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Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA N 1 Weleri menunjukkan 
bahwa dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode ekspositori 
sehingga guru belum dapat mendekatkan siswa dengan pengalaman belajarnya dan 
siswa masih kurang dalam hal kemampuan bekerjasama, berpikir kritis, sikap sosial, 
serta mengkonstruksi pengetahuannya, dimana kemampuan tersebut dapat berdampak 
positif dalam meningkatkan hasil belajar. Dalam penelitian ini digunakan dua model 
pembelajaran kooperatif yaitu Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: (1) menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I 
Weleri yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing, 
(2) menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri yang diajarkan 
dengan menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange, (3) menjelaskan 
perbedaan yang signifikan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri antara 
yang menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan Rotating  Trio 
Exchange. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Weleri 
Tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 240 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan cluster random sampling dan diperoleh kelas X B sebagai kelas 
eksperimen I (Snowball Throwing) dan kelas X D sebagai kelas eksperimen II (Rotating 
Trio Exchange). Metode pengumpulan data menggunakan metode tes dan dokumen. 
Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre test-Post test 
Comparisons Groups Design. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dua pihak nilai post 
test diperoleh harga t

hitung
(10,2562) > t

tabel
(1,99), yang berarti ada perbedaan hasil 

belajar sejarah kelas eksperimen I dengan kelas eksperimen II. Sedangkan uji satu pihak 
diperoleh harga t

hitung
(10,2562) > t

tabel
(1,99), yang berarti hasil belajar sejarah kelas 

eksperimen II lebih tinggi daripada kelas eksperimen I. Simpulan dari penelitian ini 
yaitu: (1) hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N 1 Weleri yang menggunakan 
model pembelajaran Snowball Throwing  nilai tertinggi (82,5), nilai terendah (57,5), 
dan rata-ratanya (72,15), (2) hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N 1 Weleri yang 
menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange  nilai tertinggi (95), nilai 
terendah (72,5), dan rata-ratanya (85,56), (3) ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa 
kelas X SMA N 1 Weleri  antara yang menggunakan model Snowball Throwing dengan 
model Rotating Trio Exchange. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar dengan 
menggunakan model Snowball Throwing (72,15), sedangkan yang menggunakan model 
Rotating Trio Exchange (85,56).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bidang studi sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

SMA memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Pada 

lampiran Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar mata pelajaran sejarah 

untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa 

Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini 

dikarenakan pendidikan sejarah memiliki arti penting dalam pembentukan 

kesadaran dan wawasan kebangsaan. Arti penting ini dapat ditangkap dari 

makna edukatif dari pendidikan sejarah itu sendiri. Makna yang bisa 

ditangkap dari pendidikan sejarah adalah bahwa pendidikan sejarah bisa 

memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya (Widja, 

1989: 49).  

Pendidikan sejarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting 

bagi individu. Melalui pembelajaran sejarah, diharapkan dapat memotivasi 

dan   membimbing   siswa   dalam   melakukan   refleksi  ke  masa  lalu   agar  
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memperoleh nilai-nilai yang bermanfaat bagi masa kini dan masa depan 

karena sejarah merupakan sumber inspirasi dan aspirasi untuk masa kini dan 

menghadapi tantangan masa depan. Fungsi ini belum dapat tercapai karena 

siswa belum memiliki kesadaran dalam belajar sejarah dan belum memahami 

fungsi belajar sejarah. Hal ini disebabkan selama ini kebanyakan guru sejarah 

ketika mengajar hanya memberikan cerita yang diulang-ulang, membosankan, 

menyebalkan, dan guru sejarah dianggap siswa sebagai guru yang 

memberikan pelajaran yang tidak berguna (Suharso, 1992:23).   

Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran di depan kelas 

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Setiap siswa mempunyai 

kemampuan berpikir yang berbeda-beda, sehingga dengan kemampuan dan 

keahlian itu seorang guru dapat memilih metode yang tepat agar siswa 

menguasai pelajaran sesuai dengan target yang ditempuh dalam kurikulum. 

Hubungan timbal balik antara guru dan siswa dapat terjadi jika dalam proses 

belajar mengajar guru berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga guru dapat mengetahui kesulitan yang 

dihadapi siswa. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang 

beraneka ragam tersebut dapat dipilih oleh guru untuk digunakan sebagai 

sarana dalam mencapai hasil belajar yang maksimal.  

Seorang guru juga harus mampu mendekatkan siswa pada pengalaman 

belajar mereka. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengkonstruksi atau 

membangun pengetahuannya sehingga pengetahuan yang diperoleh akan 
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dapat terekam kuat di memori mereka dan tidak mudah hilang. Salah satu cara 

agar dapat mendekatkan siswa pada pengalaman belajar mereka adalah 

dengan menciptakan suasana belajar yang kooperatif. 

Interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran 

yaitu bagi perkembangan skema mental yang baru. Selain itu pembelajaran 

kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit serta 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan mengembangkan 

sikap sosial siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif 

terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena dapat meningkatkan 

motivasi, hasil belajar dan penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama.  

Terdapat beberapa variasi model pembelajaran kooperatif yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran, di antaranya Student Team Achievement 

Division (STAD), Jigsaw, Team Games Tournaments (TGT), Group 

Investigation (GI), Rotating trio Exchange,dan Group Resume (Isjoni, 

2009:73-74). Selain itu, juga ada model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing. Model pembelajaran Snowball Throwing diciptakan oleh 

Jack Canfield pada tahun 1992, dalam model ini dibentuk kelompok yang 

diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-

masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas 

pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab 

pertanyaan dari bola yang diperoleh. Sedangkan Rotating Trio Exchange 

adalah model pembelajaran yang diciptakan oleh Silberman. Pada model ini 

kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari tiga orang, kelas 
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ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat kelompok lainnya dari kiri dan 

kanannya. Setiap trio diberikan pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. 

Setelah selesai setiap anggota masing-masing trio diberi nomor. Setiap trio 

baru diberikan pertanyaan yang baru dan merotasikan kembali siswa setelah 

selesai setiap pertanyaan yang telah disiapkan (Isjoni, 2009: 88). 

Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana sama-sama menekankan pada kerjasama 

kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Snowball Throwing ditekankan pada pemecahan masalah dalam 

kelompok kecil, dimana masalah atau pertanyaan yang akan dipecahkan akan 

lebih kompleks, hal ini akan dapat membantu siswa bekerjasama dalam 

kelompok dan melatih siswa menyampaikan pesan atau materi dari guru 

kepada teman dalam kelompok  tersebut. Siswa dilatih untuk membuat 

pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh ketua kelompok mereka kepada 

kelompok lain, sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk membuat 

pertanyaan sekaligus memecahkannya. Sedangkan tipe Rotating Trio 

Exchange membantu siswa dalam berkerjasama dalam kelompok dengan skala 

yang lebih kecil yaitu trio, dimana dalam setiap trio dituntut dalam untuk 

memecahkan masalah yang diberikan guru, dari masalah yang sederhana 

menuju ke permasalahan yang lebih kompleks. Semakin banyak pergantian 

trio, maka kemampuan untuk bekerjasama dengan teman sekelas akan 

semakin meningkat.  
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Kedua model ini memiliki kesejajaran jika diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas, tetapi meskipun mempunyai kesamaan, tentunya model 

pembelajaran ini tidak semuanya cocok jika diterapkan dalam semua pokok 

bahasan. Selain itu penulis juga ingin meneliti keefektifan dari kedua model 

pembelajaran kooperatif ini, jika diterapkan dalam kelas. Lebih efektif 

kelompok kecil yaitu sekitar empat sampai lima orang dalam satu kelompok, 

ataukah dalam kelompok dalam skala yang lebih kecil, yaitu trio. Oleh karena 

itu, penulis ingin meneliti, model pembelajaran kooperatif mana yang lebih 

cocok jika diterapkan dalam pokok bahasan peradaban awal masyarakat di 

dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia. 

Siswa kelas X merupakan transisi dari SMP ke SMA. Sehingga 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 

dan minat siswa dalam belajar sejarah. Salah satu alternatif yang dikemukakan 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan Rotating 

Trio Exchange. Melihat keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange maka akan dapat membantu 

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan tentang kesejarahan dan 

meningkatkan minat siswa dalam belajar sejarah.  

Pembelajaran kooperatif dapat mendorong siswa untuk mampu 

membangun pengetahuannya secara bersama-sama di dalam kelompok. 

Mereka didorong untuk menemukan dan mengkonstruksi materi dalam 

kelompok. Dengan demikian, materi pelajaran dapat dibangun bersama bukan 

hanya transfer dari guru. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa saling 
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berinteraksi dalam kelompok sehingga terjadi saling memperkaya di antara 

anggota kelompok. Pembelajaran koperatif sangat tepat digunakan untuk 

melatihkan keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi, dan juga 

keterampilan-keterampilan tanya jawab (Ibrahim dalam Trianto, 2007:45). 

SMA Negeri 1 Weleri adalah sebuah SMA yang berada di Kecamatan 

Weleri Kabupaten Kendal. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah 

dilakukan peneliti di SMA ini, rata-rata hasil belajar sejarah siswa adalah 7,2. 

Dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode ekspositori 

sehingga guru belum dapat mendekatkan siswa dengan pengalaman belajarnya 

dan siswa masih kurang dalam hal kemampuan bekerjasama, berpikir kritis, 

sikap sosial, serta mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, metode ini juga 

membuat siswa tidak bisa menumbuhkan kemampuan kerjasama dan 

mengembangkan sikap sosial siswa dalam kegiatan pembelajaran, dimana 

kemampuan tersebut dapat berdampak positif dalam meningkatkan hasil 

belajar. Kekurangan siswa di SMA itu perlu diatasi dengan adanya perubahan 

model pembelajaran yang digunakan guru yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Dalam penelitian ini akan digunakan dua model 

pembelajaran kooperatif yaitu Snowball Throwing dan Rotating Trio 

Exchange yang diterapkan dalam dua kelas eksperimen yang homogen dan 

berdistribusi normal. Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul 

“Studi Komparasi Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X SMA N I Weleri 

Antara yang Diajarkan dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange Tahun Ajaran 2010/2011.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan 

diangkat beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing? 

2. Bagaimana hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange? 

3. Adakah perbedaan yang signifikan hasil belajar sejarah siswa kelas X 

SMA N I Weleri antara yang menggunakan model pembelajaran Snowball 

Throwing dan Rotating  Trio Exchange? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing. 

2. Menjelaskan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N I Weleri yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange. 

3. Menjelaskan perbedaan yang signifikan hasil belajar sejarah siswa kelas X 

SMA N I Weleri antara yang menggunakan model pembelajaran Snowball 

Throwing dan Rotating  Trio Exchange. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmiah mengenai 

studi komparasi hasil belajar antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange kelas X SMA N I Weleri 

tahun ajaran 2010/2011. 

2.  Secara praktis 

a. Pihak Guru 

1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih 

strategi pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki 

sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik 

bagi siswa. 

2) Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam 

proses pembelajaran. 

3) Sebagai motivasi untuk mengadakan penelitian sederhana yang 

bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran. 

b. Pihak Siswa  

1) Melatih siswa agar lebih aktif, kreatif dan mandiri dalam belajar 

sejarah.  
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2) Dapat digunakan sebagai masukan bagi siswa untuk mengetahui 

kelemahan dan kesulitan belajarnya, sehingga dapat 

memperbaikinya dalam rangka meningkatkan hasil belajar sejarah. 

3) Dapat menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis dan 

mengembangkan sikap sosial siswa. 

c. Pihak Sekolah  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang 

perbedaan antara model pembelajaran kooperatif tipe Snowball  

Throwing dan Rotating Trio Exchange  sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih model pembelajaran yang akan diterapkan bagi 

perbaikan di masa yang akan datang.  

 

E. Batasan Istilah 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan semua perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Pemerolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar (Anni, 2007:5). Dalam penelitian ini, hasil belajar yang 

dimaksud adalah hasil belajar sejarah pada materi peradaban awal 

masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia 

Kelas X SMA N I Weleri Tahun Ajaran 2010/2011. 
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2. Model Pembelajaran Koperatif Tipe Snowball Throwing 

Snowball Throwing merupakan model pembelajaran kooperatif dimana 

siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap kelompok 

diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian 

masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola 

(kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa 

menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.  

Dalam pembelajaran ini, langkah-langkahnya adalah: (a) guru 

menyampaikan  materi yang akan disajikan; (b) guru membentuk 

kelompok-kelompok dan memenggil masing-masing ketua kelompok 

untuk memberikan penjelasan tentang materi; (c) masing-masing ketua 

kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya; (d) 

Kemudian masing-masing siwa diberikan satu lembar kertas kerja, umtuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok; (e) Kemudian kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa lain selama lebih kurang  lima belas menit; (f) Setelah siswa dapat 

satu bola atau satu pertanyan diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut 

secara bergantian; (g) Evaluasi; (h) Penutup (Suprijono, 2009: 128). 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange 

Rotating Trio Exchange adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

dimana pada model ini kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari tiga orang, kelas ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat 

kelompok lainnya dari kiri dan kanannya. Berikan pada setiap trio tersebut 

pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. Setelah selesai berilah nomor 

untuk setiap anggota trio tersebut. Berikan setiap trio baru pertanyaan 

untuk didiskusikan, tambahkan sedikit tingkat kesulitan. Rotasikan 

kembali siswa sesuai  setiap pertanyaan yang telah disiapkan (Isjoni, 2009: 

88). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Beberapa Penelitian Terdahulu 

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian yang mengkomparasikan 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan Rotating Trio 

Exchange belum ada. Penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan 

baru sebatas membandingkan salah satu model pembelajaran tersebut dengan 

model pembelajaran lain, selain itu hanya mengaitkan salah satu model 

pembelajaran tersebut dengan variabel lain. Penelitian yang peneliti dapatkan 

kebanyakan termasuk penelitian tindakan kelas. 

1. Hodijah, Imas. 2010. Penerapan Metode Snowball Throwing Pada Konsep 

Kenampakan Alam, Sosial dan Budaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Di Kelas IV SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model Cooperative Learning teknik Snowball Throwing dalam 

pembelajaran IPS memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa dan pemahaman siswa dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

2. Subekti, Susilo. 2009. Peningkatan Hasil Belajar Menulis Bahasa 

Petunjuk dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Strategi 

Snowball Throwing Pada Siswa Kelas VIII di SMP N 3 Padang Ulak 

Tanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi Snowball 

Throwing terbukti dapat meningkatkan hasil belajar menulis bahasa 
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petunjuk dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP 3 

PUT. Melalui strategi Snowball Throwing ternyata terbukti dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta menarik 

minat para siswa kelas VIII SMP N 3 PUT. 

