.  
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d. Media Film Dokumenter  

Media Pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk membantu menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran. Film 

dokumenter adalah dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu 

peristiwa sejarah atau suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna 

khusus agar dapat menjadi alat penerangan dan alat pendidikan. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan pada penelitian penulis 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang 

tahun pelajaran 2007/2008.  

b. Ingin mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap pelaksanaan model 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan media film dokumenter pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang Persepsi siswa terhadap pembelajaran 

sejarah menggunakan media film dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008 adalah: 

a. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diperoleh yaitu penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan masukan tentang model pembelajaran sejarah dengan media 

film dokumenter baik kepada guru maupun siswa. 
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b. Manfaat Teoretis 

Manfaat yang diperoleh yaitu hasil dari penelitian tentang Persepsi 

siswa terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun 

pelajaran 2007/2008 dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan khususnya 

mata pelajaran sejarah, yaitu dapat memberikan saran pada pihak sekolah 

pada umumnya dan guru sejarah pada khususnya untuk meningkatkan 

proses pembelajaran sejarah agar lebih mendapat perhatian dari peserta 

didik, dan memberikan sumbangan informasi bagi peneliti yang akan 

meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian ini. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Persepsi siswa 

terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008” terbagi 

menjadi 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil 

penelitian dan serta penutup. 

Bab I : PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi.  

Bab II: LADASAN TEORI, menguraikan tentang teori persepsi, 

pembelajaran sejarah, dan media film dokumenter.  
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Bab III: METODE PENELITIAN, di dalamnya membicarakan tentang 

desain penelitian, populasi, dan sample, variabel penelitian, sumber data 

penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV: HASIL PENELITIAN, menguraikan tentang hasil penelitian yaitu 

gambaran umum lokasi penelitian, pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dokumenter, serta tentang persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter. 

Bab V: PENUTUP, bab ini di dalamnya berisi simpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran.  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

sebagai pendukung pelaksanaan penelitian. 

 



 

10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi 

1.Pengertian Persepsi 

  Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, 

hubungan antar gejala maupun peristiwa ) sampai rangsang itu disadari 

dan mengerti (Irwanto, 1989:71). 

  Persepsi adalah suatu proses yang didahului penginderaan yaitu 

proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh indra melalui alat 

reseptornya. Stimulus ini akan diteruskan ke otak dan terjadi proses 

psikologi sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan 

sebagainya (Walgito, 1989:50). 

  Menurut kamus umum bahasa Indonesia persepsi dapat diartikan 

sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses 

mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Beberapa ahli 

mengemukakan persepsi tentang proses diterimanya rangsang itu didasari 

dan dimengerti (objek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) 

sampai rangsang itu didasari dan dimengerti (Irwanto, 1989 :17). 

Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada 

manusia yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukan 

bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan serta meraba (kerja 

indera) di sekitar kita (Widayatun, 1999:71). Persepsi adalah proses 
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perorganisasian dan penginterpretasikan informasi yang datang dari 

organ indera kita (Hardy, 1985). Persepsi adalah suatu proses yang 

didahului penginderaan yaitu proses yang didahului penginderaan yaitu 

proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh indera melalui alat 

reseptornya. Stimulus ini kemudian diteruskan ke otak dan terjadi proses 

psikologi sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan 

sebagainya (Walgito, 1989:50). 

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan aktifitas jiwa atau peristiwa 

untuk mengadakan hubungan dengan stimulus atau lingkungan sekitar 

(kebudayaan) melalui proses penginderaan.  

2. Syarat terjadinya persepsi 

Bimo walgito (1989:70) mengemukakan beberapa syarat sebelum 

individu mengadakan persepsi diantaranya: adannya objek (sasaran yang 

diamati), objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan stimulus 

atau rangsangan bila mengenai alat indera atau reseptor, dan adanya 

indera yang cukup baik.  

Alat inderanya yang baik inderanya yang menerima stimulus yang 

kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensorik yang selanjutnya 

disampaikan ke susunan syaraf pusat sebagai kesadaran. Oleh karena itu 

siswa diharapkan mempunyai panca indra yang baik sehingga perhatian 

siswa dalam belajar mengajar adalah fokus utama yang kita laksanakan, 

karena tanpa perhatian persepsi tak akan terjadi. Proses terjadinya 
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persepsi didahului dengan proses penginderaan oleh objek sehingga 

menimbulkan stimulus yang diterima oleh alat indra diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak yang disebut proses, kemudian terjadilah proses 

yang diraba. Proses yang terjadi didalam otak atau didalam pusat 

kesadaraan disebut sebagai proses psikologi.  

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

awal dalam proses persepsi itu. Hal ini menunjukan bahwa individu 

tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai 

berbagai macam stimulus yang yang di timbulkan oleh keadaan di 

sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon 

individu untuk persepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi tergantung 

pada perhatian individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut 

dapat di kemukakan sebagai berikut. 

Dalam skripsi ini yang dikaji oleh peneliti adalah persepsi siswa 

terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. Persepsi 

siswa terhadap pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter dapat di timbulkan melalui kegiatan pengamatan secara 

langsung terhadap pembelajaran media film dokumenter, disamping itu 

nantinya dari kegiatan pengamatan ini film dokumenter dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar oleh siswa dalam rangka 

menambah pemahaman siswa terhadap pelajaran sejarah khususnya pada 

pokok bahasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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B. Pembelajaran sejarah  

Pembembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam kemampuan, 

sikap, atau perilaku siswa yang relative permanen sebagai akibat dari pengalaman 

atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan 

kemudian kembali ke perilaku semula menunjukan belum terjadi peristiwa 

pembelajaran, walupun mungkin terjadi pengajaran. Pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2003: 57). 

Sejarah merupakan suatu bagian dari kelompok ilmu yang berdiri sendiri. 

Tujuan yang luhur dari sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah 

menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara. Pelajaran 

sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih 

jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antar 

bangsa dan negara (Kasmadi, 1996: 13). Maka itu, untuk meningkatkan 

kemampuan anak dalam menerima pelajaran sejarah dengan baik diperlukan 

berbagai model pembelajaran sejarah sesuai dengan bahan yang dikembangkan 

dari masa ke masa. Model pembelajaran yang dipilih, merupakan alat komunikasi 

yang baik antara pengajar dan siswa, sehingga pengajaran dari setiap uraian 

sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar (Kasmadi, 1996:2). 

Model-model pembelajaran sejarah secara umum adalah: 

a. Pemahaman gambar 
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Maksud utama dari model ini adalah menumbuhkan imajinasi siswa 

didik dalam memecahkan masalah yang diberikan pengajar. 

b. Belajar dengan Peta 

Pengajaran dengan model peta sejarah tidak lepas dari peran yang 

besar dari pengajarnya. Sebab pengajar selalu lebih banyak 

memegang peranan menjelaskan dan memberikan informasi, 

sedangkan aktifitas anak terjadi jika pengajar mengajukan 

pertanyaan. 

c. Permainan drama dan Simulasi 

Model ini merupakan salah satu bagian dari cara berpikir sejarah, 

dengan model ini maka anak akan mampu memahami peran sejarah 

dengan lebih baik, sebab anak akan memiliki kesempatan untuk 

mengembangkannya dalam tingkah laku pelakonnya atau dalam 

dialog-dialog bebas yang diucapkanya. 

d. Kemampuan bertanya 

Ketrampilan bertanya yang banyak dapat dikatakan sangat efektif 

peranannya dalam pengajaran sejarah sehingga model ini sering 

digunakan. Pertanyaan dimulai dari masalah yang paling mudah 

dengan jawaban yang sederhana dan mudah. Kemudian berkembang 

semakin sukar sesuai dengan tingkat pengalaman anak dalam belajar. 

e. Tugas Menulis 

Tugas menulis pada anak akan bermanfaat sekali, sebab latihan yang 

terus menerus akan membiasakan mereka untuk membaca dan 
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menulis, yang selanjutnya akan memiliki kebiasaan berpikir analisis 

dan tumbuh penalaran mereka yang sehat. 

f. Studi Dokumen  

Model ini diperlukan adanya analisis dari dokumen-dokumen yang 

telah di kumpulkan. 

g. Model Pembelajaran dengan buku teks 

Model ini bertujuan agar siswa dapat mencari keterangan khusus dari 

buku teks, dapat mengingat perbedaan batasan pengertian antara satu 

dengan yang lain, dan siswa dapat mengamati langsung lokasi yang 

terdapat dalam penjelasan pengajar dari peta yang tersedia pada buku 

teks. 

h. Model Diskusi Kelas 

Dalam model diskusi kelas, diperlukan guru yang aktif, kreatif, dan 

cermat. Guru memulai dengan proses berpikir masalah yang akan 

dijadikan bahan, bagaimana menstimulasi siswa untuk menarik 

kesimpulan yang tepat dengan cara mereka sendiri. 

i. Model Inkuiri 

Model ini merupakan pemecahan permasalahan melalui penemuan 

dan pertanyaan. Model ini hanya didasarkan atas pemecahan masalah 

yang fundamental. Jadi yang paling pokok adalah pertanyaan yang di 

jawab dan jawaban atas pertanyaan. 

j. Model Pengajaran langsung 
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Model ini didasarkan atas penelitian behavioral terhadap efektifitas 

pembelajaran atau latihan. Pengajaran langsung mempunyai ciri 

suatu pengajaran yang memakan waktu singkat, dan diarahkan pada 

penyelesaian pelajaran yang terbatas dan praktis. 

