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 Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam membentuk watak 
dan peradaban bangsa serta pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 
cinta tanah air. Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia ditengarahi oleh kondisi 
dalam dan luar negeri. Pengaruh dalam negeri adalah kondisi politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya. Pengaruh luar negeri adalah pergerakan nasional asia, 
pengenalan nasionalisme modern oleh Belanda, politik balas budi. Pada jenjang 
SMP, materi tentang pergerakan nasional termasuk dalam Standar Kompentensi 
“Memahami Proses Kebangkitan Nasional” pada kompentensi dasar 
“Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta 
pengaruh yang ditimbulkannya”. Ada tiga rumusan masalah yaitu1.bagaimana 
pengembangan materi yang dilakukan oleh guru saat mengajarkan materi sejarah 
pergerakan nasional di SMP N I Batang, 2. Respon siswa saat menerima materi 
pergerakan nasional pada umumnya cukup baik, 3. Kendala guru yang dihadapi 
pada waktu proses pembelajaran, metode yang digunakan ada dua terapan yaitu 
ceramah bervariasi dan role playing, media pembelajaran berupa buku LKS dan 
buku pandnduan guru berupa buku Sejarah Nasional Indonesia. IPS materi sejarah 
pergerakan nasional di SMP N I Batang pada masalah siswa kesulitan menghafal 
dan waktu yang diberikan untuk menyampaikan materi hanya sedikit. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitataif deskriptif. Pengumpulan 
data yang digunakan yakni obsevasi, wawancara, dokumentasi. Ada beberapa 
bagian dari metode kualitatif yang diterapkan yakni lokasi dan waktu penelitian, 
bentuk dan strategi penelitian, sumber data yang berupa (informan, aktifitas 
pembelajaran, dokumen, teknik pengumpulan data yang berupa observasi 
langsung di lokasi yang setelah itu kajian dokumen dengan jalan mengumpulkan 
data-data tertulis dalam pembelajaran), teknik penulisan data dan, validitas. Selain 
itu melihat kemampuan dan kesungguhan geru mapel sejarah dalam 
menyampaikan materi sejarahnya dengan menggunakan metode KTSP.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan guru Sejarah dalam 
mengajarkan materi sejarah pergerakan nasional cukup baik dilihat dari segi 
ketrampilan. Tapi masalah terbatasnya waktu dan kurang ketersediaan buku 
sejarah di SMP. Respon siswa sudah cukup baik, hanya memang factor kesulitan 
menghafal dan alokasi waktu untuk materi sejarah pergerakan kurang.  

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa guru sudah cukup 
baik dan kedepan agar lebih baik lagi ditambah tenaga pengajar yang kompeten 
dibidangnya supaya tidak kesulitan, dan bersama MGMP selalu mengikuti 
seminar dan aktif dan inovatif dalam membuat program seperti KTSP supaya 
hasilnya akan maksimal dan siswa akan mudah memahami pelajaran Sejarah yang 
anda ampu.  