3. Wahyuy, Indra. 2011. Upaya Peningkatan Pembelajaran IPA Kelas V 

Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing di SDI Al Hikmah 

Gadang Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran IPA kelas V SDI Al 

Hikmah Gadang Malang berlangsung efektif. Dari hasil penelitian juga 

didapatkan bahwa penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing 

dalam pembelajaran IPA kelas V di SDI Al Hikmah Gadang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran IPA berlangsung, 

selain itu penerapan model Pembelajaran Snowball Throwing mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Idawati, Idawati. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange Dengan Menggunakan Superitem Untuk Meningkatkan Minat 

dan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan Persegi dan 

Persegi Panjang (PTK Pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP N 5 

Klaten). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat dan hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan persegi panjang dan persegi. 

5. Reni, Ika Puspita Sari. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Rotating 

Trio Exchange untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn 
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Siswa Kelas V-A SDN Tanjungrejo 2 Malang. Hasil pengamatan aktivitas 

siswa dari siklus I yaitu 86, pada siklus II meningkat menjadi 94. Hasil 

belajar rata-rata kelas pada siklus I sebesar 73 dan meningkat pada siklus 

II menjadi 89. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I ketuntasan klasikal sebesar 57%, pada siklus 

IImeningkat menjadi 92%. Secara keseluruhan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditetapkan setelah 

pembelajaran kooperatif model Rotating Trio Exchange diterapkan. 

6. Rumbaru, Norma. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas IV SDN Lesanpuro I Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  penerapan  model  pembelajaran  

Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPS siswa  kelas  IV  SDN  Lesanpuro  I  Kecamatan  Kedungkandang  

Kota  Malang. 

7. Proborini, Ellen (2011) Pembelajaran Matematika Dengan Metode 

Rotating Trio Exchange Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa (PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII Semester 

Genap SMP N 1 Pancur Tahun Ajaran 2010/2011). Dari data hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematika 

siswa meningkat melalui pembelajaran matematika dengan metode 

Rotating Trio Exchange. 
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8. Utomo, Sri Puji. 2010. Perbandingan Model RTE (Rotating Trio 

Exchange) dan Tari Bambu Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Geografi (Studi eksperimen pada siswa kelas X SMAN 7 

Bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model RTE 

(Rotating Trio Exchange) pada kelompok eskperimen dan model Tari 

Bambu pada kelompok kontrol keduanya sama-sama dapat meningkatkan 

rata-rata hasil tes, kemudian tidak adanya perbedaan hasil belajar siswa 

dikarenakan kedua kelompok tersebut sama-sama melakukan rotasi dalam 

membentuk tim yang baru. 

 

B. Pengertian Belajar  

Menurut Hamalik (2008:36) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. (Learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior trough experiencing). Menurut 

pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Burton dalam 

Mappa (1994:5-6)  mendefinisikan Belajar adalah suatu perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, untuk memenuhi 

kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya 

secara memadai . ”Learning is a change in the individual, due to interaction of 

that individual and his environment, which fills a need and makes him more 



16 

 

 16  
 

capable of dealing adequaetly with his environment. Dari definisi ini terlihat  

adanya kata-kata kunci yang mencirikan tingkah laku individual dalam 

belajar, yaitu: perubahan, interaksi dan lingkungan. 

Menurut  Syaiful Bahri, dkk (2002: 44) belajar pada hakekatnya adalah 

perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang dengan berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku 

(Slameto, 2010: 2).  

Lefrancois dalam Mappa (1994:7) mendifinisikan belajar sebagai 

perubahan dalam tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman. ”Learning 

can be defined as changes in behavior resulting from experience”. Dahama 

dan Bhatnagar mengatakan belajar ialah setiap perubahan tingkah laku yang 

berlangsung sebagai hasil dari pengalaman. ”Any change of behavior which 

takes place as a result of experience may be called learning.” menurut mereka 

pengalaman belajar adalah reaksi mental dan atau fisik terhadap penglihatan, 

pendengaran, dan perbuatan mengenai sesuatu yang dipelajari dan dengan 

reaksi mental tersebut sesorang memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

bermanfaat dalam pemecahan masalah baru. Belajar hanya bisa berlangsung 

apabila warga belajar bereaksi terhadap apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan. Dengan kata lain, warga belajar hendaknya aktif belajar (Mappa, 

1994:8). 

12 
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Menurut para pakar psikologi dalam Anni (2007: 2), tampak bahwa 

konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu :  

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur apakah 

seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara perilaku 

sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. 

2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik, seperti 

tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak disebut sebagai hasil 

belajar. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk 

diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung selama satu hari, 

satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun.  

Sardiman (2001:20) menyatakan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain sebagainya. Juga belajar itu lebih baik kalau si subjek belajar itu 

mengalami atau melakukannya, jadi tidak verbalistik. 

Menurut pendapat Djamarah dan Zain (2002:11), belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. 

Berdasarkan pengertian ini diketahui bahwa seorang yang belajar akan 

mengalami perubahan dari tidak bisa menjadi bisa dan dari yang tidak 

mengerti menjadi mengerti. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan 
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tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Proses 

belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. 

Artinya proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak 

dapat kita saksikan. seseorang hanya mungkin dapat menyaksikan dari adanya 

gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak (Sanjaya, 2006:112). 

Berdasarkan definisi di atas ternyata kata kunci yang paling sering 

muncul ialah perubahan, tingkah laku dan pengalaman, sehingga dapat 

dirumuskan definisi belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dialami oleh 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Mappa, 1994:11). 

Gagne dalam Anni (2007: 4-5) mengemukakan belajar  merupakan 

sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajar, dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar dan 

peserta pelatihan. 

b. Rangsangan (stimulus), peristiwa yang merangsang penginderaan 

pembelajar disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat 

banyak stimulus yang berada di lingkungannya. 

c. Memori, memori pembelajar isinya berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 
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d. Respon, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang 

disebut perubahan perilaku atau perubahan kinerja (performance),          

Menurut Hamalik (2008: 49), belajar sesungguhnya memiliki ciri- ciri 

(karakteristik) tertentu: 

1. Belajar berbeda dengan kematangan  

Pertumbuhan adalah saingan utama sebagai pengubah tingkah laku. Bila 

serangkaian tingkah laku matang melalui secara wajar tanpa adanya 

pengaruh dari latihan, maka dikatakan bahwa perkembangan itu adalah 

berkat kematangan (maturation) dan bukan belajar. Bila prosedur latihan 

(training) tidak secara tepat mengubah tingkah laku, maka prosedur 

tersebut bukan penyebab yang penting dan perubahan- perubahan tak 

dapat diklasifikasikan sebagai belajar. 

2. Belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental 

Perubahan tingkah laku juga dapat terjadi, disebabkan oleh terjadinya 

perubahan fisik dan mental karena melakukan suatu perubahan 

berulangkali yang mengakibatkan badan menjadi letih/ lelah. Tapi 

perubahan tingkah laku tersebut tak dapat digolongkan sebagai belajar. 

Jadi perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh perubahan fisik dan 

mental bukan atau berbeda dengan belajar dalam arti sebenarnya. 

3. Ciri belajar yang hasilnya relatif menetap 

Hasil belajar dalam bentuk perubahan tingkah laku. Belajar berlangsung 

dalam bentuk latihan (practice) dan pengalaman (experience). Tingkah 
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laku yang dihasilkan bersifat menetap dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Tingkah laku itu berupa perilaku (performance) yang nyata 

dan dapat diamati. 

   

C. Hakikat Belajar Sejarah 

Sejarah berasal dari kata benda Yunani, istoria yang berarti ilmu. 

Dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani Aristoteles, Istoria berarti suatu 

penelaahan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan 

kronologis merupakan faktor atau tidak di dalam penelaahan; penggunaan itu 

meskipun jarang, masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris yang disebut 

‘natural history’ (Gottschalk, 1986:27). Dalam perkembangan selanjutnya, 

kata Latin yang sama artinya dengan Scientia lebih sering dipergunakan untuk 

menyebut penelaahan sistematis non-kronologis mengenai gejala alam; 

sedangkan kata Istoria biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai 

gejala-gejala terutama hal-ihwal manusia dalam urutan kronologis 

(Tamburaka, 2002:2).  

Menurut Wasino (2007:2) sejarah (Inggris: history; Perancis: histoire; 

Latin: historia) berasal dari bahasa Yunani “istoria” yang mulanya berarti 

pencarian, penyelidikan, penelitian (inquiry, investigation, research). Sejarah 

dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau yang 

mempengaruhi manusia, perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan yang lainnya. 
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Ibnu Khaldun dalam Tamburaka (2002: 10) mendefinisikan bahwa 

sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban 

dunia; tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu, 

seperti kelahiran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi 

dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain, akibat 

timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara dengan tingkat bermacam-macam 

kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai penghidupannya, 

berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dan pertukangan, dan pada 

umumnya tentang segala macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

karena watak masyarakat itu sendiri. 

Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara : 1) 

perkembangan dalam filsafat, 2) perkembangan dalam teori sejarah, 3) 

perkembangan dalam ilmu-ilmu lain, dan 4) perkembangan dalam metode 

sejarah (Kuntowijoyo, 2005:21), sehingga perkembangan dalam sejarah selalu 

berarti bahwa sejarah selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan 

informasi. Jika diinterpretasikan, pembelajaran Sejarah adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang didalamnya mempelajari tentang 

peristiwa masa lampau yang erat hubungannya dengan masa kini (Widja, 

1989:23).  

Menurut Kartodirjo (1992:265) tujuan yang luhur dari sejarah untuk 

diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah menanamkan semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab 

untuk apa yang ia lahirkan. Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur 
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utama dalam pendidikan politik bangsa. Pembelajaran sejarah mempunyai 

fungsi strategis dalam pembangunan bangsa, pengetahuan sejarah nasionallah 

yang mampu membangkitkan kesadaran akan pengalaman kolektif bangsa 

Indonesia beserta segala suka dukanya, kemenangan, serta kekalahan dalam 

perjuangan bersama, tak berlebih-lebihan kalau kebersamaan itulah 

menciptakan sense of belonging atau solidaritas nasional. 

I Gde Widja (1989) menyatakan bahwa sifat uraian sejarah perlu pula 

diorientasikan ke arah uraian yang tidak hanya deskriptif saja, tetapi juga ke 

arah uraian analistis. Dengan demikian, siswa tidak lagi mendapatkan kesan 

bahwa pelajaran sejarah semata-mata bersifat hafalan, tetapi juga memerlukan 

kemampuan analistis terutama dalam usaha menemukan dasar-dasar kausatif 

(sebab akibat) dalam rangkaian peristiwa sejarah. 

 

D. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar (Anni, 2007:5). Hasil belajar adalah semua perubahan di bidang 

kognitif, afektif dan psikomotorik dan mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikap dan tingkah laku (Gulo, 2002: 51).  

Bloom dalam Anni (2007:7-12) mengusulkan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan 
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kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah afektif 

berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif meliputi 

penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan 

pola hidup. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf. Ranah psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, penyesuaian, dan kreativitas. Pada penelitian ini yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar adalah tes 

hasil belajar sebagai penilaian hasil belajar ranah kognitif.  

Menurut Sanjaya (2006:35) hasil belajar yang diharapkan saat ini 

meliputi tiga aspek kehidupan yaitu: 

1. Aspek kognitif meliputi tingkatan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mensintesis, dan evaluasi penilaian. 

2. Aspek afektif meliputi memberi respon, memberi nilai/menikmati, dan 

menerapkan atau mempraktikkan. 

3.  Aspek psikomotorik: pada aspek ini siswa dapat mempersepsikan, 

membuat, menyesuaikan pola gerak dan menciptakan gerak- gerik baru. 

Hasil belajar dapat dikatakan efektif ketika dapat mencapai ketuntasan 

belajar. Seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran 

minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas 

dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai 



24 

 

 24  
 

minimal 65%, sekurang–kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di 

kelas tersebut (Mulyasa, 2002:99). 

Menurut Slameto (2010:54-72) ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu : 

a. Faktor dari dalam siswa : faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat 

tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan. 

b. Faktor dari luar siswa : faktor keluarga ( cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), faktor sekolah 

(metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, tugas rumah, metode belajar), 

faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

Menurut Usman seperti dikutip dalam Damayanti (2010:9) dalam 

menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, paling sedikit ada 5 jenis 

variabel yang menentukan keberhasilan siswa, yaitu ; 

1. Melibatkan siswa secara aktif 

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga siswa mau 

belajar. Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran sehingga 

muridlah yang seharusnya banyak aktif. 
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2. Menarik minat dan perhatian 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. 

Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Pada hakekatnya 

setiap anak memiliki minat terhadap belajar dan guru hendaknya 

membangkitkan minat anak. 

Perhatian dibagi menjadi dua, yaitu perhatian terpusat dan perhatian 

terbagi. Perhatian terpusat yaitu perhatian yang tertuju pada satu objek. 

Guru harus berusaha memusatkan perhatian siswa terhadap apa yang 

disampaikan antara lain dengan alat peraga pembelajaran. Perhatian 

terbagi yaitu perhatian yang tertuju pada berbagai hal atau objek secara 

sekaligus. Guru yang sedang mengajar harus memperhatikan materi 

pembelajaran, memperhatikan setiap siswa yang dihadapi dan 

memperhatikan apa yang sedang diucapkan.  

3. Membangkitkan motivasi siswa 

Motivasi adalah keadaan dan kesiapan dari diri individu yang mendorong 

tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu (intrinsik) dan pengaruh 

dari luar (eksternal). Pembelajaran di kelas hendaknya dapat 

meningkatkan motivasi intrinsik. Hal ini berarti guru harus berupaya agar 

siswa tertarik pada materi pembelajaran yang akan dipresentasikan dam 

mempresentasi kemampuan dengan cara menarik sehingga memuaskan 

dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi itu sendiri. 
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4. Peraga dalam pembelajaran 

Alat peraga pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan guru dalam 

mengajar untuk membantu memperjelas materi pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme dalam diri 

siswa. Pembelajaran yang banyak menggunakan verbalisme tentu akan 

segera membosankan. 

5. Prinsip individualisasi  

Salah satu masalah utama dalam pendekatan pembelajaran adalah masalah 

perbedaan individual. Pembelajaran yang efektif akan terwujud jika guru 

dan siswa melakukan keaktifan yang intersional. Pada hakekatnya siswa 

memiliki minat belajar, guru harus memusatkan perhatian siswa terhadap 

materi yang disampaikan dengan membuka pelajaran disertai dengan latar 

belakang budaya siswa dan menggunakan. 