Tujuan pembelajaran sejarah secara umum 

1. Aspek kognitif 

S. Bloom mengelompokan ranah kognitif ke dalam enam kategori yaitu: 

a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan 

Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan adalah 

kemampuan untuk mengingat akan informasi yang telah diterima 

yaitu tentang peristiwa-peristiwa sejarah. 

b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman  

Kemampuan kognitif tingkat pemahaman adalah 

kemampuan mental untuk menjelaskan. Yaitu kemapuan untuk 

menjelaskan peritiwa sejarah dengan jelas menggunakan bahasa 

atau ungkapan sendiri. 

c) Kemapuan kognitif tingkat penerapan 

Kemampuan kognitif tingkat penerapan adalah kemampuan 

untuk menggunakan atau menerapkan pengetahuan sejarah di 

dalam masyarakat. 

d) Kemampuan kognitif tingkat analisis 
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Kemampuan kognitif tingkat analisis adalah kemampuan 

menjelaskan dan menganalisis suatu peristiwa sejarah, menemukan 

hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. 

e) Kemampuan kognitif tingkat sistesis 

Kemampuan tingkat sistesis adalah kemampuan membuat satu pola 

umum di balik suatu peristiwa sejarah. Kemampuan ini 

membutuhkan keterampilan khusus, pengetahuan dan wawasan 

yang luas. 

f) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi  

Kemampuan kognitif tingkat evaluasi adalah kemampuan menilai 

suatu peristiwa sejarah sesuai dengan sudut pandangnya dan latar 

belakang masing-masing. 

2. Tujuan pembelajaran ranah afektif 

Tujuan pembelajaran ranah afektif berorientasi pada sikap tujuan 

pembelajaran tersebut menggambarkan proses seseorang dalam 

mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu. Beberapa 

tujuan pembelajaran ranah afektif adalah sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan kesadaran pada siswa.  

b. Menghargai sikap kepentingan masa lampau bagi kehidupan masa 

kini suatu bangsa. 

c. Menumbuhkan sikap menghargai berbagai aspek kehidupan masa 

kini, bahwa kehidupan masyarakat masa kini adalah hasil 

pertumbuhan di waktu lampau. 
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d. Menumbuhkan kesadaran akan perubahan–perubahan yang sudah 

maupun sedang berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan 

menuju pada kehidupan yang di waktu yang akan datang. 

3. Tujuan pembelajaran sejarah ranah psikomotorik  

Beberapa tujuan pembelajaran ranah psikomotorik adalah sebagai berikut: 

a) Pelajaran di sekolah diharapkan mengutamakan pengembangan 

kemampuan dasar siswa yang berupa kemampuan menyusun 

sejarah yang antara lain meliputi keterampilan mencari jejak-jejak 

sejarah. 

b) Keterampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan 

masalah-masalah kesejarahan. 

c) Keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah. 

d) Keterampilan mengajukan pertanyaan yang produktif. 

e) Keterampilan mengembangkan cara-cara berpikir analitis tentang 

masalah-masalah sosial historis di lingkungan masyarakat. 

f) Keterampilan menyajikan suatu peritiwa sejarah menjadi lebih 

hidup. 

(Kasmadi, 1996:23) 

Pendekatan pembelajaran sejarah  

Ada tiga pendekatan dalam pembelajaran sejarah yaitu: 

1) Pendekatan faktual 
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Yaitu memberikan pemahaman tentang fakta-fakta sejarah 

digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, dan 

kapan? 

2) Pendekatan prosesual  

Yaitu memberikan pengetahuan tentang adanya kesinambungan 

antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Dalam 

perkembangan sejarah memberikan pengetahuan tentang urutan 

waktu dan periodisasi dalam sejarah. Pendekatan prosesual ini 

digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana? 

3) Pendekatan konsolitas 

Yaitu memberikan pemahaman tentang sebab akibat dalam 

peristiwa sejarah, untuk mengembangkan daya nalar atau berfikir 

kritis analitis. Pendekatan konsolitas digunakan untuk menjawab 

pertanyaan mengapa? 

(Kasmadi, 1996:24)  

 

C. Media Film Dokumenter 

1.Pengertian media film dokumenter 

Media adalah kata jamak dari medium yang dalam arti umum 

dipakai untuk menunjukan alat komunikasi. Kata ini berasal dari kata 

Latin medium, artinya antara. Istilah ini menunjukan segala sesuatu 

yang membawa tahu menyalurkan informasi antara sumber dan 

penerima (Rumampuk, 1988:3). 
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Menurut Santoso S. Hamidjojo, Media pendidikan adalah media 

yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran 

yang biasanya sudah di tuangkan dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu 

kegiatan belajar mengajar. 

Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses, belajar mengajar. Sebagai suatu media, film 

memiliki keunggulan –keungulan sebagai berikut: 

a. Film merupakan suatu denominator belajar yang umum. Baik anak 

yang cerdas maupun yang lamban akan memperoleh sesuatu dari 

film yang sama. Keterampilan membaca atau penguasaan bahasa 

yang kurang, bisa diatasi dengan menggunakan film  

b. Film sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Gerakan–

gerakan lambat dan pengulangan–pengulangan akan memperjelas 

uraian dan ilustrasi. 

c. Film dapat menampilkan kembali masa lalu dan menyajikan 

kembali kejadian–kejadian sejarah yang lampau. 

d. Film dapat mengembara dengan lincahnya dari satu negara ke 

negara lain, horizon menjadi amat lebar, dunia luar dapat dibawa 

masuk kelas. 

e. Film dapat menyajikan banyak teori maupun praktik dari yang 

bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. 
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f. Film dapat mendatangkan seorang ahli dan memperdengarkan 

suaranya dikelas. 

g. Film dapat menggunakan teknik-teknik seperti warna, gerak 

lambat, animasi, dan sebagainya untuk menampilkan butir-butir 

tertentu. 

h. Film memikat perhatian anak. 

i. Film lebih realistis, dapat diulang-ulang, di hentikan, dan 

sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. hal-hal yang abtrak menjadi 

jelas . 

j. Film bisa membatasi keterbatasan daya inderakita (penglihatan) 

k. Film dapat merangsang atau memotivasi kegiatan anak-anak. 

Film dokumenter adalah film yang dibuat untuk 

mendokumentasikan sesuatu sesuai dengan kepentingan pembuat film 

dan institusi-nya. Sebagai bahan kearsipan atau dokumentasi, maka 

gambar dan suara yang direkam memiliki nilai khusus terhadap pesan 

yang didokumentasikan. Pada umumnya, informasi yang disampaikan 

dalam film dokumenter cenderung digunakan sebagai bahan 

intruksional, bahan pengajaran/pendidikan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan, atau sebagai produk akhir hasil penelitian. 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama 

karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan 

(travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh 

enamtahun kemudian, kata ’dokumenter’ kembali digunakan oleh 
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pembuat film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film 

Moana(1928) karya Robert Flaherty. Film dokumenter menyajikan 

realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. 

Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan 

penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau 

kelompok tertentu. 

Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata 

mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran 

dari film dokumenter misalnya dokudrama (dokudrama). Dalam 

dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar 

gambar dan kenyataan dan hasil yang tersaji lewat dokudrama 

biasanya tidak berbeda jauh. Dalam dokudrama, realita tetap jadi 

pakem pegangan. 

Kini film dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam 

perfilman dunia. Para pembuat film bisa bereksperimen dan belajar 

tentang banyak hal ketika terlibat dalam produksi film dokumenter. Di 

Indonesia, produksi film dokumenter untuk televisi dipelopori oleh 

stasiun televisi pertama kita, Televisi Republik Indonesia (TVRI). 

Beragam film tentang kebudayaan, flora dan fauna Indonesia telah 

banyak dihasilkan TVRI (Efendi heru, 2002:11-12). 

2.Pembelajaran Sejarah dengan Media Film Dokumenter  

Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam 

pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan 
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sumber inspirasi terhadap hubungan antarbangsa dan Negara. Namun 

kenyataannya pelajaran sejarah dianggap paling membosankan karena 

Buku-buku pelajaran sejarah di sekolah selama ini lebih bersifat 

memberikan materi instant tentang fakta sejarah kepada siswa ketimbang 

memberikan “daya kreatif siswa” (Wasino, 2005: 1). 

Untuk mengatasi kebosanan para siswa dalam mempelajari sejarah, 

maka diperlukan media dalam penyampaian materi. Media 

pembelajaran jenisnya bermacam-macam. Salah satunya dengan 

menggunakan film dokumenter. Dengan menggunakan media film 

dokumenter siswa tidak cenderung bosan dan dapat memotivasi siswa 

untuk mempelajarinya. Pada dasarnya guru hanya menyampaikan 

materi yang bersifat hafalan saja tanpa adanya fakta yang nyata. 

Sehingga diharapkan dengan menggunakan media film dokumenter 

dalam pembelajaran sejarah bisa menarik perhatian siswa. Film 

dokumenter ini menceritakan tentang masa pergerakan rakyat 

Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

3.Gambaran singkat isi film dokumenter  

Film dokumenter menceritakan masa pendudukan Jepang, politik 

represif yang dijalankan pemerintahan Hindia Belanda dalam tahun 

1930-an menyebabkan partai-partai berhaluan politik apa pun hampir 

tidak dapat bergerak. Bayangan akan timbulnya pemberontakan selalu 
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menghantui pemerintah. Pada bulan Februari 1942, kurang lebih satu 

bulan pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. 

Sukarno dan Hatta selama pendudukan Jepang memilih untuk 

tampil secara terbuka. Tetapi Hatta menolak untuk bekerja sebagai 

penasihat pemerintah. Dalam kedudukan kini ia berusaha mencegah 

berlakunya peraturan-peraturan yang memberatkan rakyat atau 

tindakan-tindakan yang dapat melukai perasaan rakyat, baik yang 

bersifat agama maupun norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat (Hatta, 1979 : 65). 

Pada tahun 1943 Hatta diangkat menjadi salah seorang pimpinan 

Pusat Tenaga Rakyat (Putera) disamping Sukarno, Ki Hajar 

Dewantoro, dan Kiai Mas Mansur. Bersama para pemimpin lainnya 

itu, dengan cara yang tidak mungkin menimbulkan kecurigaan pihak 

Jepang, Hatta memanfaatkan sebaik-baiknya badan yang oleh Jepang 

dibentuk untuk kepentingan perangnya tersebut. 