 

E. Model Pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki 

kemiripan makna seperti pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik dan 

model pembelajaran (Sudrajat, 2008). Pendekatan dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

strategi. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of operation achieving 
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something; sedangkan metode adalah a way in achieving something. Teknik 

adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan 

suatu metode. Sedangkan taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan 

suatu teknik atau metode tertentu (Sanjaya, 2007:126-127).  

Mills dalam Suprijono (2009:45) berpendapat bahwa “Model adalah 

bentuk representatif akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan 

seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasar model itu.” 

Model merupakan intepretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang 

diperoleh dari beberapa sistem.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum 

dan lain-lain (Joyce dalam Trianto, 2007: 5). 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arrend 

dalam Suprijono (2009:46), model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, 

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar (Suprijono, 2009: 46). 
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Adapun Arrends dalam Trianto (2007: 5) menyatakan “The term 

teaching model refers to a particular approach to instruction that includes its 

goals, syntax, environment and management system.” Istilah model 

pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, sintaksnya, lingkungannya dan sistem pengelolaannya. Istilah 

model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, 

metode atau prosedur. Model pengajaran mempunyai empat ciri khusus yang 

tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur.  

Ciri-ciri tersebut ialah: 

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pemblajaran yang akan dicapai); 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai  (Kardi dan Nurul dalam Trianto, 2007:6). 

Menurut Nieveen dalam Trianto (2007:8), suatu model pembelajaran 

dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, sahih (valid). 

Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu: (1) apakah model yang 

dikembangkan didsasarkan pada rasional teoritik yang kuat; dan (2) apakah 

ada konsistensi internal. Kedua, praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat 

dipenuhi jika: (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang 
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dikembangkan tersebut dapat diterapkan; dan (2) kenyataan menunjukkan 

bahwa apa yang dikembangkan trsebut dapat diterapkan. Ketiga, efektif. 

Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Nieveen memberikan parameter 

sebagai berikut: (1) ahli dan praktisi berdasar pengalamannya menyatakan 

bahwa model tersebut efektif; dan (2) secara operasional model tersebut 

memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.   

Menurut Hamalik (2008:127-130), berdasarkan teori-teori belajar 

dapat ditentukan beberapa pendekatan pembelajaran, dan berdasarkan 

pendekatan tadi selanjutnya dapat ditentukan beberapa model pembelajaran. 

1. Model Interaksi Sosial (social interaction model) 

Model ini berdasarkan teori belajar Gestalt atau yang dikenal dengan Field 

Theory. Model ini menitikberatkan pada hubungan antara individu dengan 

masyarakat atau dengan individu lainya. Model ini berorientasi pada 

prioritas perbaikan kemampuan (abilitas) individu untuk berhubungan 

dengan orang lain, perbaikan proses-proses demokratis dan perbaikan 

masyarakat. 

2. Model Proses Informasi (information processing  model) 

Model ini berdasarkan teori belajar kognitif. Model tersebut berorientasi 

pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang 

dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Model ini berkenaan dengan 

kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif, 

serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum (general 

intellectual ability) 
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3. Model Personal (personal models) 

Model pembelajaan ni bertitik tolak dari pandangan dalam teori belajar 

humanistik. Model ini berorientasi pada individu dan pengembangan diri 

(self). Titik beratnya pada pembentukan pribadi individu dan 

mengorganisasi realitanya yang rumit.sasarn model pembelajaran ini 

adalah pengembangan pribadi atau kemampuan pribadi. 

4. Model Modifikasi Tingkah Laku (behavior modification models) 

Model ini bertitik tolak dari tori belajar behavioristik. Model tersebut 

bermaksud mengembangkan sistem-sistem yang efisien untuk 

memperurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan 

cara memanipulasi penguatan (reinforcement). 

 

F. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalm kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. 

Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengarah pengetahuan yang mereka 

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing 

(Slavin, 2008:4). 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama (Eggen and Kauchak dalam Trianto, 2007: 42).  Di 
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dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok kecil yang 

terdiri 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis 

kelamin, suku/ras dan satu sama lain saling membantu. Tujuan dibentuknya 

kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. 

Selama bekerja dalam kelompok, tuga anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu teman 

sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar ( Trianto, 2007: 41).  

Menurut Panitz dalam Suprijono (2009:54), pembelajaran kooperatif 

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara 

umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana 

guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-

bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk 

ujian tertentu pada akhir tugas.  

Model pembelajaran cooperatif learning tidak sama dengan sekedar 

belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran cooperatif 

learning yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan 

asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model kooperatif learning dengan benar 

akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif (Lie, 

2005:29). 
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Model cooperative learning ditandai oleh struktur tugas, tujuan dan 

reward yang kooperatif. Siswa dalam situasi cooperative learning didorong 

dan dituntut untuk mengerjakan tugas bersama secara bersama-sama dan 

mereka harus mengorganisasikan usahanya untuk menyelamatkan tugas itu. 

Disamping itu dalam cooperative learning untuk mendapat reward yang akan 

mereka bagi, bila mereka sukses sebagai kelompok. Pelajaran dengan 

cooperative learning dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Siswa 

bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar; 2) Tim-tim itu terdiri dari 

siwa-siswa yang berprestasi, sedang, rendah dan tinggi; 3) Tim-tim itu terdiri 

dari campuran ras, budaya dan gender; 4) Sistem reward-nya berorientasi 

kelompok (Areends, 2008:5); 5) Model cooperative learning dikembangkan 

untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu prestasi akademik, toleransi dan 

penerimaan terhadap keanekaragaman perbedaan dan pengembangan 

keterampilan sosial (Arrends, 2008:5). 

Roger dan David dalam Suprijono (2009:58-61) menyatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 

mencapai hal yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan.  

Lima unsur tersebut adalah: 

1. Positive Interdependence (saling ketergantungan positif)   

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 
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ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok 

secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 

2. Personal Responsibility ( tanggung jawab perseorangan) 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. 

Tanggungjawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya setelah 

mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

3. Face to Face Promotive Interaction ( interaksi promotif) 

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif.  

Ciri-ciri interaksi promotif adalah: 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien. 

b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. 

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. 

d. Saling mengingatkan. 

e. Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap 

masalah yang dihadapi. 

f. Saling percaya. 

g. Saling memotivasi ntuk memperoleh keberhasilan bersama. 
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4. Interpersonal skill ( komunikasi antar kelompok) 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan 

peserta didik  harus: 

a. Saling mengenal dan mempercayai. 

b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. 

c. Saling menerima dan saling mendukung. 

d. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

5. Group processing (Pemrosesan kelompok) 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Tujuannya adalah meningkatkan 

efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan 

kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkatan 

pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secarta keseluruhan. 

Para “Johnsons” dan rekannya (seperti Johnson, Johnson dan Stanne, 

2000) fokus pada pembandingan antara model kooperatif dengan model 

kompetitif. Secara keseluruhan hampir semua kajian yang membandingkan 

susunan kooperatif dengan susunan kompetitif mengindikasikan bahwa 

susunan kooperatif jauh lebih efektif dalam meningkatkan perkembangan 

personal, sosial dan akademik siswa. Maka dari itu tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif berpotensi meningkatkan 

seluruh dimensi pembelajaran siswa. Namun, penekanan pada strategi 

kooperatif versus strategi kompetitif memiliki batasan sendiri-sendiri. 
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Menekankan struktur kooperatif tidak berarti bahwa alternatif satu-satunya 

yang harus kita terapkan adalah struktur-struktur kooperatif. Beberapa kelas 

ada yang netral, yang berarti  bahwa kompetisi tidak pasti mucul (Joyce, 2009: 

77).   

Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif dapat 

memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok 

atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik (Trianto, 

2007: 44). Untuk mencapai hasil belajar itu model pembelajaran kooperatif 

menuntut kerjasama dan interdependensi peserta didik dalam struktur tugas, 

struktur tujuan dan struktur rewardnya. Struktur tugas berhubungan 

bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan dan reward mengacu pada 

derajat kerjasama atau kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

maupun reward (Suprijono, 2009: 61). 

Menurut Lie dalam Made Wena (2009:192), ada tiga hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif, 

yaitu (a) pengelompokan, (b) semangat pembelajaran kooperatif, (c) penataan 

ruang kelas. Ketiga faktor tersebut harus diperhatikan dan dijadikan pijakan 

dasar oleh guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif dalam kelas. 

Tanpa memperhatikan masalah tersebut, tujuan-tujuan pembelajaran 

kooperatif sulit tercapai. 
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Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap 

penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya dan agama, strata 

sosial, kemampuan dan ketidakmampuan (Ibrahim dkk dalam Trianto, 2007: 

44). Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas 

tugas-tugas bersama, dan malalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. Keterampilan sosial atau 

kooperatif berkembang secara signifikan dslam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatihkan 

keterampilan-keterampilan Tanya jawab (Ibrahim dkk dalam Trianto, 2007: 

45). 

 

G. Model Pembelajaran Koperatif Tipe Snowball Throwing 

Snowball Throwing merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

diciptakan oleh Jack Canfield pada tahun 1992. Model Pembelajaran Snowball 

Throwing adalah model pembelajaran yang melatih siswa untuk lebih tanggap 

menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada 

temannya dalam satu kelompok. Dalam model pembelajaran Snowball 

Throwing, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap 

kelompok diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian 

masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas 

pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab 

pertanyaan dari bola yang diperoleh. 
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Langkah-langkah dalam model pembelajaran Snowball Throwing 

adalah 1) Guru menyampaikan  materi yang akan disajikan; 2) Guru 

membentuk kelompok-kelompok dan memenggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi; 3) Masing-masing 

ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya; 4) 

Kemudian masing-masing siwa diberikan satu lembar kertas kerja, umtuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok; 5) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan 

tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama 

lebih kurang  lima belas menit; 6) Setelah siswa dapat satu bola atau satu 

pertanyan diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian; 7) 

Evaluasi; 8) Penutup (Suprijono, 2009: 128). 

Snowball Throwing cocok jika diterapkan pada kelas yang mempunyai 

peserta didik yang cenderung pendiam, kurang aktif, namun sudah mempuyai 

kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya. Siswa dituntut untuk dapat 

menyampaikan materi yang telah disampaikan guru kepada anggota kelompok 

masing-masing, sehingga diperlukan kelas yang siswanya dapat 

menyampaikan pendapatnya. Model pembelajaran Snowball Throwing akan 

membantu siswa yang cenderung pendiam dan kurang aktif menjadi siswa 

yang lebih aktif dalam pembelajaran karena mereka ditutut untuk saling 

bekerjasama dengan masing-masing anggota kelompoknya untuk 
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mendiskusikan materi dan membuat pertanyaan untuk kelompok lainnya. 

Selain itu, mereka juga dilatih untuk dapat menjawab pertanyaan berdasarkan 

dari apa yang mereka diskusikan dalam kelompok masing-masing. 

Kelebihan Model Pembelajaran Snowball Throwing diantaranya 

adalah: 

1. Melatih kesiapan siswa 

Siswa dilatih untuk siap menerima pelajaran, mendiskusikan materi 

dengan kelompoknya, dan membuat pertanyaan. Selain itu juga melatih 

kesiapan siswa untuk dapat memecahkan masalah atau pertanyaan yang 

diberikan oleh kelompok lain.  

2. Saling memberikan pengetahuan 

Model pembelajaran Snowball Throwing melatih agar siswa dapat saling 

memberikan atau berbagi pengetahuan dengan anggota kelompoknya 

maupun anggota kelompok lain dalam kelas.  

  Kekurangan Model pembelajaran Snowball Throwing adalah 

pengetahuan tidak luas, hanya berkutat pada pengetahuan sekitar siswa saja. 

Hal ini dikarenakan materi hanya berkutat dengan apa yang disampaikan guru 

saja. Materi yang disampaikan guru kepada masing-masing ketua kelompok 

sangat minim, sehingga siswa harus menggali sendiri secara lebih mendalam 

melalui diskusi dengan anggota kelompoknya (Yuanita: 2010). 
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H. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange 

Rotating Trio Exchange adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif. Pada model ini kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari tiga orang, kelas ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat 

kelompok lainnya dari kiri dan kanannya. Berikan pada setiap trio tersebut 

pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. Setelah selesai berilah nomor untuk 

setiap anggota trio tersebut. Berikan setiap trio baru pertanyaan untuk 

didiskusikan, tambahkan sedikit tingkat kesulitan. Rotasikan kembali siswa 

sesuai setiap pertanyaan yang telah disiapkan ( Isjoni, 2009:88). 

Prosedur: 

a. Buatlah berbagai macam pertanyaan yang membantu peserta didik 

memulai diskusi tentang isi pembelajaran. Gunakan pertanyaan-

pertanyaan dengan tidak ada jawaban betul atau salah. 

b. Bagilah peserta didik menjadi kelompok yang masing-masing beranggota 

tiga. Aturlah kelompok-kelompok tiga itu di ruangan, agar masing-masing 

dari kelompok tiga (trio) itu dapat dengan jelas melihat sebuah trio di 

sebelah kanannya dan satu trio di sebelah kirinya. Seluruh konfigurasi trio 

itu akan menjadi sebuah lingkaran atau sebuah persegi panjang. 

c. Berilah masing-masing trio sebuah pertanyaan pembuka (pertanyaan yang 

sama bagi tiap-tiap kelompok trio) untuk didiskusikan. Pilihlah pertanyaan 

yang paling tidak menantang yang telah anda buat untuk mulai pertukaran 

trio. Anjurkan agar setiap orang dalam trio itu bergiliran menjawab 

pertanyaan. 
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d. Setelah masa waktu diskusi sesuai, mintalah trio-trio itu menentukan 

nomor 0, 1, atau 2  bagi masing-masing dari anggotanya. Arahkan para 

peserta didik dengan nomor 1 untuk memutar satu trio searah jarum jam. 

Mintalah peserta didik dengan nomor 2 untuk memutar dua trio searah 

jarum jam. Mintalah peserta didik dengan nomor 0 untuk tetap I tempat, 

sebab mereka merupakan anggota-anggota tetap dari suatu tempat trio. 

Suruhah mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi agar peserta 

didik yang berputar dapat menemukannya. Hasilnya akan menjadi trio 

yang sangat baru. 

e. Mulailah sebuah pertukaran baru dengan sebuah pertanyaan baru. 