Situasi perang yang tidak menguntungkan memaksa pemerintahan 

Jepang memberikan konsensi kepada daerah taklukannya termasuk 

Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang, 

Koiso, mengucapkan janji untuk memberikan kemerdekaan kepada 

Indonesia di kemudioan hari. Pada bulan Mei 1945 Dokuritsu Zyunbi 

Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan) dibentuk. 

(Sumarmo, 1991 : 87).  
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Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) dibentuk, setelah segala tugas Dokuritsu Zyunbi 

Tjoosakai dianggap selesai. Ir. Sukarno diangkat sebagai ketua dan 

Hatta sebagai wakilnya. Dua hari kemudian Hatta bersama Sukarno 

dan dr. Radjiman Wediodiningrat (bekas ketua Dokuritsu) berangkat 

ke Dalat, Vietnam, memenuhi panggilan Jenderal Terauchi (panglima 

angkatan perang Jepang untuk seluruh Asia Tenggara). Dalam 

pertemuan tersebut Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan 

Indonesia sudah dapat diumumkan apabila persiapan untuk itu sudah 

rampung dan bahwa kekalahan Jepang sudah semakin dekat. 

Setiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Hatta sudah ditunggu 

oleh Sjahrir di rumahnya. Sjahrir mengatakan bahwa Jepang sudah 

menyerah kepada sekutu dan ia meminta Hatta untuk mempengaruhi 

Sukarno agar Sukarno sendiri atas nama rakyat mengumumkan 

kemerdekaan, bukan PPKI yang dinilai Sjahrir berbau Jepang. Hatta 

setuju untuk mengumumkan kemerdekaan secepatnya, namun ia tidak 

menyetujui cara yang diusulkan Sjahrir. Hatta berpendapat sama dengan 

Sukarno, bahwa hak untuk mengumumkan kemerdekaan adalah hak 

PPKI walaupun Sukarno yang menjdi ketuanya. 

Soekarno dan Hatta kemudian merencanakan untuk mengadakan 

rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu sehari 

sebelumnya (15 Agustus) datang lagi desakan dari pemuda baik 

kepada Hatta maupun kepada Sukarno. Akan tetapi keduanya tetap 
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pada pendirian mereka. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945 Hatta dan 

Sukarno dibawa oleh pihak pemuda ke Rengasdengklok, dekat 

Karawang. Sehabis maghrib pada hari itu juga, atas usaha Subardjo 

mereka dibawa kembali ke Jakarta. Malam harinya diadakan rapat 

PPKI, yang juga dihadiri oleh kelompok-kelompok pemuda. 

Menjelang dini hari tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi selesai 

disusun dan kemudian ditandatangani oleh Hatta dan Sukarno atas 

nama bangsa Indonesia. 

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 secara aklamasi memilih 

Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia. Jabatan wakil presiden 

dipangku Hatta hingga ia mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 

1956, diselingi periode singkat sebagai perdana menteri Republik 

Indonesia Serikat (RIS) sejak Desember 1949 sampai Agustus 1950.  

Posisi Sokarno dan juga Hatta, pada masa awal republik itu cukup 

sulit. Di mata sekutu, mereka dianggap kolaborator dan pemerintahan 

yang mereka pimpin dicap sebagai produk Jepang. Pemerintah Belanda 

menolak untuk berhubungan dengan mereka walaupun sikap itu tidak 

diikuti secara utuh oleh Van Mook yang mewakili pemerintah Belanda 

di Indonesia (Ensiklopedia : 364). 

Tanda-tanda bahwa Belanda akan melancarkan serangan militer 

dengan mengesampingkan persetujuan Lingggajati sudah tampak dari 

cara-cara mereka memberikan tafsiran sendiri terhadap perjanjian 

tersebut, seperti kebebasan mereka mendirikan negara-negara federal 
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dan ketidakbolehan RI membuka perwakilan di luar negeri. Untuk 

menghadapi kemungkinan yang buruk itu, Hatta berangkat ke India 

mengunjungi Nehru dan Gandhi untuk mencari dukungan politik. 

Hatta kembali ke tanah air pada saat Belanda sudah melancarkan 

agresi militer (Juli 1947). Selama agresi itu berlangsung dan beberapa 

bulan sesudahnya, Hatta berkedudukan di Bukittinggi dan dari tempat 

ini ia memimpin perjuangan untuk seluruh Sumatera.  

Pada pertengahan Agustus 1949 Hatta berangkat ke Belanda, 

memimpin delegasi Indonesia untuk menghadapi Belanda dalam 

Konferensi Meja Bundar (KMB). Sikap dan aktivitas Hatta semakin 

menonjol saat KMB berlangsung dan boleh dibilang merupakan karya 

monumental Hatta, karena kegigihan dan kehebatannya akhirnya 

adalah adanya sebuah pengakuan “Negara Indonesia Serikat”. 

Semua hasil KMB disahkan KNIP pada tanggal 14 Desember 

1949, tiga hari kemudian Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS dan 

pada tanggal 20 Desember 1949 Hatta diangkat menjadi Perdana 

Menteri. Dalam kedudukan itu Hatta menandatangani naskah 

pengakuan kedaulatan di Amsterdam (27 Desember 1949). Sejak 

dibubarkannya RIS dan memutuskan untuk menerima kembali negara 

kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 

1950 (Ensiklopedia : 364). 
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D. Kerangka Berpikir 

Persepsi adalah suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses 

yang didahului penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus 

oleh indera melalui alat reseptornya. Stimulus ini kemudian diteruskan ke otak 

dan terjadi proses psikologi sehingga individu menyadari apa yang dilihat, 

didengar dan sebagainya (walgito, 1989:50). 

Dengan demikian hubungan antara media film dokumenter dengan 

pelajaran sejarah terdapat hubungan saling keterkaitan. Media film dokumenter 

menggambarkan peristiwa sejarah pada masa lampau, dan sebaliknya pelajaran 

sejarah dapat disampaikan dengan melihat media film dokumenter. 

Pandangan siswa terhadap media film dokumenter yang dikaitkan dengan 

proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan belajar sejarah. Dengan 

kata lain persepsi terhadap pembelajaran menggunakan media film dokumenter 

sebagai media pembelajaran sejarah, kerangka berpikir tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Kerangka Berpikir 

    

 Persepsi  Belajar Sejarah 
Positif 
Tidak tahu 
Negatif   

PBM 
Film 
dokumenter 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut 

Bagdan dan Taylor mendefinisikan ”metodologi kualitatif ” sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Perilaku ini diarahkan pada 

latar belakang dan individu tersebut secara holistic/utuh (Moleong, 2006:4). 

Beberapa alasan digunakannya pansekatan kualitatif antara lain: 

Pertama, penilitian ini diarahkan pada pengkajian pada suatu 

kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas dengan 

menggunakan media film dokumenter yang di harapkan hasil 

pembelajarannya di kaitkan dengan sikap nasionalisme. Dengan demikian 

penelitian ini studi kelas dari fenomena yang cukup kompleks di kelas. 

Keadaan yang ada selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik, dan jelas 

sehingga objektivitas akan semakin terwujud. 

Kedua, penelitian ini tidak diabadikan untuk menguji suatu teori 

atau konsep, tetapi lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang terjadi 

berkaitan dengan aktifitas belajar di siswa kelas dengan menggunakan 

media film dokumenter pada pelajaran sejarah sehingga pola pikir yang 

digunakan adalah bersifat induktif, yaitu bahwa pencarian data bukan 
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dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelum penelitian dilaksanakan. 

Disebutkan dalam Moleong (1994:6) bahwa pokok–pokok 

penelitian tentang upaya peningkatan aktifitas belajar siswa dengan 

menggunakan media film dokumenter tersebut tidak akan diredusir ke 

dalam variable atau hipotesis, melainkan akan dipandang sebagai dari 

suatu keutuhan. 

Ketiga, sesuai dengan karakteristik rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka cara memperoleh data untuk kepentingan tersebut, 

peneliti sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data turun ke objek 

penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2006:3-4) hal 

tersebut merupakan salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 36 Semarang yang berlokasi di Jl. 

Plampitan no. 35 Semarang. Tahun 2007/2008 SMP Negeri 36 Semarang 

memiliki 21 kelas dengan perincian 7 kelas tiap-tiap angkatan. Untuk kelas VIII 

jumlah keseluruhan siswa sebanyak 286 siswa. Terdiri dari kelas VIIIA,VIIIB, 

VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF, dan kelas VIIIG. 

 

C. Fokus Penelitian  

Menurut Mohammad Ali (1990:9-10) mengungkapkan bahwa unsur 

pengajaran dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu guru, isi materi 



31 

 

pelajaran dan siswa. Menurut Subroto (dalam Sumantri dan Johan permana, 

1996:176) mengungkapkan ada tiga macam sarana pendidikan, yaitu alat 

pelajaran, alat peraga dan media pengajaran. 

Jadi terjadi antara unsur di atas melibatkan sarana dan prasarana seperti 

metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar siswa sehingga tercipta 

situasi belajar mengajar yang memungkinkan untuk tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar. 

Dalam menggunakan media film dokumenter dalam pelajaran sejarah diharapkan 

siswa dapat menanamkan sikap nasionalisme. Sehingga tujuan yang hendak 

dicapai yaitu bentuk-betuk tingkah laku apa yang diinginkan dapat dimiliki siswa. 

Fokus penelitian ini adalah ”Persepsi siswa terhadap model pembelajaran 

sejarah menggunakan media film dokumenter pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

36 Semarang”. 

 

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian  

1. Jenis Data 

Sejalan dengan tujuan penelitian serta pendekatan yang 

digunakannya, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih banyak berbentuk sikap tindakan-tindakan/tingkah laku atau 

tindakan serta fenomena-fenomena yang terjadi, sikap tingkah laku 

atau tindakan serta fenomena-fenomena yang dihimpun merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembelajaran dengan 

menggunakan media film dokumenter pada mata pelajaran sejarah. 
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2. Sumber Data Primer 

Sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII serta para 

pelaku kegiatan sekolah yang lain dengan harapan dapat memberikan 

informasi dan keterangan-keterangan yang memadahi sesuai aspek 

kajian yang dirumuskan. 

Sumber data utama yang dijadikan sumber informasi berkaitan 

dengan penelitian ini adalah guru sejarah, siswa kelas VIII SMP 

Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2007/2008, karena merekalah 

yang berkecimpung langsung dalam melaksanakan tugas dan 

kegiatannya sedang guru sebagai pelaksana tindakan, pengamat, dan 

penilai hasil belajar siswa. Selain itu juga diperoleh data dari Kepala 

Sekolah SMP sebagai pengamat kegiatan di sekolah. 

3. Sumber Data Sekunder 

Untuk melengkapi dan mendukung data primer digunakan sebagai 

sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-

arsip yang terdapat di kelas seperti buku pembinaan daftar hadir, 

satuan pelajaran, dan hasil belajar siswa beserta komponen yang 

lainnya untuk dijadikan bahan studi kelayakan. 

Sumber data ini diperoleh dari informan: 

a. Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

sekolah yang dijadikan objek penelitian. 

b. Guru sebagai orang yang terkait dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan media film dokumenter.  
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c. Perangkat administrasi dikelas antara lain, daftar hadir, perangkat 

pembelajaran, daftar nilai dan sebagainya. 

 

E. Teknik Sampling 

Teknik Sampling dalam penelitian adalah cara untuk mengambil sampel 

penelitian yaitu menentukan informan yang dianggap mampu menjawab dan 

memecahkan permasalahan yang peneliti diajukan. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif, maka sampel yang digunakan adalah sampel 

bertujuan atau purposive sample yakni menurut sampel yang dihubungi dengan 

ketentuan tertentu yang diterapkan berdasarkan penelitian. Pengumpulan data 

dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota 

sampel, mereka kemudian menjadikan sumber informasi mengenai orang lain 

yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditentukan ini 

kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukan orang 

lain yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya sampel 

jumlah anggota yang diinginkan terpenuhi.  

Teknik sampel bertujuan ini, peneliti gunakan dengan pertimbangan 

adanya karakteristik dalam suatu populasi. Berkaitan dengan itu, maka ditetapkan 

siswa yang memenuhi kriteria sebagai informan dalam peneliti ini adalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dan Alat Pengumpulan Data 
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Berkaitan dengan cara-cara yang ditempuh dalam rangka 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan 

ciri-ciri penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dapat 

digambarkan sebagai suatu corong yaitu proses pengumpulan data 

yang terbuka lebar pada bagian permukaan (awal) sehingga semakin 

lama dan rinci penggaliannya akan semakin menghususkan dan 

menyempit menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 1994:89). 

Untuk menghimpun data yang cukup banyak dan beragam yang 

berkaitan dengan aspek kajian yang dirumuskan peniliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yakni : a) observasi, b) 

wawancara, c) dokumentasi. Teknik tersebut digunakan secara 

simultan, dan pada waktu-waktu tertentu dilakukan secara terpisah atau 

bersamaan. Beberapa teknik pengumpulan data: 

a. Teknik Observasi  

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

terhadap berlangsungnya objek penelitian, disebut observasi 

langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan pada saat tidak bersamaan berlangsungnya 

peristiwa yang akan diselidiki (Rahman, 1993 :71). 

Dalam kegiatan pengumpulan data observasi merupakan 

salah satu metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal 
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ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan melalui dua 

cara, yakni: 1) pengamatan berperan serta artinya pengamatan 

melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan 

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya dan, 2) 

pengamatan tanpa peran serta pengamat yaitu pengamat hanya 

berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 1994:126). 

Pengamatan tersebut dilakukan secara terbuka maksudnya 

kegiatan pengamatan ini diketehui oleh subjek dan dengan suka 

rela memberikan pengamatan kepada pengamat untuk mengamati 

peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang 

yang mengamati (Moleong, 1994: 127). 

Dalam proses pengamatan pada teknik observasi peniliti 

bertindak sebagai observer, yaitu langsung dan tidak langsung 

berusaha memperoleh data tentang persepsi siswa terhadap model 

pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter di 

SMP Negeri 36 Semarang. 

b. Interview Atau Wawancara 

Interview atau wawancara merupakan cara dan alat 

pengumpul informasi dengan sejumlah pertanyaan secara lisan 

dijawab secara lisan pula (Rahman, 1993:77). 

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

mengandung jenis, yakni : 1) wawancara informal (spontan); 2) 

wawancara tak strutur. Pemilihan jenis kedua jenis ini didasari 
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suatu pemikiran bahwa wawancara informal akan mempunyai arti 

penting dalam menjalin hubungan timbal balik antar peniliti 

dengan objek penelitian serta untuk mendapatkan informasi 

spontan. Demikian pula penggunaan wawancara tak struktur 

merupakan penggunaan wawancara yang lebih bebas iramanya, 

bebas dalam pembicaraan tidak terlalu kaku serta pertanyaan dapat 

disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas respoden. 

Proses wawancara informal atau spontan ini dimaksudkan 

untuk membina keakraban antara peniliti dengan responden dan 

juga untuk menciptakan suasana yang wajar menghilangkan 

kekakuan dan kesan resmi dalam proses selanjutnya. 

Wawancara digunakan juga untuk memperoleh data secara 

langsung tentang persepsi siswa terhadap model pembelajaran 

sejarah menggunakan media film dokumenter pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 36 Semarang untuk mengetahui upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan dan meningkatkan 

profesinya. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu 

adanya pencatatan data peneliti lakukan dengan menyiapkan tape- 

recorder yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. 

Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan data 

tentang proses pembelajaran sejarah di SMP Negeri 36 Semarang 

khususnya kelas VIII serta persepsi siswa terhadap model 

pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter yang 
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menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan, sehingga dapat 

diambil nilai-nilai kepahlawanan yang nantinya dapat menanamkan 

sikap nasionalisme. 

Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar 

dapat memberikan keterangan-keterangan tentang persoalan dan 

dapat mambantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian ini. Peneliti juga akan memadukan sumber bukti dari 

wawancara ini dengan informasi-informasi lainnya yang memadai. 

Kredibilitas hasil wawancara, untuk menjaganya perlu adanya 

pencatatan data yang peneliti lakukan dengan menyiapkan tape-

recorder yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. 

Disamping menggunakan tape recorder, peneliti juga membuat 

catatan-catatan yang berguna untuk membantu peneliti dalam 

merencanakan pertanyaan berikutnya dan juga meminta peneliti 

untuk mencari pokok-pokok penting dalam pita suara sehingga 

mempermudah analisa. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data tertulis. Data 

ini bisa di dapat dari buku, catatan transkrip, surat kabar, majalah, 

dsb. Teknik dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan 

sebagai sumber data dalam penelitian ini merupakan sejumlah data 

yang bersifat tertulis meliputi daftar hadir kelas, satuan pelajaran, 
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hasil belajar siswa serta catatan yang relevan dengan kebutuhan 

penelitian. Data tambahan lainnya adalah diperoleh dari foto, baik 

itu foto tentang orang dan latar penelitian. Dengan foto ini 

diharapkan kredibilitas penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan karena telah sifat-sifatnya khas dari kasus yang diteliti 

dengan menggunakan foto. 

 

G. Objektifitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk 

menetapkan keabsaan data. Untuk mendapatkan keabsahan data di perlukan 

teknik pemeriksaan. Menurut Moleong, (2002:174) pelaksanaan tehnik 

pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralian (Transferability) ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

Teknik yang digunakan untuk menguji obyektifitas dan keabsahan data 

pada penelitihan ini adalah triangulasi. Moleong (2002:178) mengemukakan 

bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 

Denzin (1978) dalam Moleong (2002:178) membedakan empat macam 

triangulasi dalam teknik pemeriksaan data, yaitu: 

a. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
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melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah 

menggunakan media film dokumenter. 

b. Triangulasi dengan dua metode, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitiaan beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. Triangulasi metode, digunakan peneliti untuk pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Untuk itu semua informan yang di wawancarai tiap-tiap informan 

berbeda, dengan item pertanyaan yang sama. Dengan demikian akan 

diperoleh data yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi data di 

lapangan. 

c. Triangulasi dengan menggunakan penyidik yaitu memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini 

mengkroscek kepada guru yang bersangkutan yaitu Erna Pandi 

Nurhidayati, S.Pd, Toni Lelono, S.Pd, St. Sumpono, S.Pd, dan Dra 

Retno Puji W selaku guru yang mengampu mata pelajaran sejarah di 

SMP Negeri 36 Semarang. Dalam penelitiaan ini digunakan teknik 

triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber dan metode yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil 
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pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta 

dengan pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa tehnik 

pengumpulan data. 

 

H. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis interaksi, 

dimana komponen data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

a. Reduksi data, yakni data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan 

data yang sama dan data tersebut diorganisasikan untuk mendapat simpulan-

simpulan data sebagai bahan penyajian data. 

b. Penyajian data, setelah data diorganisasikan data disajikan dalam uraian 

deskriptif disertai dengan bagan atau tabel, untuk memperjelas penyajian data. 

c. Penarikan kesimpulan /verifikasi. Untuk lebih jelas proses pengumpulan data. 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Interaksi dari ketiga 

komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Sumber: (Milles dan Huberman,1993:20) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verivikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi 

resmi dari pihak sekolah, memperoleh mengenai profil dari SMP yang di teliti 

yakni SMP Negeri 36 Semarang yang berlokasi di Jl. Plampitan 35 Semarang, 

merupakan perubahan dan perkembangan dari sekolah teknik dengan nama 

Sekolah Teknik Pertama 1 (STP 1) di jalan Dr. Cipto no. 121 Semarang. Dari STP 

1 ini kemudian berubah menjadi Sekolah Teknik 6 (ST 6) dan berpindah lokasi ke 

Jl. Suyudono no.130 menjadi satu dengan ST 7. pada tahun 1994 ST 6 beralih 

fungsi menjadi SMP 36 yang berlokasi di Jl. Suyudono no. 130 Semarang. 