Tingkatkan kesulitan atau “tingkat ancaman” dari pertanyaan ketika anda 

meneruskan pada putaran-putaran baru. 

f. Anda dapat memutar trio berkali-kali sebanyak pertanyaan yang anda 

miliki untuk ditetapkan dan waktu diskusi yang tersedia. Tiap-tiap waktu, 

gunakan prosedur putaran yang sama. Sebagai contoh, dalam suatu 

pertukaran trio dari tiga rotasi, masing-masing peserta didik akan segera 

bertemu, secara mendalam, dengan enam peserta didik yang lain. 

 

 

 

Variasi 
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1. Setelah masing-masing putaran pertanyaan, dengan cepat buatlah pool 

(jajak pendapat) pada kelompok penuh  tentang berbagai respons 

mereka sebelum memutar peserta didik pada trio-trio baru. 

Gunakan pasangan-pasangan atau kuartet-kuartet sebagai ganti dari trio 

(Silberman, 2009: 85-87).  

 Model pembelajaran Rotating Trio Exchange cocok jika diterapkan 

di dalam kelas yang mempunyai peserta didik yang cenderung kurang bisa 

bekerjasama dengan anggota kelas, kurang aktif, namun mempunyai 

kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan menerapkan model 

Rotating Trio Exchange maka siswa dilatih untuk dapat bekerjasama 

dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa dituntut untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain. 

Siswa yang kurang aktif dapat dilatih untuk aktif dalam memecahkan 

masalah bersama pasangan trionya. 

 Kelebihan model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

diantaranya adalah: 

1. Melatih siswa untuk bekerjasama memecahkan masalah 

Siswa dilatih untuk dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan 

pasangan trio-nya untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dari 

guru sehingga meningkatkan kerjasama antar siswa di dalam kelas. 
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2. Siswa menjadi lebih akrab dengan siswa lain 

Dengan adanya pergantian trio, siswa menjadi lebih akrab dengan 

siswa lain dalam kelas. 

Kekurangan model pembelajaran Rotating Trio Exchange adalah 

materi kurang berkembang, karena hanya terbatas pada pertanyaan yang 

diajukan guru dalam pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa perlu 

mencari informasi yang lebih mendalam dari sumber-sumber lain (S, 

Eman: 2010). 

 

I. Kerangka Berpikir 

Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran sejarah di 

sekolah dan mendekatkan siswa pada pengalaman belajarnya adalah dengan 

memilih model pembelajaran yang tepat dalam  proses pembelajarannya. 

Salah satu modelnya adalah model pembelajaran kooperatif. Siswa dapat 

berinteraksi, saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah, 

memahami konsep-konsep yang sulit serta menumbuhkan kemampuan 

kerjasama, berpikir kritis dan dapat mengembangkan sikap sosial siswa. 

Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif terhadap siswa karena 

siswa dengan sendirinya akan dapat mengkonstruksi pengetahuannya sehingga 

pengetahuan yang ia dapatkan akan dapat bertahan lama dalam memorinya. 

Dalam hal ini ada 2 macam model pembelajaran kooperatif yaitu 

tipe Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange. Kedua model  
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pembelajaran ini mempunyai keistimewaan yaitu siswa selain bisa 

mengembangkan kemampuan individu juga bisa mengembangkan 

kemampuan berkelompok. 

Snowball Throwing merupakan model pembelajaran dimana 

dibentuk kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari 

guru kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk 

seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Sedangkan pada 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange, kelas dibagi dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari tiga orang, kelas ditata sehingga setiap kelompok 

dapat melihat kelompok lainnya dari kiri dan kanannya. Setiap trio diberikan 

pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. Setelah selesai setiap anggota 

masing-masing trio diberi nomor. Setiap trio baru diberikan pertanyaan yang 

baru dan merotasikan kembali siswa setelah selesai setiap pertanyaan yang 

telah disiapkan. 

Sebelum dibentuk kelompok siswa diajarkan bagaimana bekerja 

sama dalam suatu kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, 

dapat memberikan penjelasan pada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong 

teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain dan 

sebagainya. Diharapkan dengan penggunaan pendekatan tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Hasil belajar 1 dibandingkan dengan hasil belajar 2 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

 

J. HIPOTESIS 

 Hipotesis mengandung pengertian satu pendapat yang kebenarannya 

masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah :  

1.   Ho 

Tidak ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa antara yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan 

Rotating  Trio Exchange. 

2.   Ha 

Ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa antara yang diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dann Rotating  

Trio Exchange. 

 

GURU 

PBM 

SNOWBALL THROWING 

HASIL BELAJAR 1 HASIL BELAJAR 2 

ROTATING TRIO EXCHANGE 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian sangat penting artinya untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini akan diuraikan 

tentang pendekatan penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, metode 

dan alat pengumpul data serta metode analisis data. 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

  Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan ( Sugiyono, 2008: 14 ).  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menyelidiki adanya kemungkinan saling hubungan 

sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok 

eksperimen, satu atau lebih kondisi perlakuan (treatment) yang kemudian 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

dikenai kondisi perlakuan. 
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Dalam penelitian ini  rancangan penelitian yang digunakan adalah 

random control pre test post tes design dengan pola sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian 

Group Pre test Treatment Post tes 

Experiment 
group I 

Tes Model pembelajaran Snowball 
Throwing 

Tes 

Experiment 
group II 

Tes Model pembelajaran Rotating 
Trio Exchange 

Tes 

 

Dalam penelitian ini hanya nilai post test yang digunakan untuk 

membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen I dan 

kelompok II eksperimen. 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian dengan pola ini 

sebagai berikut 

1. Memilih subjek secara random dalam suatu populasi. 

2. Menentukan kelompok eksperimen. 

3. Menguji kenormalan dan kehomogenan kedua kelompok, sehingga 

kedua kelompok tersebut benar-benar berangkat dari titik awal yang 

sama. 

4. Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

pada kelompok eksperimen I dan Rotating Trio Exchange pada 

kelompok eksperimen II. 
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5. Melakukan tes (post tes) kapada kedua kelompok pada akhir 

pembelajaran. 

6.  Menggunakan uji statistik yang cocok untuk pola ini untuk 

menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan yaitu cukup besar 

untuk menolak hipotesis nol. 

 

B. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2008: 117). Dalam penelitian  ini yang menjadi populasi penelitian adalah 

siswa kelas X semester Genap SMA Negeri 1 Weleri  tahun ajaran 

2010/2011, yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa 240 siswa.  

 

C. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan 

teknik pengambilan sampel disebut teknik sampling. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling 

karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata dalam populasi itu yaitu dengan mengambil dua 

kelas dari populasi. Populasi tersebut telah dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas dan diperoleh populasi yang normal dan homogen. Pada 

penelitian ini, peneliti memilih secara acak dua kelas sebagai kelas 
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eksperimen. Kelas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas XB dan XD.   

1. Kelas XB semester Genap untuk kelas eksperimen I 

Jumlah siswa pada kelas XB adalah 40 siswa. Pada kelompok ini, akan 

diberikan suatu treatment atau perlakuan model pembelajaran 

Snowball Throwing.  

2. Kelas XD semester Genap untuk kelas eksperimen II 

Jumlah siswa pada kelas XD adalah 40 siswa. Pada kelompok ini, akan 

diberikan suatu treatment atau perlakuan yang dalam hal ini adalah 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan metode 

kooperatif tipe Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar sejarah siswa. 

  
E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan telaah dokumen.  
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1. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa dalam ranah kognitif kelompok eksperimen I dan eksperimen 

II pada materi peradaban awal masyarakat dunia yang berpengaruh 

terhadap peradaban Indonesia kemudian dibandingkan mana yang 

lebih tinggi. Bentuk tesnya berupa tes objektif berbentuk pilihan 

ganda dengan lima pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban 

yang benar.  

2. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen digunakan untuk mendapatkan daftar 

nama siswa yang akan dijadikan populasi serta sampel penelitian 

dan untuk mendapatkan data nilai ujian semester mata pelajaran 

sejarah yang diambil dari daftar nilai kelas X SMA Negeri 1 

Weleri tahun ajaran 2010/2011. Data ini akan digunakan untuk 

analisis populasi yaitu untuk menentukan normalitas, homogenitas, 

dan uji kesamaan keadaan awal populasi (varians).  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. 

Tes yang peneliti gunakan berupa tes objektif.  
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G. Uji Coba Instrumen 

Uji coba soal dilakukan di luar sampel yaitu siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri Weleri sebanyak 35 orang dengan pertimbangan bahwa 

siswa tersebut telah mendapatkan materi peradaban awal masyarakat di 

dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia. Jumlah soal yang 

digunakan dalam uji coba sebanyak 70 soal berbentuk objektif.  

 

H. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Setelah diadakan uji coba instrumen, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba instrumen butir demi butir itu diteliti 

kualitasnya. 

Berdasarkan data hasil uji coba soal kemudian dihitung validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal.  

1. Validitas 

Validitas dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu validitas isi dan 

validitas butir soal. 

a. Validitas Isi 

Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi 

apabila materinya telah disesuaikan dengan silabus Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan untuk mata pelajaran sejarah kelas X 

semester II pada materi peradaban awal masyarakat di dunia yang 

berpengaruh terhadap peradaban Indonesia. Sebelum menyusun 

soal tes terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal tes yang 
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disesuaikan dengan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

selanjutnya instrumen yang telah disusun dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing dan guru pengampu. 

b. Validitas Butir Soal 

Cara menghitung validitas butir soal tes dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor total 

dengan skor butir soal ke dalam rumus  

q
p

S
MM

r
t

tp
pbis


    

Keterangan : 

R   = koefisien korelasi biserial 

pM = rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

tM = rata-rata skor total 

tS   = standar deviasi skor total 

p   = proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal 

q   = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Hasil perhitungan rpbis dikonsultasikan pada tabel kritis rpbis 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika rpbis> rtabel maka item soal tersebut 

valid (Arikunto, 2009:79). 
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Hasil perhitungan validitas soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria  No butir soal Jumlah  
Valid  1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40, 
41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57, 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 

60 

Tidak valid  3,7,9,16,28,33,42,47,51,58 10 
Perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 7. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan di subjek 

yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat 

kesejajaran hasil (Arikunto, 2009:90). Suatu tes dikatakan reliabel jika 

dapat memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau 

dengan kata lain tes dikatakan reliabel jika hasil-hasil tes tersebut 

menunjukan ketetapan. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes 

pilihan ganda adalah rumus K-R.21: 

    
]

kV
M)(kM][1

1k
k[r

t
11





      

Keterangan : 
 
r11  = reliabilitas istrumen  

k = jumlah butir soal  

Vt = varians skor total = kuadrat simpangan baku total 

M =  skor rata-rata 

  (Arikunto, 2006:189) 
r

11 
≤ 0,20   = reliabilitas sangat rendah  
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0,20 ≤ r
11 

< 0,40 = reliabilitas rendah  

0,40 ≤ r
11 

< 0,60 = reliabilitas sedang  

0,60 ≤ r
11 

< 0,80 = reliabilitas tinggi  

0,80 ≤ r
11 

< 1,00  = reliabilitas sangat tinggi  

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r
11 

sebesar 

0.926 harga r
11 

tersebut terletak pada interval 0,80 ≤ r
11 

< 1,00 

termasuk kategori reliabilitas tinggi. Perhitungan realibilitas 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran 8. 

3. Daya Pembeda 

Untuk menghitung daya pembeda soal pilihan ganda dapat digunakan 

rumus sebagai berikut 

   A

BA

JS
JBJBDP 

  atau 
B

BA

JS
JBJBDP 

          

    (Arikunto, 2005: 212) 

Keterangan: 
AJB  = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. 

BJB  = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

AJS  = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan salah. 

BJS  = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan salah. 

Klasifikasi daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

DP = 0,00 adalah sangat jelek  

0,00 < DP ≤ 0,20 adalah jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40 adalah cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70 adalah baik  
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0,70 < DP ≤ 1,00 adalah sangat baik       (Arikunto, 2005: 218) 

 Hasil perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Daya Beda Soal 

Kriteria DP No Butir Soal Jumlah 
Sangat Jelek 7,16,28,33,47,51 6 
Jelek 3,9,42,58 4 
Cukup 1,8,13,15,17,20,24,25,30,31,60,64,65 13 
Baik 2,5,6,10,11,12,14,18,19,21,22,23,26,27,29,32,

35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,50,52, 
53,54,56,57,59,61,62,63,66,67,68,69 

42 

Sangat baik 34,49,55,70 4 
Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran 9. 

4. Taraf Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaranan atau indeks kesukaran butir 

soal digunakan rumus sebagai berikut: 

 IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB


  

Keterangan : 

IK    : Tingkat kesukaran 

JBA   :  Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB   :  Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA     :  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB       :   Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

IK = 0,00 adalah soal terlalu sukar  
0,00 < IK ≤ 0,30 adalah soal sukar  
0,30 < IK ≤ 0,70 adalah soal sedang  
0,70 < IK ≤ 1,00 adalah soal mudah             
(Arikunto, 2005:210) 
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Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran 

Kriteria  No. Butir Soal Jumlah 

Sedang  1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,69,70 

67 

Mudah  9,51,58 3 
Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda soal maka jumlah soal yang memenuhi kriteria sebagai alat 

ukur sebanyak 60 butir yaitu soal nomor 1,2,4,5,6,8, 

10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,37,38,

39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,

66,67,68,69,70.  

 

I. Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data terbagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap analisis data populasi, tahap awal, dan tahap akhir.  

1) Analisis Data Populasi 

Analisis data populasi dilakukan sebelum penelitian. Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi awal 

populasi. Data yang digunakan adalah nilai ujian akhir semester 

sejarah siswa kelas X SMA Negeri 1 Weleri.  
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a) Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang 

digunakan untuk normalitas data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

 
Keterangan : 

= harga chi-kuadrat 
= frekuensi hasil pengamatan 
= frekuensi yang diharapkan 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 

maka data berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273).  

b) Uji Homogenitas Populasi 

 Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-

sampel yang diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini 

jumlah kelas yang diteliti ada dua kelas. Setelah data homogen 

baru diambil sampel dengan teknik cluster random sampling. Uji 

kesamaan varians dari k buah kelas (k>2) populasi dilakukan 

dengan menggunakan uji Barlett. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho:    

Ha: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 
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(Sudjana, 2005:261).  

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

1. Menghitung s2 dari masing-masing kelas 

2. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

     

3. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

 

4. Menghitung nilai statistik chi kuadrat (X2) dengan rumus: 

 

Keterangan:  
s

i

2 
= variansi masing-masing kelompok  

s
2 

= variansi gabungan  
B = koefisien Bartlet   
n

i 
= jumlah siswa dalam kelas  

Kriteria pengujian : Ho diterima jika  ≤ , 

dimana   diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat 

dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1) (Sudjana, 2005:263). 