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan no 3033/I.03/TU/96, mulai tanggal 16 Juni 1996, SMP 36 Semarang 

menempati lokasi baru yaitu di Jl Plampitan no.35 Semarang. 

Secara lebih rinci sejarah / riwayat SLTP Negeri 36 Semarang akan 

diuraikan menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut : 

A. FASE I DI JALAN DR. CIPTO NO. 121 (1952-1976) 

1. Bentuk/Nama Sekolah : Sekolah Teknik Pertama I (STP I) 

Tahun   : 1952 – 1953 

Jurusan   : a. Bangunan Gedung 

     b. Bangunan Air 

Kepala Sekolah  : a. Hares 

     b. Soewito 
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2. Nama Sekolah  : Sekolah Teknik 6 (ST 6 ) 

Tahun   : 1953 – 1976 

Jurusan   : a. Bangunan Gedung 

     b. Bangunan Air 

Kepala Sekolah  : a. Moehadi   (1953-1956) 

     b. H. Soeparno, BSc (1956-1967) 

     c. Soegiyono, BE (1967-1974) 

     d. R. Soekotjo (1974-1975) 

     e. Drs. M. Moechid (1975-1976) 

B. FASE II DI JALAN SUYUDONO NO. 130 (1976 – 1996) 

1. Nama Sekolah  : Sekolah Teknik 6 (ST 6) 

Tahun   : 1976 – 1994 

Jurusan   : a. Teknik Logam 

     b. Teknik Listrik 

     c. Teknik Bangunan 

Kepala Sekolah  : a. Drs. M. Moechid (1976-1979) 

     b. Soegiyono, BSc (1979-1984) 

     c. Thomas Dartojo (1984-1994) 

2. Nama Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama 36 (SMP 36 ) 

Tahun   : 1994 – 1996 

Kepala Sekolah  : a. Thomas Dartojo (1994-1995) 

     b. Sarkam Siswanto (ymt) (Maret  

1995 – Juni 1995) 

     c. Drs. Sumarno (1995-1996) 

Selama berada di Jl. Suyudono no. 130 ini ST 6 / SMP 36 menempati satu 

gedung dengan ST 7 / SMP 40 sampai dengan terbitnya surat dari Kepala Kantor 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Semarang no. 

3033/I.03.33/TU/96, terhitung mulai tanggal 16 Juni 1996, SMP 36 Semarang 

menempati lokasi baru di Jl. Plampitan no. 35 Semarang. 
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C. FASE III DI JL. PLAMPITAN NO. 35 (1996 – sekarang) 

Lokasi baru untuk SLTP Negeri 36 Semarang di Jl. Plampitan no. 35 ini 

semula ditempati oleh SMEA Negeri 1 Semarang yang lokasinya dipindah ke 

Jl. Dr. Cipto no. 121 yang semula ditempati oleh ST 6 (kini SLTP 36). Ketika 

SMP 36 Semarang menempati gedung ini, pada sore hari masih tetap dipakai 

oleh SMEA Veteran. Jadi, untuk yang kedua kalinya SMP 36 Semarang 

mengalami penempatan satu gedung untuk dua sekolah, dan untuk kali kedua 

ini bersama dengan sekolah yang tingkatannya berbeda. 

1. Nama Sekolah   : Sekolah Menegah Pertama 36 (SMP 36) 

Tahun    : 1996 – 1998 

Kepala Sekolah  : Drs. Sumarno (1996-1998) 

2. Nama Sekolah   : Sekolah Menengah Pertama 36 (SMP 36) 

Tahun    : 1998 – sekarang 

Kepala Sekolah  : a. Drs. Sumarno (1998-2000) 

     b. Dra. Hj. Agnes Suwarni (2000-2002) 

c. Dra. Yuli Heriani MM (2002-sekarang)  

 

Kepala SMP Negeri 36 Semarang sampai sekarang Dra. Yuli Heriani M.M 

dengan staff mengajar atau guru IPS sebanyak 4 orang yaitu Erna Pandi N, Spd. 

Dra Retno Puji W. St Sumpono, Spd. Tony L, Spd. 

SMP Negeri 36 Semarang memiliki Visi yaitu ”KOMPETITIF DALAM 

PRESTASI, BERIMAN, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDAYA”. 

Sedangkan Misinya menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang di 

anut untuk menciptakan manusia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan sungguh-sungguh, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 

efektif untuk menciptakan siswa yang dapat berkembang secara optimal sesuia 

dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar mampu berkompetensi dalam 



44 

 

prestasi, menumbuhkan percaya diri secara intensif kepada seluruh warga sekolah 

agar menjadi sekolah mandiri, membina budi pekerti yang luhur setiap warga 

sekolah agar menjadi manusia yang beraklaq mulia, menanamkan rasa 

nasionalisme yang tinggi agar menjadi manusia yang berbudaya. 

Tahun ajaran 2007/2008 SMP Negeri 36 Semarang memiliki 21 kelas 

dengan perincian 7 kelas tiap-tiap angkatan. Untuk siswa kelas VIII jumlah 

keseluruhan siswa sebanyak 286 orang. Terdiri dari kelas VIIIA dengan jumlah 

siswa 42 orang, kelas VIIIB dengan jumlah siswa 42 orang, kelas VIIIC dengan 

jumlah siswa 40 orang, kelas VIIID dengan jumlah siswa 40 orang, kelas VIIIE 

dengan jumlah siswa 40 orang, kelas VIIIF dengan jumlah siswa 40 orang, kelas 

VIIIG dengan jumlah siswa 42 orang. 

 

B. Pembelajaran Sejarah Menggunakan Media Film Dokumenter 

Proses pembelajaran sejarah di kelas VIII menggunakan kurikulum KTSP. 

Dalam kurikulum KTSP pelajaran sejarah merupakan bagian dari pelajaran IPS 

terpadu, berikut hasil wawancara dengan guru IPS kelas VIII Erna Pandi 

Nurhidayati, S.Pd pada tanggal 3 Septemmber 2007. Disamping dari hasil 

wawancara, peneliti juga akan mendeskripsikan data dari hasil observasi. 

Pelaksanaan pembelajaran sejarah pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 36 

Semarang menggunakan kurikulum KTSP Pada dasarnya kurikulum standar 

tentang satuan pendidikan (KTSP), guru sejarah diberikan kewenangan untuk 

menyusun silabus dan menyusun strategi pembelajaran yang di sesuaikan dengan 

standar kompetensi, kegiatan pembelajaran, indikator, dan materi pokok. 
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kemudian dikembangkan sendiri oleh sekolah atau guru. Dan menyusun buku 

program kerja yang merupakan petunjuk dan bantuan dalam pengelolaan sekolah 

serta sebagai data pendukung dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan.  

Persiapan pelaksanaan pembelajaran, guru harus menyiapkan segala materi 

atau bahan yang akan diajarkan dan juga sarana atau media yang mendukung 

dalam proses belajar mengajar. Di SMP Negeri 36 Semarang dalam hal Sarana 

Prasarana cukup memadahi untuk memenuhi kebutuhan mengajar sejarah, 

sehingga dengan adanya media diharapkan siswa akan belajar sejarah dengan 

menyenangkan dan siswa tidak bosan dengan pelajaran sejarah.  

Alasan pembelajaran sejarah di SMP Negeri 36 Semarang di kelas VIII 

menggunakan media film dokumenter sebagai media pembelajaran sejarah, karena 

media film lebih efektif digunakan oleh guru dan cenderung siswa tidak 

mengalami kebosanan dalam mempelajari sejarah, hal ini di rasakan oleh siswa 

yang mempunyai persepsi bahwa pelajaran sejarah terkesan menghapalkan karena 

penyampai pesan pelajaran yang di sampaikan oleh guru monoton tidak 

menggunakan media sebagai pembelajaran  

Dengan seiringnya berganti-ganti kurikulum menjadikan guru mengalami 

kesulitan dalam merencanakan poses pembelajaran. Hal ini di alami guru IPS 

untuk menyusun rencana pembelajaran, pergantian kurikulum KBK menjadi 

kurikulum KTSP ini membuat guru IPS harus bisa menguasi materi IPS terpadu 

diantaranya pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Guru harus membagi jam 

tiap satuan pelajaran hal ini di rasakan guru sejarah alokasi waktu untuk pelajaran 

sejarah dirasakan kurang dalam penyampain materi. Muatan materinya lebih 



46 

 

banyak alokasi waktu kurang. Banyak perubahan pokok bahasan, pada kurikulum 

lama pada kelas IX sekarang kurikulum baru di terapkan pada kelas VIII, dan 

sebaliknya materi kelas VIII di terakan di kelas IX. Hal ini siswa dalam 

memahami materi juga kesulitan (Hasil wawancara guru sejarah Erna Pandi N, 

S.Pd). 

Dari pendapat di atas dapat peneliti simpulkan dalam melaksanakan 

pembelajaran sejarah guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran yang di 

sesuaikan dengan standar ketentuan dari kurikulum yang berlaku, dalam hal ini 

kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran guru harus mempunyai kreatifitas yang tinggi untuk 

melakukan pembelajaran dan menguasai secara mendalam pada materi dan dapat 

menggunakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan dari pelajaran. 

Media film dokumenter sangat tepat di gunakan untuk pembelajaran sejarah, 

karena film dokumenter menggambarkan peristiwa perjuangan masa lampau 

sehingga siswa dapat mengetahui secara langsung lewat film tersebut dengan 

demikian menjadikan pelajaran sejarah akan menjadi lebih menarik dan 

cenderung siswa memelajarinya. 

Dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan keterampilan serta sikap 

dari suatu disiplin ilmu, setiap guru selalu mempersiapkan metode. Metode cara 

yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masalahnya, 

metode yang dipakai sering terjebak pada yang klasik, seperti cara 

pembelajarannya yang klasik. Yakni siswa duduk yang manis dan guru berdiri, 
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sebagai tokoh sentral di depan kelas yang paling banyak digunakan adalah metode 

ceramah. 

Memang metode ceramah sering divariasikan dengan metode lain seperti 

diskusi, pemberian tugas, ataupun demonstrasi. Tapi untuk memberikan variasi ke 

dalam metode ceramah kadang terbentur keterbatasan alat peraga, guru, 

menyediakan atau menciptakan alat peraga. Bagaimana guru ingin memperoleh 

hasil maksimal di dalam menyampaikan pembelajaran. Intinya, bagaimanakah 

caranya supaya metode pembelajaran itu menjadi efektif? Di zaman kemajuan 

teknologi ini, ada banyak pilihan yang dapat memberikan variasi metode belajar 

siswa. Misalnya, belajar dari internet, media elektronik, surat kabar, majalah. 

Tetapi harus diingat, kemampuan individual siswa baik intelektual maupun 

ekonomi serta kondisi geografis keberadaan siswa tidak merata. Harus diakui, 

tidak semua siswa seberuntung itu memperoleh pengetahuan melalui kemajuan 

teknologi. 

Mengamati tingkah laku siswa saat proses pembelajaran, melalui 3 tahap 

perkembangan nilai. Yakni, tahap pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan 

dan tahap pengintegrasian. Tahap pengenalan, tahap pada saat siswa mulai 

tertarik, memahami, menghargai pentingnya suatu pembelajaran, tahap 

penerimaan tahap saat siswa meyakini kebenaran suatu pelajaran dan 

menjadikannya sebagai acuan dalam tindakan dan perbuatannya. Pengintegrasian, 

yaitu tahap saat siswa memasukkan suatu pembelajaran dalam keseluruhan sistem 

nilai. Pada tahap ini, seorang siswa telah dewasa, konsisten, dalam berpendirian. 

Tahap ini pembelajaran yang diterima telah menjadi bagian dari kepribadiannya. 
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Menyiasati kendala pembelajaran serta keinginan memasukkan teknologi 

ke dalam dunia pendidikan, sekaligus menciptakan situasi emosional siswa yang 

kondusif untuk menerima sejumlah pelajaran pelajaran ilmu sosial, khususnya 

pelajaran sejarah, kita bisa memanfaatkan film dokumenter (Wawancara guru 

sejarah Erna Pandi N, S.Pd). 

Pengalaman guru sejarah SMP Negeri 36 Semarang, ketika siswa dibawa 

ke tempat laboratorium audio visual siswa diputarkan film dokumenter tentang 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari tahap pengenalan jelas siswa tidak 

harus disuruh mereka langsung bereaksi tertarik, memahami, kemudian menerima, 

lalu meyakini, bahkan mungkin tidak akan mudah untuk dilupakan. 

Dari sebuah film dokumenter tentang sebuah pembelajaran guru akan 

membawa siswanya menjelajahi dunia nyata di masyarakat, untuk dijadikan bahan 

pelajarannya ditambah keterangan yang autentik. Serta langsung dari sumber yang 

kompeten dan tokoh pelaku yang orisinal. Lalu dipilih dan dikemas dalam suatu 

suguhan yang menarik, rasanya mustahil kalau siswa tidak tertarik. Ini juga akan 

menjadi metode praktis dan bisa digunakan berkali-kali pada tingkatan kelas yang 

sama. 

Proses pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter diawali 

dengan menyampaian materi terlebih dahulu, kemudian memutarkan film 

dokumenter, dan kegiatan penutup guru memberikan tugas pada siswa untuk 

meringkas cerita dari film dokumenter tersebut. Proses pembelajaran sejarah 

menggunakan media film dokumenter lebih menuntut guru agar lebih kreatif 

dalam mengkondisikan lingkungan belajar sehingga menunjang terjadinya 
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perubahan perilaku bagi siswa. Sehingga pesan yang di sampaikan bisa mendalam 

(Wawancara dengan guru sejarah Erna Pandi N, S.Pd). 

SMP Negeri 36 Semarang, guru menggunakan media film dokumenter 

pada pembelajaran sejarah dimana siswa lebih di ajak memahami pesan film 

tersebut. Sedangkan respon siswa cukup bagus dalam pembelajaran sejarah 

dimana siswa cukup responsif di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

kritis pada guru, bagi siswa yang tidak aktif di dalam kelas guru mencoba 

mengajak mereka bersama untuk belajar dengan suasana belajar yang 

menyenangkan, sehingga siswa yang tidak aktif tetap bisa mengikuti pelajaran. 

Pada dasarnya media film lebih realitis dapat di ulang-ulang sehingga dalam 

penyampaian materi menjadi lebih jelas. 

Hambatan-hambatan di dalam proses pembelajaran adalah waktu yang 

sangat terbatas dengan materi yang tidak terbatas. Sebenarnya sarana dan 

prasarana sekolah cukup mamadahi dalam memenuhi kebutuhan proses 

pembelajaran, namun keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga penerapan 

metode dan media kurang variatif, serta hambatan dari kesiapan siswa itu sendiri 

(Wawancara dengan guru sejarah Erna Pandi N, S.Pd). 

Dari pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran sejarah hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam 

mengelola proses belajar mengajar untuk menciptakan suasana lingkungan kelas 

saat berlangsungnya proses belajar dan harus memperhatikan metode dan media 

yang bervariasi dan beragam sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung 

dengan baik, efektif dan efisien. Proses pembelajaran dapat menggunakan media 
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film dokumenter supaya pembelajaran sejarah tidak terkesan monoton. Hambatan 

dalam proses pembelajaran adalah kondisi siswa dalam menerima pelajaran, 

keterbatasan buku paket, metode dan media pembelajaran yang kurang kreatif dan 

beragam yang disebabkan oleh alokasi waktu yang sedikit sedangkan muatan 

materi banyak. 

Dalam proses belajar mengajar hambatan yang muncul dilapangan, antara 

lain dari segi guru dengan seiringnya berganti kurikulum dari kurikulum KBK 

menjadi kurikulum KTSP guru harus menyesuaikan dengan kurikulum baru. Hal 

ini pelajaran sejarah termasuk pelajaran IPS terpadu, jadi kesulitannya guru harus 

menguasai pelajaran ekonomi, geografi, dan sejarah. Padahal guru tersebut hanya 

membidangi salah satu pelajaran tersebut jadi dalam mengampu pelajaran belum 

sepenuhnya menguasai harus belajar terlebih dahulu. Pemanfaatan media 

pembelajaran cukup baik, tetapi berhubung sarana prasarana cukup jadi harus 

bergantian dengan mata pelajaran yang lain hal ini yang di maksud penggunaan 

laboratorium dan keterbatasan waktu yang menjadi kendala. Dengan bergantinya 

kurikulum pelajaran sejarah merupakan bagian dari pelajaran IPS terpadu, hal ini 

alokasi waktu yang sangat kurang dengan materi yang harus disampaikan masih 

banyak, sehingga sangat menyulitkan guru dalam proses belajar mengajar dan 

hambatan dalam proses pembelajaran juga berasal dari kondisi kesiapan siswa 

dalam menerima pelajaran. 

Di samping dari hasil wawancara, peneliti juga akan mendeskripsikan data 

dari hasil observasi. Dari hasil observasi proses pembelajaran dan evaluasi atau 

penilaian sejarah di SMP Negeri 36 Semarang sebagai berikut : 
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Pembelajaran dilaksanakan di kelas dan di ruang laboratorium audio visual 

untuk menonton film dokumenter. Proses pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dokumenter meliputi kegiatan menyampaiakan materi, pemutaran film 

dokumenter, memberikan tugas pada siswa untuk meringkas isi film yang 

diputarkan oleh guru. Hal ini di lakukan untuk menciptakan suasana dalam 

pembelajaran sejarah menyenangkan, serta menimbulkan perhatian siswa agar 

terarah pada hal-hal yang dipelajari. 

Pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter lebih afektif. 

Pada umumnya pembelajaran sejarah pembelajarannya dengan klasikal dengan 

adanya pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter pesan 

afektifnya cepat tertangkap dan kesannya pembelajaran lebih mendalam, dengan 

demikian pesan nasionalisme dapat tertanam pada siswa. Pada dasarnya 

nasionalisme sekarang mulai luntur. Sebagai guru sejarah mempunyai tanggung 

jawab yang besar, dengan adanya pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter sebisa mungkin sikap nasionalisme diharapakan bisa tertanam pada 

siswa (Wawancara dengan guru IPS St Sumpono, S.Pd). 

Dengan adanya pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter itu sangat bagus dan lebih mengena sasaran dibanding dengan sebatas 

membaca buku, kalau bisa menangkap visualisasi menyeluruh akan lebih 

bermakna. Tampilan film lebih pada hal yang nyata, kalau filmnya 

menggambarkan jiwa kepahlawanan akan menimbulkan rasa kepahlawanan, 

sebaliknya kalau filmnya mengenai percintaan akan menimbulkan rasa cinta, 
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media film tergantung pada tampilan filmnya (Wawancara dengan guru IPS Toni 

Lelono, S.Pd). 

Pada dasarnya nasionalisme di masa sekarang sudah luntur, guru berusaha 

mencari kiat-kiat tertentu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dengan adanya 

multimedia salah satunya media film dokumenter akan sangat menbantu siswa 

dapat tertarik dan merasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, siswa akan 

menjadi lebih baik, kalaupun kurang di kemudian hari siswa tidak bangga menjadi 

bangsa Indonesia. Contoh Upacara bendera pada waktu dulu sangat berat untuk 

mengibarkan bendera merah putih dengan taruan nyawa, tetapi pada masa 

sekarang siswa disuruh upacara bendera dengan sikap sempurna tidak bisa. 

Dengan adanya pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter akan 

membantu siswa termotivasi untuk menerapkan sikap nasionalisme (Wawancara 

dengan guru IPS Dra. Retno Puji).  

Dari data di atas peniliti dapat simpulkan bahwa pembelajaran sejarah 

menggunakan media film dokumenter dapat menanamkan sikap nasionalisme 

pada siswa, hal ini dapat menjadi motivasi pada siswa untuk menumbuhkan sikap 

nasionalisme paling tidak implementasinya di terapkan di lingkungan sekolah. 

 

C. Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Sejarah Menggunakan 

Media Film Dokumenter  

Persepsi siswa terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media 

film dokumenter, peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. 
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Persepsi siswa terhadap model pembelajaran sejarah menggunakan media 

film dokumenter. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran sejarah 

menggunakan media film dokumenter meliputi, sikap siswa terhadap model 

pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter, pelaksanaan model 

pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter, manfaat media film 

dokumenter. 

Pembelajaran menggunakan media film dokumenter bagi siswa lebih 

menarik dari pada pembelajaran biasa yang tidak menggunakan media, hal ini 

siswa lebih tertarik, dan cenderung siswa ingin mempelajarinya sehingga siswa 

tidak mengalami kebosanan dalam proses pembelajaran (Wawancara dengan 

siswa Yuni kelas VIIIG). Hambatan-hambatan siswa dalam pembelajaran sejarah 

adalah kesulitan menghapal tahun suatu peristiwa dalam sejarah, ceritanya banyak 

sehingga siswa kesulitan memahaminya, alokasi waktu yang di rasakan kurang 

oleh siswa dalam pembelajaran, sehingga banyak materi yang belum tersampaikan 

oleh guru pada waktu evaluasi ditanyakan siswa belum memahami pelajaran 

(Wawancara dengan siswa Nita Setya P kelas VIIIG). 

Persepsi siswa terhadap media film dokumenter sangat membantu siswa 

dalam mempelajari sejarah, media film merupakan alat bantu untuk 

mempermudah penerimaan siswa terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan 

oleh guru (Wawancara dengan siswa Lazuardi kelas VIIID). Penyampaian materi 

dengan menggunakan media akan lebih menarik sehingga siswa akan menaruh 

minat yang besar terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru 

(Wawancara dengan siswa Dewi Fitri kelas VIIID). 
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Dalam media film dokumenter siswa mempersepsikan bahwa film 

dokumenter dapat menampilkan kembali masa lalu dan menyajikan kembali 

kejadian-kejadian sejarah yang lampau (Wawancara dengan siswa Tri Wulandari 

kelas VIIID). Sehingga siswa dengan adanya pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dokumenter dapat mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan, 

jadi suatu peristiwa sejarah tidak terkesan cerita belaka tetapi dengan adanya film 

tersebut menjadi lebih hal yang sifatnya realitas yang ada. 

Dari beberapa persepsi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa media film 

dokumenter dapat mengatasi kebosanan siswa dalam belajar dan dapat 

merangsang atau memotivasi dalam kegiatan. Media film dokumenter dapat 

memikat perhatian siswa. Bagi siswa yang cerdas maupun yang lamban akan 

memperoleh sesuatu dari film yang sama keterampilan membaca atau penguasaan 

bahasa yang kurang, bisa diatasi dengan menggunakan film, film sangat bagus 

untuk menerangkan suatu proses. Gerakan-gerakan lambat dan pengulangan-

pangulangan akan memperjelas urain dan ilustrasi pada siswa. 

Dengan diputarkan film dokumenter siswa cenderung memperhatikan dan 

mempersepsikan bahwa perjuangan merebut tanah air kita sendiri tidak mudah 

sampai para pahlawan memperjuangkan sampai darah penghabisan. Jika siswa ini 

hidup pada zaman dahulu mungkin siswa akan meniru jejak para pahlawan 

dahulu, berhubung siswa ini hidup pada masa sekarang setelah di tanyakan siswa 

ingi meneruskan cita-cita kemerdekaan (Wawancara dengan guru IPS St. 

Sumpono, S.Pd). 
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Dari data di atas peneliti dapat simpulkan pada umumnya pendidikan 

sejarah di sekolah dimanifestasikan dalam bentuk pengajaran sejarah. Dalam 

perkembangan pendidikan sejarah di Indonesia, posisi dan tujuan pendidikan 

sejarah menunjukan perbedaan yang menarik untuk dikaji. Belajar sejarah dapat 

diartikan sebagai pencarian dan penemuan akan makna sejarah. Penemuan itu 

dapat dilakukan oleh guru dan siswanya. Namun agar penemuan ini dapat 

bertahan lama dalam diri siswa, maka penemuan ini seyogyanya diperoleh sendiri 

oleh para para siswa. Dengan demikian posisi guru dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai organisator, pengelola, dan fasilisator dalam membina aktifitas 

peserta didik yaitu siswa.  

Proses pembelajaran semacam ini memungkinkan siswa mampu 

memahami apa yang dipelajari dan dimengerti akan makna sejarah bagi 

kehidupannya. Salah satu fungsi pendidikan adalah pengembangan kesadaran 

nasional dan sikap nasionalisme sebagai sumber daya mental dalam proses 

pembangunan kepribadian dan identitas nasional. Namun hal tersebut tidak dapat 

langsung tertanam dalam diri siswa, melainkan harus melalui proses belajar terus 

menerus dalam bentuk tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk sikap. 

Pendidikan sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang membina 

dan membentuk warga negara dan pembangunan bangsa yang baik juga 

merupakan jembatan untuk menasionalisasikan sikap nasionalisme pada siswa, 

sehingga semakin banyak siswa belajar sejarah maka semakin banyak pula nilai-

nilai sejarah yang dihayati siswa yang pada akhirnya prestasi belajar siswa 

dibidang sejarah meningkat dan sikap nasionalisme siswa pun semakin baik. 
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Di dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa 

kepada pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Perhatian yang diberikan oleh 

siswa terhadap pelajaran akan lebih besar bila pada siswa ada minat dan bakat. 

Perhatian dapat timbul secara langsung , karena pada siswa sudah ada kesadaran 

akan tujuan dan kegunaan mata pelajaran yang diperolehnya. 

Perhatian tidak langsung baru timbul bila dirangsang oleh guru dengan 

penyajian yang menarik, menjadikan siswa mampu menghubungkan kaitannya 

antara materi yang diperolehnya dengan pengetauan yang dimiliki siswa, maka 

pelajaran yang akan diterimanya akan dihayati, diolah dalam pikiran, sehingga 

timbul pengertian dan pemahaman terhadap materi yang di ajarkannya. 

Metode yang monoton akan membosankan bagi siswa. Seorang guru 

hendaknya tidak menggunakan satu metode pembelajaran saja, banyak metode 

yang tersedia dapat digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. 

Media mengajar merupakan alat bantu untuk mempermudah penerimaan 

siswa terhadap materi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Penyampaian 

materi dengan menggunakan media akan menjadi lebih menarik sehingga siswa 

akan menaruh minat yang besar pada pelajaran yang disampaikanya (Wawancara 

dengan guru IPS Toni Lelono, S.Pd). 

Media film dokumenter merupakan salah satu media yang membantu 

siswa dalam pembelajaran sejarah, media ini lebih efektif di banding dengan 

media yang lain, secara tidak langsung pesan afektifnya bisa mendalam. film ini 

sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, gerakan-gerakan lambat dan 
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pengulangan-pengulangan akan memperjelas urain dan ilustrasi, sehingga dapat 

menarik perhatian anak (Wawancara dengan guru IPS St Sumpono, S.Pd). 

Dari hasil penelitian dan analisis data, proses pembelajaran sejarah kelas 

VIII di SMP Negeri 36 Semarang lebih banyak menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab serta dengan menggunakan media film dokumenter di ruang 

laboratorium Audio Visual. Guru sudah menunjukan profesionalisme seorang 

pendidik dan dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik. Meskipun 

Alokasi waktu dalam pembelajaran kurang sejarah Sebenarnya sarana dan 

prasarana yang ada disekolah cukup memadai, namun keterbatasan waktu yang 

menjadi kendala. Alokasi waktu yang sangat kurang dengan muatan materi yang 

disampaikan masih banyak, membuat guru belum dapat memaksimalkan materi 

yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. 

Persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah menggunakan media film 

dokumenter dapat bersifat positif atau negatif. Persepsi yang bersifat positif dapat 

mendorong siswa untuk mempelajari sejarah dan menganggap sejarah tidak 

terkesan hapalan dan siswa juga memiliki persepsi bahwa sejarah sangat 

menyenagkan apabila penyampaiannya dengan menggunakan media film 

dokumenter. Sebaliknya, persepsi siswa yang bersifat negatif dapat mendorong 

seseorang bersikap dan bertingkah laku.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter 

Sebuah profesi guru, mengharuskan pekerjaan yang memberikan 

pelayanan, berupa transfer berbagai macam ilmu pengetahuan, ketrampilan 

serta sikap kepada anak didiknya. Proses belajar akan berhasil apabila 

proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa, karena itu pantas situasi 

emosional siswa juga turut memengaruhi hasil belajar siswa, kadang siswa 

itu ada yang bersemangat, betah dan antusias mengikuti pelajaran atau 

malahan mengeluhkan keengganan mengikuti pelajaran, karena jenuh, 

bosan, atau malah takut. Dengan guru menggunakan pembelajaran sejarah 

menggunakan media film dokumenter dirasakan siswa lebih tertarik, dapat 

membantu memahami peristiwa-peristiwa bersejarah yang di ajarkan oleh 

guru, dengan media film dokumenter tersebut siswa dapat menangkap 

visualisasi pelajaran dengan cepat.  

2. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran menggunakan media film 

dokumenter  
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 Siswa mempersepsikan bahwa pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dokumenter dapat membantu siswa dalam mempelajari sejarah, 

karena media film merupakan alat bantu untuk mempermudah penerimaan 

siswa terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru, hal ini 

menunjukkan adanya persepsi yang positif, pada dasarnya pelajaran 

sejarah menggunakan media film dokumenter dapt mengatasi kebosanan 

siswa dalam belajar dan merangsang atau memotivasi dalam kegiatan. 

Bagi siswa yang cerdas maupun yang lamban akan memperoleh sesuatu 

dari film yang sama, keterampilan membaca atau penguasaan bahasa yang 

kurang bisa menggunakan media film, film sangat bagus untuk 

menerangkan suatu proses. Gerakan-gerakan lambat dan pengulangan-

pengulangan akan memperjelas urain dan ilustrasi pada siswa.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran kepada : 

1. Guru 

Guru harus meningkatkan kembali kreatifitas dalam menggunakan 

media film dokumenter agar pesan afektifnya dapat mendalam, hindari 

penggunaan metode secara monoton yang akan berakibat siswa menjadi 

bosan. Guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa, dan kehadirannya selalu dinanti-nanti pada siswa, hal ini adalah 

guru bisa membuat siswanya merindukan pelajaran yang diajar oleh guru. 

 



60 

 

2. Siswa 

Siswa di harapkan dengan pembelajaran sejarah menggunakan 

media film dapat merubah kebiasaan lama pada siswa, dan mampu 

menerima pesan yang di sampaikan guru malalui media film dokumenter 

sehingga nantinya akan pelajaran mempunyai makna, dan dapat 

menanamkan sikap nasionalisme. 

3. Sekolah 

Sekolah diharapkan dapat mencukupi kebutuhan belajar, 

menambah media pembelajaran bagi guru, sehingga nantinya suasana 

pembelajaran guru lebih menarik dan dapat meningkatkan prestasi 

akademik bagi sekolah. 
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Instrumen Penelitihan  

Pedoman Wawancara 

 

Hari/tgl/waktu  :  

Nama Sekolah  :  

Nama Responden :  

Masalah Penelitihan : 

Komponen Guru 

 

1. Sebelum anda melaksanakan KBM IPS Sejarah, Hal-hal apakah yang anda 

lakukan? 

2. Kesulitan apakah yang anda hadapi dalam merencanakan proses KBM IPS 

Sejarah? 

3. Menurut pendapat anda waktu yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

Sejarah apakah sesuai dengan jumlah materi yang terdapat pada buku 

paket? 

4. Apakah dalam setiap melaksanakan proses KBM anda selalu 

memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu? 

5. Pelaksanaan apakah yang anda hadapi dalam pelaksanaan proses KBM 

IPS Sejarah? 

6. Bagaimana kelengkapan media pembelajaran yang ada di sekolah anda? 

7. Bagaimana pendapat anda tentang penggunaan media film pada 

pembelajaran sejarah di SMP, mengapa? 

8. Apakah anda menggunakan media film dalam pembelajaran sejarah, 

mengapa? 

9. Bagaimana penggunaan media film dalam proses pembelajaran sejarah? 

10. Dari mana anda memperoleh media film untuk kegiatan belajar mengajar 

sejarah? 

11. Bagaimana kondisi media pembelajaran sejarah di sekolah anda? 

12. Bagaimana pendapat anda mengenai media film yang berkualitas? 
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13. Apakah dengan media film dapat meningkatkan prestasi pada belajar 

siswa? 

14. Menurut anda apakah dengan media film dapat memperbaiki anda dalam 

proses pembelajaran sejarah? 

15. Apakah media film dapat digunakan pada setiap topik/pokok bahasan 

dalam pembelajaran sejarah, mengapa? 

16. Apakah anda merasa cukup sekolah telah menyediakan sarana pengajaran 

sejarah seperti media gambar, peta, film,dalam perencanaan tiap 

tahunnya?  

17. Bagaimana mendesain PBM setelah menggunakan media film 

dokumenter?  

18. Bagaimana teknik menggunakan media film dokumenter? 

19. Apakah pembelajaran sejarah menggunakan media film dokumenter dapat 

menanamkan sikap kepahlawanan pada siswa, mengapa? 

20. Bagaimana sikap siswa setelah melihat film dokumenter? 
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Instrumen Penelitian  

Pedoman Wawancara 

 

Hari/tgl/waktu  :  

Nama Sekolah  :  

Nama Responden :  

Masalah Penelitian :  

Komponen Siswa 

 

1. Apakah kamu senang mengikuti pelajaran IPS Sejarah? 

2. Apakah pada saat Bpk/Ibu guru mengajar selalu menggunakan buku 

paket? 

3. Apakah Bpk/Ibu gurumu selalu menggunakan alat bantu media/alat 

peraga? 

4. Apakah kamu pernah di tugasi Bpk/Ibu guru membuat alat peraga sebagai 

media pembelajaran? 

5. Dalam membuat alat bantu media pembelajaran/alat peraga apakah 

dikerjakan sendiri atau kelompok? 

6. Contoh-contoh media pembelajaran yang pernah kamu buat? 

7. Kesulitan apakah dalam mengikuti pelajaran sejarah? 

8. Manfaat apakah yang kamu peroleh didalam mengikuti pelajaran sejarah 

yang menggunakan media pembelajaran/alat peraga? 

9. Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar yang dilakukan oleh 

Bpk/Ibu gurumu? 

10. Menurut kamu apakah waktu yang digunakan dalam pembelajaran 

sejarah sesuai? 

11. Apakah media film yang digunakan guru dalam pengajaran sejarah dapat 

membantu kamu memahami materi yang diajarkan? 

12. Apakah dengan penggunaan media film kamu merasa tertarik dengan 

pelajaran, mengapa? 
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13. Apakah media film harus selalu digunakan guru dalam pengajaran 

sejarah, mengapa? 

14. Apakah media film selalu disediakan oleh guru dalam pembelajaran 

sejarah? 

15. Apakah dengan penggunaan media film dapat membantu meningkatkan 

prestasi belajar kamu? 

16. Apakah dengan semakin banyak media film yang digunakan akan 

semakin berhasil dalam proses belajar sejarah kamu ? 

17. Apakah media film dapat membangkitkan aktivitas kamu dalam 

pembelajaran sejarah? 

18. Apakah kamu selalu menyukai guru yang menggunakan media film 

dalam pembelajaran sejarah? 

19. Apakah dengan menggunakan media film dapat mengatasi kebosanan 

kamu dalam pembelajaran sejarah? 

20. Media film apa yang kamu senangi dalam pembelajaran sejarah?  

21. Tugas apakah yang di lakukan siswa setelah PBM menggunakan film 

dokumenter? 
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INSTRUMEN PENELITIAN  

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

 

SISWA  KATEGORI 

BS B CB KB TB

1) Kesiapan siswa mengikuti pelajaran  

2) Motivasi siswa dalam belajar sejarah 

3) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

sejarah yang menggunakan media 

4) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

tidak menggunakan media 

5) Semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

IPS sejarah tidak menggunakan media. 

6) Tindakan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

IPS sejarah yang menggunakan media. 

7) Tindakan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

IPS sejarah yang tidak menggunakan media . 

8) Hubungan siswa dengan siswa , siswa dengan 

guru, dalam mengikuti pembelajaran IPS sejarah 

yang menggunakan media. 

9) Hubungan siswa dengan siswa, siswa dengan 

guru, dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang 

tidak menggunakan media. 

10) Kemampuan memberikan tindak lanjut pada 

siswa. 

     

GURU KATEGORI 

BS B CB KB TB
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1) Kelengkapan sarana pembelajaran. 

2) Penggunaan dalam kurikulum. 

3) Kemampuan dalam mengembangkan materi 

pembelajaran IPS Sejarah. 

4) Kemampuan dalam melaksanakan proses KBM 

IPS Sejarah. 

5) Ketepatan dalam menentukan media pembelajaran 

IPS Sejarah. 

6) Kemampuan dalam menggunakan media 

pembelajaran IPS Sejarah. 

7) Kemampuan dalam memutuskan TPK. 

8) Ketepatan dalam memberi dorongan pada siswa. 

9) Kemampuan dalam mengorganisasikan siswa agar 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran IPS 

Sejarah. 

10)Kemampuan memberikan tindak lanjut pada 

siswa 
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SEKOLAH KATEGORI 
BS B CB KB TB

1) Lingkungan sekolah. 

2) Keadaan fisik gedung sekolah. 

3) Kondisi kelas ketika belajar. 

4) Keadaan kepala sekolah di SMP. 

5) Kelengkapan media pembelajaran IPS Sejarah. 

6) Aktifitas dalam proses KMB. 

7) Hubungan dengan orang tua. 

8) Keadaan sosial ekonomi orang tua. 

9) Sumber dana. 

10) Usaha untuk meningkatkan media pendidikan. 
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Gambar 5 
Tampak Depan SMP N 36 Semarang  

 

 
 

Gambar 6  
Proses Belajar Mengajar di kelas VIII 
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Gambar 7 
Wawancara dengan Guru IPS Erna Pandi N, S.Pd 

 

 
 

Gambar 8 
Wawancara dengan Guru IPS St.Sumpono S.Pd 
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Gambar 9 
Wawancara dengan Guru IPS Toni L, S.Pd 

 

 
Gambar 10 

Wawancara dengan Guru IPS Dra. Retno Puji W 
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Gambar 11 

Wawancara dengan murid kelas VIIID  
 

 
 

Gambar 12 
Wawancara dengan murid kelas VIIIG 
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Gambar 13 
Wawancara dengan siswa kelas VIIIF 

 

 
Gambar 14 

Wawancara dengan siswa kelas VIIIE 
 