 

2) Analisis Tahap Awal  

Analisis tahap awal adalah analisis nilai pre test kelompok 

eksperimen I, dan kelompok eksperimen II yang diambil pada awal 

pertemuan. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rata-rata 

nilai pre test antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen 
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II tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan kedua 

kelompok berawal dari titik tolak yang sama.  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang 

digunakan untuk normalitas data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

 

Keterangan : 
= harga chi-kuadrat 
= frekuensi hasil pengamatan 
= frekuensi yang diharapkan 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka 

data berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273).  

b) Uji Kesamaan Varians 

Uji varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians data tes 

kelompok eksperimen I sama dengan kelompok eksperimen II. 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : (1
2 = 2

2) berarti kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II mempunyai varians yang sama 

Ha : (1
2  2

2) berarti kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II mempunyai varians yang berbeda 

Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis adalah: 
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F =   varians terbesar 
        varians terkecil  (Sudjana, 2005: 250) 

Peluang yang digunakan ½  ( adalah signifikasi dalam hal ini 

adalah 5%). dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut  n2-1. 

Kriteria yang digunakan, terima Ho jika   1121 21  nnhitung FF  .  

c) Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji Dua Pihak) 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan ada perbedaan hasil belajar pada materi peradaban 

awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban 

Indonesia antara kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II.  

Hipotesis yang diajukan adalah :  
Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen I sama dengan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen II  

Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen I tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen II.  

Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji 

t ini dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.  

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang 

digunakan:  
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21

21

11
nn

s

xxt



           ;   

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsns  

Keterangan: 
1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  =  nilai rata-rata kelompok eksperimen 
2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 
2

2s  =  variansi data pada kelompok ekperimen 
2s  = variansi gabungan. 
1n  =  banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =  banyak subyek pada kelompok ekperimen. 
(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + 

n2 -2) dengan peluang (1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan 

yaitu jika thitung  ttabel, maka Ha diterima. 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, 

maka rumus yang digunakan: 

2

2
2

1

2
1

21'

n
s

n
s

xxt




  

Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika: 

21

2211'

ww

twtw
t




    

dengan 
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)11(),2/11(1
1

2
1

1 ,


 ntt
n
sw


 
dan  

)12(),2/11(2
2

2
2

2 ,  ntt
n
sw 

 

= taraf signifikan (5 %) 
(Sudjana, 2005: 239-243) 

 
J. Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan post test untuk 

mengambil data hasil belajar siswa kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II. Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab 

hipotesis yang telah dikemukakan. Data yang digunakan adalah nilai post 

test dari kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Langkah- 

langkah analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan varians, 

dan uji hipotesis. 

1) Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas pada tahap ini sama 

dengan langkah-langkah uji normalitas pada tahap awal. Uji normalitas 

sampel dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran data hasil 

penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak.  

2) Uji Kesamaan Varians 

Langkah-langkah pengujian pada tahap ini sama dengan 

langkah-langkah uji kesamaan dua varian pada tahap awal. Uji ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah kedua sampel mempuyai 

varian yang sama atau tidak.  
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3) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan uji dua pihak . Uji dua pihak ini 

menggunakan uji t dengan menggunakan data yang berdistribusi 

normal.  

a) Uji Dua Pihak 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan ada perbedaan hasil belajar antara kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II.  

Hipotesis yang diajukan adalah 

Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen I sama dengan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

II  

Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen I tidak sama dengan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen II.  

Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t 

ini dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.  

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang 

digunakan:  
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21

21

11
nn

s

xxt



           ;   

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsns  

Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  =   nilai rata-rata kelompok eksperimen 
2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 
2

2s  =   variansi data pada kelompok ekperimen 
2s  = variansi gabungan. 
1n  =   banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =   banyak subyek pada kelompok ekperimen. 
(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 

-2) dengan peluang (1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu 

jika thitung  ttabel, maka Ha diterima. 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, 

maka rumus yang digunakan: 

2

2
2

1

2
1

21'

n
s

n
s

xxt




  

Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika:
21

2211'

ww

twtw
t




    

dengan 

)11(),2/11(1
1

2
1

1 ,


 ntt
n
sw


 
dan  

)12(),2/11(2
2

2
2

2 ,  ntt
n
sw 

 
= taraf signifikan (5 %)  

(Sudjana, 2005: 239-243) 
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b) Uji Satu Pihak  

Uji satu pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen II 

lebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar sejarah kelompok 

eksperimen I.  

 
Hipotesis yang diajukan adalah :  

Ho (1 ≥ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen I lebih dari atau sama dengan nilai rata-

rata hasil belajar sejarah kelompok eksperimen II.  

Ha (1 < 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen II lebih tinggi dari pada nilai rata-rata 

hasil belajar sejarah kelompok eksperimen I.  

Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t ini 

dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.  

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang 

digunakan:  

21

21

11
nn

s

xxt



           ;   

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsns  

Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

  2x  = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

  
2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 

  
2

2s  = variansi data pada kelompok ekperimen 



65 

 

 65  
 

  
2s  = variansi gabungan. 

  1n  = banyak subyek pada kelompok kontrol 

  2n  = banyak subyek pada kelompok ekperimen. 
(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + 

n2 -2) dengan peluang (1-), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu 

jika thitung  ttabel, maka Ha diterima. 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, 

maka rumus yang digunakan: 

2

2
2

1

2
1

21'

n
s

n
s

xxt




  

Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika:
21

2211'

ww

twtw
t




    

dengan 

)11(),1(1
1

2
1

1 ,


 ntt
n
sw


 
dan  

)12(),1(2
2

2
2

2 ,  ntt
n
sw 

 
= taraf signifikan (5 %) 
(Sudjana, 2005: 239-243) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I Weleri yang terletak di 

Jalan Bahari No 17 Weleri Kendal. SMA 1 Weleri didirikan pada tahun 

1982. SMA ini termasuk Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM). 

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terluas di Kabupaten Kendal 

karena luasnya mencapai 5 hektar. Ruang kelas sebanyak 20 kelas yaitu 7 

ruang kelas X (XA-XF, dan imersi), 7 ruang kelas XI yang terdiri dari 3 

ruang kelas untuk kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Alam, 3 ruang 

kelas untuk kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial dan 1 ruang kelas 

untuk kelas XI Program Bahasa, sedangkan 6 ruang lainnya adalah terdiri 

dari 2 ruang kelas untuk kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam, 3 

ruang kelas untuk Program Ilmu Pengetahuan Sosial dan 1 ruang kelas 

untuk kelas XII Program Bahasa. 

Di SMA 1 Weleri, selain ruang-ruang kelas juga terdapat banyak 

ruang diantaranya ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, 

ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan dan konseling, 

perpustakaan, koperasi sekolah, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang PMR, 

ruang multimedia, ruang seni, dan ruang UKS. Selain itu juga ada ruang 

BKLK (berwawasan keunggulan lokal kelautan) yang digunakan untuk 
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pengajaran keterampilan yang berkaitan dengan pengolahan dan 

pemanfaatan hasil laut, karena Weleri merupakan  daerah yang dekat 

dengan laut. Sekolah tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

olahraga serta mushola. 

SMA Negeri I Weleri mempunyai fasilitas yang sudah memadai 

diantaranya yaitu adanya laboratorium, ruang komputer yang terhubung 

dengan internet dan perpustakaan. Laboratorium di sekolah ini terdiri dari 

laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (biologi, fisika dan kimia) serta dua 

laboratorium bahasa. Perpustakaan di sekolah ini merupakan salah satu 

perpustakaan terbaik di Jawa Tengah untuk kategori perpustakaan sekolah 

yang dilengkapi dengan buku-buku, internet, dan ruang audio visual. 

Selain itu di SMA ini juga dilengkapi dengan adanya hotspot area. 

 
2. Pembelajaran Pada Kelompok Eksperimen I dan II 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi 

menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret-6 April 2011 bertempat 

di SMA N I Weleri pada siswa kelas X mata pelajaran Sejarah. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling dimana pengambilan sampel dengan memilih dua kelas 

secara acak. 
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a. Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen I 

Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen I adalah 

kelas XB. Sebagai tolak ukur nilai awal sebelum dikenakan 

perlakuan, maka guru mengadakan pre test terlebih dahulu. Pre test 

ini dilakukan pada saat pertemuan pertama. Setelah diadakan pre test  

kemudian hasil dari pre test tersebut, diperoleh untuk kelas 

eksperimen I mendapat nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 22,5 

dengan rata-rata 39,1. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen I 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing. 

 

Sumber: Dok. Pribadi 
Pre Tes Kelas Eksperimen I 

Pada pertemuan kedua, guru menjelaskan bagaimana model 

pembelajaran Snowball Throwing yang akan diterapkan. Guru 

memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran 

kemudian mulai menampilkan gambar-gambar hasil peradaban seperti 

Mohenjodaro dan Harappa, Cina, Bacson-Hoabinh dan sebagainya, 
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kemudian menanyai siswa tentang gambar yang ditampilkan.  Siswa 

merespon gambar-gambar yang ditampilkan. Guru kemudian 

memanggil ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 

materi. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompok 

masing-masing dan menjelaskan materi yang disampaikan guru 

kepada teman sekelompoknya. Guru memberi waktu siswa untuk 

menuliskan satu pertanyaan pada lembar kertas kerja yang telah 

disediakan. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut kemudian dibentuk 

bola-bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain. Setelah masing-

masing siswa mendapat bola kertas, guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut, begitu 

seterusnya sampai kira-kira 20 menit. Setelah itu guru memberikan 

evaluasi dan penguatan dari hasil pembelajaran. 

Pertemuan ketiga dan keempat hampir sama dengan 

pertemuan kedua. Guru awalnya menampilkan gambar untuk 

memancing respon siswa kemudian baru mulai masuk pembelajaran 

dengan model Snowball Throwing. Siswa semakin paham dengan 

model pembelajaran yang diterapkan, sehingga guru dapat 

memanfaatkan waktu yang tersisa dengan memberi pertanyaan yang 

lebih luas untuk dipecahkan siswa.  

Siswa terlihat sangat tertarik dalam pembelajaran ini, suasana 

kelas menjadi lebih hidup. Siswa mulai dapat mengembangkan 

dirinya, yang sebelumnya hanya pasif di dalam kelas dituntut untuk 



70 

 

 70  
 

dapat mendiskusikan materi, membuat pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan temannya. Siswa diberi ruang untuk dapat 

menyampaikan gagasan atau pendapatnya sehingga dapat berlatih 

untuk lebih percaya diri. 

 

Sumber: Dok. Pribadi 
Proses Pembelajaran Model Snowball Throwing 

Pada pertemuan kelima diadakan post test atau evaluasi akhir 

untuk mengetahui hasil belajar siswa dan mengetahui kemampuan 

siswa memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Alokasi 

waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal evaluasi adalah 40 

menit. Siswa terlihat serius dalam mengerjakan soal pos test. Setelah 

waktu yang diberikan habis, maka siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya.  
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Sumber: Dok. Pribadi 

Post Test Kelas Eksperimen I 
Hasil post test dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.1. Hasil Post Test Kelas Eksperimen I 

Nilai Tertinggi 82,5 
Nilai Terendah 57,5 

Rata-rata 72,15 
 

Secara ringkas persebaran hasil post test dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 

Tabel 4.2. Deskripsi Hasil Post Test Kelas Eksperimen I  

Interval kelas Frekuensi 
57-61 2 
62-66 3 
67-71 9 
72-76 16 
77-81 7 
82-86 3 
87-91 0 

Jumlah 40 
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b. Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen II 

Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen II adalah 

kelas XD. Kelas eksperimen II dikenakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. Seperti yang 

dilakukan pada kelas eksperimen I, Sebagai tolak ukur nilai awal 

sebelum dikenakan perlakuan, maka guru mengadakan pre test 

terlebih dahulu. Pre test ini dilakukan pada saat pertemuan pertama. 

Setelah diadakan pre test  kemudian hasil dari pre test tersebut, 

diperoleh untuk kelas eksperimen II mendapat nilai tertinggi 52,5 dan 

nilai terendah 22,5 dengan rata-rata 36,2.  

 
Sumber: Dok. Pribadi 

Pre Test Kelas Eksperimen II 
Pada pertemuan kedua, guru menjelaskan tentang 

pembelajaran Rotating Trio Exchange, kemudian menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan mulai menampilkan  gambar hasil peradaban, sama 

seperti di pembelajaran kelas eksperimen I. Guru mulai membuat 

pertanyaan  yang membantu peserta didik mamulai diskusi tentang isi 
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pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mencari pasangan trio. 

Guru mengatur kelompok trio itu di ruangan agar masing-masing dari 

kelompok trio dapat melihat pasangan trio yang lain, sebelah kiri dan 

kanannya. Guru mulai memberikan pertanyaan pembuka untuk 

pasangan trio-trio tersebut. Setelah pertanyaan awal, kemudian guru 

meminta masing-masing trio untuk melakukan rotasi sesuai petunjuk 

awal yang disampaikan guru. Perputaran tersebut terjadi sebanyak 

pertanyaan yang dimiliki oleh guru, yaitu sekitar 20 menit. Pada akhir 

pembelajaran, guru memberikan evaluasi dan penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari.  

Pada pertemuan ketiga dan keempat, tidak jauh berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya. Guru mulai membuat pertanyaan 

yang lebih kompleks dan siswa dalam trio juga diharuskan menjawab 

secara bergantian, sehingga masalah yang dapat dipecahkan siswa 

menjadi lebih kompleks. Siswa mulai terlihat nyaman dalam 

pembelajaran ini.  

Keaktifan siswa dan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah terlihat semakin meningkat. Siswa tidak malu lagi dalam 

mengemukakan pedapat mereka. Keakraban dan kerjasama antar 

siswa semakin meningkat dan solid, antar siswa dalam masing-

masing trio maupun secara klasikal.  
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Sumber: Dok. Pribadi 

Proses Pembelajaran Model Rotating Trio Exchange 
Setelah proses pembelajaran Rotating Trio Exchange selesai, 

pada pertemuan kelima guru mengadakan post test seperti yang 

dilakukan pada kelas eksperimen I. Alokasi waktu yang diberikan 

adalah 40 menit. Siswa terlihat lebih siap dalam menghadapi pos test 

ini. Mereka terlihat percaya diri dalam mengerjakan post test. Setelah 

waktu yang disediakan habis, mereka mengumpulkan hasil pekerjaan 

mereka. 
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Sumber: Dok. Pribadi 

Post Test Kelas Eksperimen II 
Hasil post test dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel. 4.3. Hasil Nilai Post Test Kelas Eksperimen II 

Nilai Tertinggi 95 
Nilai Terendah 72,5 

Rata-rata 85,56 
 

Secara ringkas persebaran hasil post test dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 

Tabel 4.4. Deskripsi Hasil Post Test Kelas Eksperimen II  

Interval kelas Frekuensi 
70-73 1 
74-77 2 
78-81 7 
82-85 14 
86-89 4 
90-93 10 
94-97 2 

Jumlah 40 
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3. Analisis Data Populasi  

Analisis data populasi dilakukan sebelum penelitian. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi awal populasi. Data 

yang digunakan adalah nilai ujian akhir semester gasal sejarah siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Weleri. 

Tabel 4.5. Nilai Ujian Akhir Sejarah Semester Gasal 

Sumber 
Variasi XA XB XC XD XE XF 

N 40 40 40 40 40 40 
Rata-rata 64 63 71 64 64 72 
Varians 83,6916 56,2814 45,0256 65,6307 35,8359 43,7025 
Standar 
Deviasi 9,1483 7,5020 6,7101 8,1013 5,9863 6,6107 

Maksimal 88 85 86 80 82 84 
Minimal 40 50 60 50 54 58 

 

a. Uji Normalitas Populasi  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data 

nilai ujian akhir semester sejarah dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Ujian Akhir Sejarah 

Semester Gasal  

Data Kelas χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Nilai Ujian 

Akhir 

Semester 

Sejarah 

XA 5,8248 9,49 Normal 

XB 8,0077 9,49 Normal 

XC 8,4768 9,49 Normal 

XD 8,2883 9,49 Normal 
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XE 4,5371 9,49 Normal 

XF 8,4061 9,49 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 

dengan dk=4 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Hasil analisis 

menyimpulkan data nilai ujian akhir semester sejarah berdistribusi 

normal sehingga uji selanjutnya memakai statistik parametrik. 

Perhitungan uji normalitas data nilai ujian akhir semester sejarah 

terdapat pada lampiran 22-27. 

b. Uji Homogenitas 

Syarat penggunaan teknik cluster random sampling adalah 

apabila semua kelas yang ada dalam populasi homogen. Oleh karena 

itu sebelum teknik cluster random sampling digunakan maka 

dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan teknik Chi Kuadrat. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Ujian Akhir Sejarah 

Semester Gasal 

Data χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Nilai Ujian 
akhir Semester 

Gasal 

9,435 11,07 
 

Homogen 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 

dengan dk=5 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

yang berarti populasi mempunyai varians yang sama (homogen). Hasil 

analisis menyimpulkan bahwa populasi mempunyai varians yang sama 

sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling. Teknik cluster random sampling yaitu memilih 

secara acak dengan undian terhadap populasi yang ada dengan 

mengambil dua kelas, satu kelas sebagai kelompok eksperimen I dan 

satu kelas sebagai kelompok eksperimen II. Perhitungan uji 

homogenitas populasi terdapat pada lampiran 21. 

 

4. Analisis Data Tahap Awal 

Analisis tahap awal adalah analisis nilai pre test pada materi 

peradaban awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban 

Indonesia kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II yang 

diambil pada awal pertemuan. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan 

bahwa rata-rata nilai pre test antara kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan 

kedua kelompok berawal dari keadaan yang sama.  
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Tabel 4.8. Deskripsi Data Pre Test 

Sumber variasi Eksperimen I Eksperimen II 
N 40 40 

Rata-rata 39,1 36,2 
Varians 65.605 43.2652 

Standar Deviasi 8.0997 6.5776 
Maksimal 60 52,5 
Minimal 22,5 22,5 
 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data 

nilai pre test dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas Data Pre Test 

Kelompok Kelas χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Eksperimen I XB 8,5214 9,49 Normal 
Eksperimen II XD 7,2630 9,49 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 

dengan dk=4 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Hasil analisis 

menyimpulkan data nilai pre test berdistribusi normal sehingga uji 

selanjutnya memakai statistik parametrik. Perhitungan uji normalitas 

pre test terdapat pada lampiran 36-37. 

b. Uji Kesamaan Varians (uji ANAVA)  

Uji ANAVA merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan rata-rata antar kelompok eksperimen. Hasil 
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uji kesamaan varians kelompok eksperimen (uji ANAVA) dapat 

dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Kesamaan Varians (uji ANAVA) 

Kelas Varians Dk F
hitung

 F
tabel

 Kriteria 
Eksperimen 

I 
65,60 

 
39 

1,5163 
 

1,89 
 

Mempunyai 
varians 

yang sama Eksperimen 
II 

43,27 
 

39 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F

hitung 
< F

tabel 
maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara kedua kelompok eksperimen. Hasil analisis 

menyimpulkan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok 

eksperimen sehingga sampel berangkat dari keadaan yang sama. 

Perhitungan uji kesamaan varians (uji ANAVA) terdapat pada 

lampiran 38. 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji Dua Pihak)  

Uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) merupakan uji 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata 

antar kelompok eksperimen. Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji dua 

pihak) dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data Pre Test 

Kelas Rata-rata Varians dk t
hitung

 t
tabel

 Kriteria 
Eksperimen I 39,1 65,60 78 

1,7427 
 

2, 29 Tidak ada 
perbedaan Eksperimen II 36,2 43,27 

Keterangan: data selengkapnya disajikan pada lampiran 39. 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh t
hitung 

< t
tabel 

maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara kedua kelompok eksperimen. Hasil analisis 

menyimpulkan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok 

eksperimen sehingga sampel berawal dari keadaan yang sama. 

Perhitungan uji dua pihak terdapat pada lampiran 39. 

 

5. Analisis Tahap Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan post test untuk 

mengambil data hasil belajar siswa kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II. Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab 

hipotesis yang telah dikemukakan. Data yang digunakan adalah nilai post 

test dari kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Adapun 

data hasil belajar (post test) siswa sebagai berikut 

Tabel 4.12. Data Hasil Belajar Post Test 

Sumber variasi Eksperimen I Eksperimen II 

N 40 40 

Rata-rata 72,15 85,56 

Varians 39,6974 28.6819 

Standar Deviasi 6,30 5,3555 

Maksimal 82.5 95 

Minimal 57,5 72,5 
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Analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan varians 

dan uji hipotesis. 

a) Uji Normalitas (Post Test)  

Hasil uji normalitas data Post Test dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas Data Post Test 

Kelompok Kelas χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Eksperimen I XB 8,4188 9.49 Normal 
Eksperimen II XD 8,1518 9.49 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 

dengan dk=4 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Hasil analisis 

menyimpulkan data nilai post test berdistribusi normal sehingga uji 

selanjutnya memakai statistik parametrik. Perhitungan uji normalitas 

post test terdapat pada lampiran 40-41. 

b) Uji Kesamaan Varians (Post Test)  
 
Hasil uji kesamaan varians data post test dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Hasil Uji Kesamaan Varians Post Test 

Data F
hitung

 F
tabel

 Kriteria 
Post Test 1,3841 

 

1,89 Mempunyai varians yang sama 
 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F
hitung 

< F
tabel 

dengan maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti  
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kedua kelompok eksperimen mempunyai varians yang sama. 

Perhitungan kesamaan varians data post test terdapat pada lampiran 42. 

c) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis menggunakan uji dua 

pihak dan uji satu pihak. Uji dua pihak dan uji satu pihak ini 

menggunakan uji t dengan berangkat dari data yang berdistribusi 

normal.  

1) Uji Dua Pihak 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan ada perbedaan hasil belajar sejarah antara kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Hasil perhitungan uji 

dua pihak data post test dapat disajikan pada tabel berikut ini 

Tabel 4.15. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data Post Test 

Kelas Rata-
Rata 

Varians dk t
hitung

 ttabel
 Kriteria 

 
Eksperimen I 72,15 39,70 78 

10,2562 
 

2,29 Ada 
perbedaan Eksperimen II 85,56 28,68 

Keterangan: data selengkapnya disajikan pada lampiran 43  

Berdasarkan perhitungan uji dua pihak antara kelas 

eksperimen I dengan kelas eksperimen II, diperoleh t
hitung 

= 10,2562 

sedangkan t
tabel 

=2,29. Karena t
hitung 

> t
tabel 

maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
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kelas eksperimen I dengan kelas eksperimen II setelah keduanya 

diberi perlakuan yang berbeda. 

2) Uji Satu Pihak  

Uji satu pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar sejarah kelompok 

eksperimen II lebih tinggi daripada hasil belajar sejarah kelompok 

eksperimen I. Hasil perhitungan uji satu pihak data post test dapat 

disajikan pada tabel berikut ini 

Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Uji Satu Pihak Data Post Test 

Kelas Rata-
rata 

Varians Dk t
hitung

 
 

t
tabel

 
 

Kriteria 

Eksperimen I 72,15 39,70 78 
10,2562 

 

1,99 Eksperimen 
II lebih 
tinggi 
daripada 
eksperimen I 

Eksperimen II 85,56 28,68 

Keterangan: data selengkapnya disajikan pada lampiran 44. 

Berdasarkan uji perhitungan perbedaan rata-rata antara kelas 

eksperimen I dengan kelas eksperimen II, diperoleh t
hitung 

=10,2562 

sedangkan t
tabel 

= 1,99. Karena t
hitung 

> t
tabel 

maka Ho ditolak yang 

berarti bahwa rata-rata kelas ekperimen II lebih tinggi dibandingkan 

kelas eksperimen I. Hal ini berarti hasil belajar sejarah kelompok 

eksperimen II yang diberi model Rotating Trio Exchange lebih 

tinggi daripada kelompok eksperimen I yang diberi model Snowball 

Throwing. 
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B. Pembahasan 

Peneliti membandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Weleri 

sebanyak 240 siswa yang terbagi ke dalam 6 kelas. Berdasarkan hasil 

analisis data populasi nilai ujian akhir semester gasal sejarah yaitu uji 

normalitas diperoleh bahwa data berdistribusi normal karena pada 

seluruh data diperoleh  χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 
dengan dk=4 dan α= 5%. Oleh 

karena itu uji selanjutnya menggunakan statistika parametrik. 

Pada uji homogenitas diperoleh χ
2

hitung (9,435) < χ
2

tabel
(11,07)  

dengan dk=5 dan α= 5% yang berarti populasi mempunyai varians 

yang sama (homogen). Syarat untuk dapat melakukan teknik cluster 

random sampling ini adalah populasi harus homogen, sehingga 

dengan hasil uji homogenitas ini pengambilan sampel dapat 

menggunakan teknik cluster random sampling. 

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian yaitu 

mengadakan pre test pada awal pertemuan untuk kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Berdasarkan hasil analisis 

data pre test diperoleh rata-rata nilai pre test kelompok eksperimen I 

sebesar 39,1 sedangkan rata-rata nilai pre test kelompok eksperimen 

II sebesar 36,2. Analisis data pre test meliputi uji normalitas, uji 

kesamaan varians dan uji perbedaan dua rata-rata (dua pihak). Hasil 

uji normalitas diperoleh bahwa data pre test berdistribusi normal 
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karena pada seluruh data diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 
dengan dk=4 dan α= 

5%. Hasil uji kesamaan varians (uji Anava) diperoleh Fhitung (1,5163) 

< Ftabel (1,89) dengan dk=(39:39) α= 5% yang berarti tidak ada 

perbedaan rata-rata nilai pre test kedua kelompok eksperimen 

sehingga kedua kelompok eksperimen berangkat dari keadaan yang 

sama juga. Langkah kedua dalam penelitian yaitu melaksanakan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan model pembelajaran yang telah 

digunakan. 

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu melaksanakan post 

test. Rata-rata nilai post test kelompok eksperimen I sebesar 72,15 

sedangkan rata-rata nilai post test kelompok eksperimen II sebesar 

85,56. Analisis tahap akhir (data post test) meliputi uji normalitas, uji 

kesamaan varians, uji hipotesis (hasil belajar), uji ketuntasan belajar.  

Hasil uji normalitas diperoleh data post test berdistribusi 

normal karena diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 
dengan dk=4 dan α= 5%. Oleh 

karena itu uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Hasil uji 

kesamaan varians diperoleh F
hitung 

(1,3841) < F
hitung 

(1,89) dengan 

dk=(39:39) dan α= 5% yang berarti mempunyai varians yang sama 

(homogen).  

Berdasarkan uji hipotesis (uji dua pihak) diperoleh t
hitung 

(10,2562) > t
tabel 

(2,29) dengan dk=78 dan α= 5% yang berarti ada 

perbedaan rata-rata nilai post test kelompok eksperimen I dengan 
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kelompok eksperimen II. Hasil analisis menyimpulkan ada perbedaan 

rata-rata kedua kelompok eksperimen sehingga analisis dilanjutkan 

dengan uji satu pihak. 

Berdasarkan uji satu pihak diperoleh t
hitung 

(10,2562) > t
tabel 

(1,99) untuk kelompok eksperimen I dengan kelompok eksperimen II 

berarti kelompok eksperimen II lebih tinggi daripada kelompok 

eksperimen I. Rata-rata hasil belajar pada pokok bahasan peradaban 

awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban 

Indonesia kelompok eksperimen II dengan kelompok eksperimen I 

ada perbedaan yang signifikan. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata 

nilai post test. Rata-rata nilai post test kelompok eksperimen II 

sebesar 85,6 sedangkan rata-rata nilai post test kelompok eksperimen 

I sebesar 72,15. Berdasarkan data tersebut, kelompok eksperimen II 

memperoleh rata-rata post test lebih tinggi daripada kelompok 

eksperimen I. 

Kelas eksperimen II mempunyai nilai rata-rata post test lebih 

tinggi daripada kelas eksperimen I, hal ini disebabkan dalam 

pembelajaran kelas eksperimen II menggunakan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian 

terkait yang dilakukan sebelumnya sebelumnya bahwa model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange yang dapat meningkatkan 

aktivitas, minat, kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa. 

Penerapan model ini melatih siswa untuk dapat bekerjasama dengan 
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kelompoknya untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, 

sehingga siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain 

dalam trio tersebut. Siswa yang kurang aktif juga dilatih untuk lebih 

aktif dan tanggap dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh 

guru.  

Guru diberi kesempatan yang luas untuk dapat menyampaikan 

materi dalam bentuk pertanyaan untuk setiap trio. Setiap trio 

mendapat masalah yang berbeda-beda dari guru untuk dipecahkan 

bersama pasangannya, dengan demikian pertanyaan akan lebih 

bervariasi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat 

terpenuhi. Guru dituntut untuk dapat menghadapkan siswa dengan 

masalah sesuai dengan materi yang ingin disampaikan, sehingga 

dibutuhkan pemahaman guru secara lebih luas untuk dapat membuat 

masalah untuk dipecahkan oleh masing-masing trio.  

Pada kelas eksperimen I hasil belajarnya lebih rendah 

dibandingkan dengan kelas eksperimen II.  Siswa  dilatih untuk dapat 

menyampaikan materi, membuat soal dan menjawab pertanyaan, 

tetapi model pembelajaran ini kurang dapat maksimal karena terdapat 

beberapa kekurangan. Model Snowball Throwing mempunyai 

kekurangan diantaranya pengetahuan tidak luas, hanya berkutat pada 

sekitar siswa saja. Siswa sering kali membuat pertanyaan yang sama 

dengan teman yang lain, sehingga masalah yang dipecahkan terbatas. 

Selain itu, model ini juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, 
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sehingga jika diterapkan di kelas X tidak efektif. Alokasi waktu 

pelajaran sejarah untuk kelas X adalah 45 menit. Guru hanya 

mempunyai waktu yang terbatas untuk menerapkan model Snowball 

Throwing ini, selain itu waktu untuk memberikan penguatan sangat 

terbatas. 

Kelas eksperimen II setelah diberikan pembelajaran model 

Rotating Trio Exchange hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. Hal 

ini dikarenakan guru diberi kesempatan yang luas untuk dapat 

menyampaikan materi dalam bentuk pertanyaan untuk setiap trio 

dengan demikian pertanyaan akan lebih bervariasi dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Pemecahan masalah 

dengan model trio membuat siswa dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya untuk dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh 

guru sehingga siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dalam 

kelompoknya untuk memecahkan suatu masalah . Akan tetapi model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange juga 

mempunyai kelemahan seperti siswa kurang diberi kesempatan untuk 

bertanya karena siswa hanya dituntut untuk dapat menjawab 

pertanyaan dari guru, pergantian trio membutuhkan waktu sehingga 

waktu pembelajaran berkurang, selain itu juga ketika salah satu trio 

diberi pertanyaan terkadang trio lain tidak memperhatikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N 1 Weleri yang 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing  nilai tertinggi 

(82,5), nilai terendah (57,5), dan rata-ratanya (72,15). Jika 

dibandingkan dengan standar kriteria dari dinas pendidikan nasional 

ini masuk ke dalam kategori cukup baik. 

2.  Hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N 1 Weleri yang 

menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange  nilai 

tertinggi (95), nilai terendah (72,5), dan rata-ratanya (85,56). Jika 

dibandingkan dengan standar kriteria dari dinas pendidikan nasional 

ini masuk ke dalam kategori baik. 

3. Ada perbedaan hasil belajar sejarah siswa kelas X SMA N 1 Weleri  

antara yang menggunakan model Snowball Throwing dengan model 

Rotating Trio Exchange. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar 

dengan menggunakan model Snowball Throwing (72,15) sedangkan 

yang menggunakan model Rotating Trio Exchange (85,56). 
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B. Saran  

1. Model Rotating Trio Exchange perlu diterapkan oleh guru sebagai 

salah satu alternatif dalam pembelajaran sejarah khususnya dalam 

materi peradaban awal masyarakat dunia yang berpengaruh terhadap 

peradaban Indonesia. 

2. Model pembelajaran Rotating Trio Exchange sesuai jika diterapkan di 

SMA N 1 Weleri karena pembelajaran ini menuntut keaktifan dari 

guru dan siswa. Oleh karena itu model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange dapat diterapkan pada guru dan murid yang sama-sama 

aktif. 

3. Model pembelajaran Rotating Trio Exchange perlu dimodifikasi 

dengan cara tidak hanya guru yang memberi pertanyaan, tetapi siswa 

juga dirangsang untuk melontarkan pertanyaan.   

4. Untuk menerapkan model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

diperlukan keterampilan dan kemampuan pengelolaan kelas dan 

pemahaman terhadap model Rotating Trio Exchange. 

5. Perlu diadakan penelitian serupa pada pokok bahasan lain, sehingga 

diperoleh informasi lebih luas tentang keefektifan pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing dan Rotating Trio Exchange dalam 

pembelajaran sejarah pada siswa. 
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KISI-KISI SOAL  
Satuan Pembelajaran : SMA N I Weleri 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X/II 
Bentuk Soal : Pilihan ganda 
Pokok Bahasan : Peradaban awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia 

No Materi Indikator No soal Jumlah 
Soal 

1. 1. Pengertian peradaban 
 

 
 
 

2. Peradaban awal bangsa India. 
 
 
 
 
 
3. Peradaban lembah sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 
 
 

 
4.  Kebudayaan Bachson –Hoabinh. 
 
 

   Menjelaskan pengertian peradaban, 
mendiskripsikan bagaimana proses 
pembentukan peradaban dan 
menyebutkan ciri-ciri awal peradaban. 

 
 Menganalisis peradaban awal masyarakat 

india yaitu peradaban lembah sungai Indus 
(shindu) dan peradaban lembah sungai 
gangga. 
 
 

 Menganalisis peradaban lembah sungai 
Kuning (Hwang-Ho) dan beberapa dinasti 
yang pernah berkuasa di Cina. 

 
 Menganalisis Menganalisis kebudayaan 

Bachson dan Hoabinh. 
 

1,2,4,5 
 
 
6,8,10,11,12,13,14,
15,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26 
 
 
27,29,30,31,32,34,3
5,36,37,63 
 
38,39,40,41,43,44,4
5,46,48,49,50,52,53
,54,55,56,57,59,60,
67,69,70 
 
61,62,63,64,65,66,6
8 

5 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

22 
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5. Pengaruh peradaban India, Cina, 

dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

 
 Menganalisis pengaruh peradaban india, 

Cina dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Total 70 
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SOAL UJI COBA PENELITIAN 

Satuan sekolah : SMA N I Weleri 
Mapel   : Sejarah 
Kelas   : X 
Semester/tahun : II/2011 
Alokasi waktu : 70 menit 

 
Petunjuk : 
1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) 
pada lembar yang tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 

 
1. Tingkat kebudayaan yang telah mencapai nilai yang tinggi atau luhur 

adalah pengertian dari …. 
a. Tata krama  
b. Kebudayaan    
c. Norma  
d. Peradaban  
e. Kesusilaan  

2. Nama peradaban yang terletak di lembah Sungai Indus dan lembah Sungai 
Gangga adalah…. 
a. Mesopotamia  
b. India kuno   
c. Bacson Hoabinh 
d. Cina 
e. Yunan 

3. Peradaban Mesopotamia terletak di…. 
a. Eufrat dan Tigris 
b. Harappa dan Mohenjodaro 
c. Lembah Sungai Gangga dan Indus 
d. Lembah Sungai Nil 
e. Lembah Sungai Kuning  

 
4. Pada umumnya pusat peradaban terletak di daerah… 

a. Dekat aliran sungai 
b. Dekat sawah 
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c. Dekat dengan bukit 
d. Pegunungan 
e. Dekat pantai 

5. Perhatikan pernyataan berikut: 
1. Pembangunan kota dengan tata ruang yang baik; 
2. Terdapat patung-patung kuno; 
3. Masyarakat mempunyai strata sosial yang kompleks; 
4. Sistem pemerintahan yang belum teratur 
5. Berkembangnya Iptek 
Yang merupakan ciri umum yang terdapat dalam peradaban adalah…. 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 4 
c. 1, 3, dan 5 
d. 2, 4, dan 5 
e. 2, 3, dan 4 

6. India merupakan Negara yang terletak di benua Asia bagian…. 
a. Utara  
b. Selatan  
c. Barat 
d. Tenggara 
e. Tengah 

7. Pegunungan yang membagi India menjadi dua bagian, yaitu utara dan 
selatan adalah…. 
a. Himalaya   
b. Kilimanjaro  
c. Windya 
d. Sahara 
e. Everest 

8. Daratan tinggi di India yang tandus dikenal dengan nama….. 
a. Dataran tinggi Dekkan 
b. Dataran tinggi Himalaya 
c. Dataran tinggi Gobin 
d. Dataran tinggi Yamuna 
e. Dataran tinggi Tibet 

9. Daerah Shindu saat ini menjadi wilayah …. 
a. Kazakstan  
b. Pakistan   
c. Bangladesh 
d. Uzbekistan 
e. Srilanka 
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10. Keunggulan utama yang dimiliki oleh Mohenjodaro dan Harappa…. 
a. Sistem irigasi         
b. Sistem planologi  
c. Kesenian 
d. Sistem kepercayaan 
e. Teknologi  

11. Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lembah sungai Indus 
adalah…. 
a. Animisme     
b. Politheisme    
c. Totemisme 
d. Dinamisme 
e. Monotheisme 

12. Kebudayaan sungai Gangga merupakan campuran dari dua kebudayaan…. 
a. Arya dan Cina 
b. Arya dan Dravida 
c. Bacson Hoabinh dan Dongson 
d. Dravida dan Bacson Hoabinh 
e. Dravida dan Cina 

13. Lembah sungai yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Windya-
Kedna adalah…. 
a. Lembah sungai Indus 
b. Lembah sungai Nil 
c. Lembah sungai Gangga 
d. Lembah sungai Kuning 
e. Lembah sungai Eufrat 

14. Pendiri kerajaan Gupta adalah…. 
a. Kalisada        
b. Candragupta    
c. Samudragupta  
d. Harshawardana 
e. Wikramaditya 

15. Bukti bahwa masyarakat Mohenjodaro dan Harappa telah memikirkan 
masalah sanitasi adalah…. 
a. Jalan yang dibuat teratur 
b. Kota dibagi dalam beberapa blok 
c. Rumah dibuat sudah menggunakan jendela 
d. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
e. Dibuatnya saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jamban 
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16. Masyarakat Mohenjodaro juga telah menganal teknik perundagian dengan 
ditemukannya…. 
a. Arca penari dari perunggu  
b. Nekara    
c. Moko  
d. Kapak logam 
e. Uang logam 

17. Sungai Gangga dianggap suci dan keramat karena… 
a. Dapat menyucikan diri manusia dan menghapus dosa 
b. Dapat memperbanyak keturunan 
c. Dapat menjadi sarana penyembuhan 
d. Tempat bersemayamnya dewa 
e. Belum pernah terjamah manusia 

18. Ajaran agama Budha pertama kali disebarkan oleh…. 
a. Sidharta Gautama 
b. Khrisna 
c. Sanjaya 
d. Budha Amarawati 
e. Ramawedha 

19. Hasil percampuran kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida membentuk 
sebuah kebudayaan baru yaitu…. 
a. Kebudayaan Budha 
b. Kebudayaan Hindu 
c. Kebudayaan Sakia 
d. Kebudayaan Gupta 
e. Kebudayaan Brahmana 

20. Kejayaan kerajaan Gupta terjadi pada masa raja…. 
a. Chandragutpta I 
b. Samudragupta 
c. Wikramaditya 
d. Chandragupta II 
e. Harshawardana 

21. Agama yang lahir sebagai suatu penentangan terhadap dominasi kaum 
Brahmana dalam dalam struktur kasta yang dianut oleh ajaran Hindu 
adalah…. 
a. Budha 
b. Islam 
c. Kristen 
d. Katolik  
e. Konghuchu  
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22. Sebutan “anak benua Asia” ditujukan kepada wilayah….. 
a. Indonesia   
b. Banglades   
c. India 
d. Jepang 
e. Cina 

23. Kepercayaan masyarakat lembah sungai Shindu bersifat politheisme 
artinya….. 
a. Memuja satu dewa 
b. Memuja banyak dewa 
c. Memuja roh nenek moyang 
d. Memuja patung 
e. Memuja roh binatang 

24. Pada masa pemerintahan Raja Chandragupta I, agama yang dijadikan 
agama Negara adalah …. 
a. Budha  
b. Kristen  
c. Katolik 
d. Islam 
e. Hindu 

25. Peninggalan tata kota yang teratur pada masa kebudayaan India kuno 
terdapat di….. 
a. Punjab dan Harappa 
b. Mohenjodaro dan Harappa 
c. Bombay dan Mumbay 
d. Daerah pesisir India 
e. Lembah Sungai Yamuna 

26. Kebudayaan masyarakat India di lembah sungai Sindhu sudah dapat 
dikatakan aman dan tentram karena…. 
a. Bangunan kota yang megah 
b. Kepercayaan yang nyata dari masyarakat 
c. Tidak ditemukan benteng pertahanan 
d. Benteng yang mengelilingi kota sangat kuat 
e. Telah mempunyai perencanaan kota 

27. Peradaban tertua bangsa Cina terletak di….. 
a. Sungai Nil 
b. Sungai Eufrat dan Eufratis 
c. Lembah Sungai Kuning 
d. Lembah Sungai Gangga 
e. Lembah Sungai Indus 
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28. Kemajuan bidang pertanian di Cina telah dicapai sejak masa kekuasaan…. 
a. Dinasti Chin 
b. Dinasti Ming 
c. Dinasti Han 
d. Dinasti Shang 
e. Dinasti Chou 

29. Dinasti Shang dan dinasti Yin menembangkan sistem kepercayaan…. 
a. Animisme  .  
b. Dinamisme  
c. Monotheisme 
d. Totemisme 
e. Politheisme 

30. Bangsa Cina telah mengenal tulisan yang berupa gambar atau biasa 
disebut….. 
a. Huruf braile 
b. Pictograph   
c. Hierogliph 
d. Huruf latin 
e. Epigraph  

31. Dinasti di Cina yang telah mengakui dewa tertinggi Shang –Ti adalah…. 
a. Dinasti Shang dan Yin 
b. Dinasti Chou 
c. Dinasti Chang 
d. Dinasti Ming 
e. Dinasti Tang 

32. Dinasti Han didirikan oleh kaisar….. 
a. Liu Pang         
b. Han Wu Li     
c. Han Wu Ti 
d. Li Shih Min 
e. Shih Huang Ti 

33. Bangsa Cina terkenal dengan budaya filsafatnya yang berkembang sejak 
dinasti…. 
a. Chin   
b. Tang    
c. Shang  
d. Han 
e. Chou 

34. Tembok besar Cina dibangun pada zaman… 
a. Tang   
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b. Chin   
c. Chou 
d. Shang 
e. Han 

35. Penguasa termasyur dari dinasti Cina adalah…. 
a. Shih Huang Ti    
b. Han Wu Li     
c. Li Shih Min 
d. Tang Tang 
e. Liu Pang 

36. Sistem pemerintahan feudalisme diletakkan dasarnya pada masa 
pemerintah dinasti…. 
a. Shang   
b. Chin    
c. Yin 
d. Hsia 
e. Chou 

37. Dinasti Tang mengalami kejayaan pada masa pemerintahan kaisar…. 
a. Li Shih Min 
b. Han Wu Ti 
c. Shih Huang Ti 
d. Pangeran Chou 
e. Cheng Tang 

38. Asal mula suku-suku bangsa di Indonesia berasal dari…. 
a. Thailand 
b. Yunan utara 
c. Yunan selatan 
d. Vietnam 
e. Kamboja 

39. Gelombang migrasi yang berlangsung pada tahun 500 SM, yang dilakukan 
oleh bangsa Deutro Melayu membawa kebudayaan…. 
a. Logam 
b. Batu 
c. Kayu 
d. Tulang 
e. Keramik 

 
40. Suku Bangsa Proto Melayu melakukan migrasi sekitar tahun….. 

a. 3000 SM 
b. 2000 SM 
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c. 2500 SM 
d. 3500 SM 
e. 1000 SM 

41. Manusia pendukung zaman kebudayaan Bacson Hoabinh adalah… 
a. Austromelanosoid 
b. Kaukasoid 
c. Negroid 
d. Proto Melayu 
e. Deutro Melayu 

42. Penggunaan bahasa induk Proto-Austronesian adalah bukti adanya 
pengaruh dari kebudayaan…. 
a. Dongson 
b. Bacson Hoabinh 
c. Sahuyn 
d. Melayu 
e. Indonesia asli 

43. Kehidupan ekonomi masyarakat pendukung budaya Hoabin adalah…. 
a. Bercocok tanam  
b. Food producing 
c. Pertanian 
d. berburu dan mengumpulkan makanan 
e. Industri 

44. Pengaruh kuat budaya Dongson terhadap perkembangan budaya 
masyarakat awal kepulauan Indonesia adalah…. 
a. Tradisi penguburan 
b. Kepercayaan para roh leluhur 
c. Pembuatan barang dari logam, terutama perunggu 
d. Pembuatan alat-alat serpih 
e. Tradisi Paleolithik 

45. Daerah asal budaya Dongson adalah…. 
a. Vietnam bagian selatan 
b. Muangthai atau Thailand bagian selatan 
c. Yunan, Cina 
d. Semenanjung Melayu 
e. Vietnam  bagian utara 

46. Budaya Dongson sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 
budaya perunggu di Indonesia. Nekara perunggu yang terbesar di Asia 
tenggara berhasil ditemukan di pulau…. 
a. Formosa   
b. Mindanau    
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c. Selayar 
d. Tumasik 
e. Sulawesi 

47. Budaya Bacson Hoabinh diambil dari nama tempat penemuan alat-alat 
batu. Kebudayaan ini berasal dari Negara…. 
a. India   
b. Vietnam   
c. Muangthai 
d. Kamboja 
e. Cina 

48. Alat kebudayaan Bacson-Hoabinh bersal dari zaman neolithikum yang 
sebagian menyebar melalui muangthai dengan alatnya berupa…. 
a. Kapak lonjong  
b. Kapak corong  
c. Kapak persegi 
d. Chandrasa 
e. Nekara 

49. Pada umumnya, di dunia dikenal tiga tahapan zaman logam. Namun di 
Indonesia hanya ada dua tahapan karena tidak adanya zaman…. 
a. Tembaga   
b. Besi    
c. Perunggu 
d. Perak  
e. Platina 

50. Alat kebudayaan Dongson yaitu kapak perunggu yang pegangannya 
berongga dikenal dengan nama kapak…. 
a. Persegi    
b. Lonjong   
c. Genggam 
d. Corong 
e. Perimbas 

51. Daerah di Asia yang paling awal mengembangkan kebudayaan perunggu 
adalah…. 
a. Thailand   
b. Singapura   
c. Malaysia 
d. Vietnam 
e. Myanmar 

52. Perhatikan data berikut ini! 
1) Kapak perunggu 
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2) Candrasa 
3) Nekara 
4) Kapak persegi 
5) Kapak lonjong 
Hasil kebudayaan yang dipengaruhi kebudayaan Dongson ditunjukkan 
oleh nomor…. 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 2 dan 4 
c. 1, 2 dan 5 
d. 1,2 dan 4 
e. 1, 3 dan 5 

53. Masuknya pengaruh kebudayaan Bacson-Hoabinh ke Indonesia, salah 
satunya menyebabkan perubahan mata pencaharian yaitu berupa…. 
a. Berburu 
b. Bertukang 
c. Perladangan 
d. Food gathering 
e. Bersawah pada ladang basah 

54. Nama lain bangsa Proto Melayu adalah…. 
a. Neo Mongoloid 
b. Paleo Mongoloid 
c. Austronesia 
d. Mongoloid 
e. Palacea Austronesia 

55. Kulit kuning terang, mata cokelat, rambut hitam lurus, merupakan cri-ciri 
ras…. 
a. Mongoloid    
b. Caucasoid   
c. Negroid 
d. Melayu 
e. Austronesia 

56. Ras Negroid berasal dari daerah…. 
a. Asia   
b. Eropa    
c. Australia 
d. Afrika 
e. Amerika 

57. Adanya pebedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang 
lainnya disebabkan oleh…. 
a. Adanya kepentingan ekonomi yang berbeda 
b. Adanya perbedaan bahasa 
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c. Adanya perbedan geografis 
d. Adanya perbedaan kuantitas manusia 
e. Adanya perbedaan ras penduduk 

58. Tembikar atau gerabah adalah…. 
a. Benda yang terbuat dari besi 
b. Benda yang terbuat dari perak 
c. Benda yang terbuat dari batu 
d. Benda yang terbuat dari tanah liat 
e. Benda yang terbuat dari kayu 

59. Motivasi utama orang-orang luar datang ke Indonesia adalah untuk…. 
a. Berdagang 
b. Berlibur 
c. Mencari cengkeh 
d. Mencari emas 
e. Mencari kain 

60. Manusia pendukung zaman logam di Indonesia adalah bangsa…. 
a. Proto Melayu   
b. Deutro Melayu  
c. Mongol Melayu 
d. Melanesia 
e. Polynesia 

61. Penyebaran budaya Bacson-Hoabinh dan Dongson membagi dua jenis 
kebudayaan Indonesia yaitu… 
a. Proto Melayu dan Deutro Melayu 
b. Logam dan Batu 
c. Kebudayaan Sahuyn dan kebudayaan asli 
d. Proto Melayu dan kebudayaan timur 
e. Kebudayaan Deutro Melayu dan kebudayaan asli 

62. Dinasti di Cina yang memiliki masa pemerintahan paling lama adalah… 
a. Chin 
b. Han 
c. Chou 
d. Hsia 
e. Tang 

63. Bukti arkeologis yang ditemukan di Plawangan (Jawa) dan Sambiran 
(Bali) berupa manik-manik berbahan kaca dan serpihan kaca dari India 
bertuliskan huruf…. 
a. Palawa     
b. Latin    
c. Sansekerta 
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d. Brahmi 
e. Persia 

64. Kerajaan maritim yang menjadi simbolisasi adanya pengaruh Cina dalam 
bidang perdagangan  adalah…. 
a. Sriwijaya dan Majapahit 
b. Banten dan Aceh 
c. Demak dan Samudra pasai 
d. Majapahit dan Kutai 
e. Mataram dan Kutai 

65. Bukti arkeologis  dari peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat 
Bacson-Hoabinh ditemukan di daerah…. 
a. Jawa dan Sumatera 
b. Jawa dan Bali 
c. Kalimantan dan Sulawesi 
d. Maluku dan Sulawesi 
e. Papua dan Maluku 

66. Kebudayaan Bacson-Hoabinh berpengaruh terhadap kehidupan prasejarah 
Indonesia, khususnya pada zaman…. 
a. Palaeolithikum 
b. Mesolithikum 
c. Neolithikum 
d. Megalithikum 
e. Neozoikum 

67. Kehidupan ekonomi masyarakat pendukung budaya Dongson adalah…. 
a. Pertukangan  
b. Food producing   
c. Pertanian 
d. Berburu dan mengumpulkan makanan 
e.  Industri 

68. Dalam proses migrasi kebudayaan dari Yunan melalui dua jalur, yaitu…. 
a. Jalur barat dan jalur Timur 
b. Jalur utara dan jalur selatan 
c. Jalur timur dan jalur selatan 
d. Jalur barat dan jalur utara 
e. Jalur barat dan jalur selatan 

69. Proses migrasi masyarakat kebudayaan Bacson-Hoabinh dan Dongson 
berlangsung antara tahun…. 
a. 2000-3000 SM 
b. 2000-300 SM 
c. 3000-250 SM 
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d. 2000-350 SM 
e. 3000-2000 SM 

70. Ciri dari gerabah batu pada budaya Bacson- Hoabinh adalah…. 
a. Tidak ada goresan  
b. Sudah halus 
c. Berukir 
d. Terdapat tulisan India  
e. Adanya penyerpihan pada satu atau dua sisinya 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 
 

1. D  11. B  21.A  31.A 
2. B  12.B  22.C  32.A 
3. A  13.C  23.B  33.E 
4. A  14.B  24.E  34.B 
5. C  15.C  25.B  35.A 
6. B  16.A  26.E  36.E 
7. C  17.A  27.C  37.A 
8. A  18.A  28.A  38.B 
9. B  19.B  29.E  39.A 
10. B  20.B  30.B  40.B 

 
41. A  51.D  61.A 
42. B  52.A  62.B 
43. A  53.C  63.D 
44. C  54.B  64.A 
45. A  55.A  65.A 
46. C  56.D  66.B 
47. B  57.E  67.A 
48. C  58.D  68.A 
49. A  59.C  69.B 
50. D  60.B  70.E 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS UJI COBA 

 

Sekolah : SMA N I WELERI 
Kelas : XI IPS III 
Mapel : Sejarah 
KKM : 71 

 

N0 

 

L/P 

 

NAMA 

1 L AGUNG WIDIYANTO 
2 L ALI TAOVIK 
3 L ANANTO EKO SAPUTRO 
4 L ANDI MASHURI 
5 P ANI JAYANTI 
6 P ANIS FARIDAH 
7 P CATURINI NILA P 
8 L CRYSNA HERY PAMUNGKAS 
9 L DANI WIDYATMOKO 
10 L DEDDY KURNIAWAN 
11 L DESTYAN PUTRA TIMUR 
12 P DIANI ALDILA 
13 P DWI PURWATI 
14 P ESTU SEKAR PRATIWI 
15 P FAJRIYA NOVITASARI 
16 L GALIH PRASETYO 
17 P IKA RAFITA 
18 P KHUSNA ARIFATUL C 
19 P LINA ARDIYANI 
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20 P LOLA MUNTRI O 
21 L M ABDUL GHOFUR 
22 L M. SEPTIAN ANURROFIQ 
23 L MASRUL RIVAI 
24 P MEIDA AYU S 
25 L MUHAMAD IRFAN MAULANA 
26 L MUHAMAD JAKFAR FAISAL 
27 L PONCO INDRIASIH 
28 P RENI FURYANDANI A. Y. 
29 L RIZKI KURNIAWATI 
30 L RIZKY ARITONANG 
31 L RAMA ADHE PERWIRA NEGARA 
32 P SHEILA FEBRIANA 
33 L TEGUH PRASOJO 
34 P ULFA LUTFIYANI 
35 P YAIT SHELLA ANGGITASARI 
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Perhitungan Validitas Butir 
 

Rumus: 

q
p

S
XXr

t

tp
pbi


  

Keterangan: 
rpbi  = koefisien korelasi point biserial. 

pX  = rata-rata skor siswa yang menjawab benar pada butir soal tertentu. 

tX  = rata-rata skor total siswa. 
St = standar deviasi skor total. 
p  = proporsi siswa yang menjawab benar pada butir soal tertentu. 
q  = proporsi siswa yang menjawab salah pada butir soal tertentu = (1- p) 
 
Kemudian harga rpbi diuji dengan uji t 

 
Keterangan : n = jumlah seluruh siswa peserta tes 
 
Kriteria 
Apabila thitung > ttabel (0,95 dan derajat kebebasan (n-2)) maka butir tes tersebut valid 
Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 
dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

No Kode 

Butir 
soal no 
1 (X) 

Skor 
Total 
(Y) Y2 XY 

1 UC_29 1 66 4356 66 
2 UC_32 1 65 4225 65 
3 UC_34 1 66 4356 66 
4 UC_2 1 63 3969 63 
5 UC_17 1 63 3969 63 
6 UC_31 0 61 3721 0 
7 UC_18 1 64 4096 64 
8 UC_21 1 62 3844 62 
9 UC_25 1 62 3844 62 

10 UC_26 1 60 3600 60 
11 UC_33 0 51 2601 0 
12 UC_20 1 51 2601 51 
13 UC_7 1 47 2209 47 
14 UC_9 1 53 2809 53 
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15 UC_12 1 49 2401 49 
16 UC_16 0 50 2500 0 
17 UC_24 1 46 2116 46 
18 UC_13 0 40 1600 0 
19 UC_22 0 42 1764 0 
20 UC_23 0 50 2500 0 
21 UC_8 1 42 1764 42 
22 UC_11 0 45 2025 0 
23 UC_1 0 42 1764 0 
24 UC_6 1 45 2025 45 
25 UC_15 0 41 1681 0 
26 UC_5 1 32 1024 32 
27 UC_14 0 30 900 0 
28 UC_35 1 28 784 28 
29 UC_19 0 25 625 0 
30 UC_10 0 28 784 0 
31 UC_28 1 24 576 24 
32 UC_30 0 37 1369 0 
33 UC_3 1 21 441 21 
34 UC_4 0 30 900 0 
35 UC_27 1 34 1156 34 

Jumlah 21 1615 80899 1043 
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

pX  = 
no1 padabenar  menjawab yang siswajumlah 

no1 padabenar  menjawab yang skor totaljumlah 
 

 = 
21

1043  = 49, 667 

  

tX  = 
siswa banyaknya

skor totaljumlah 
 

 = 
35

1615  =46, 143 

  

p = 
siswa banyaknya

no1 padabenar  menjawab yang siswajumlah 
 

 = 
35
21  = 0, 600 

  
q = 1- p = 1 – 0,600 = 0, 400 
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St = 13,697
35

35
161580899

2




 

 

rpbis = 
400,0
600 0,

697,13
143 46,667 49,   

 = 0,315 
 
 
Selanjutnya dihitung thitung dengan rumus: 

 
Keterangan: 
n = jumlah seluruh siswa peserta tes 
r = rpbis 
 
 

1.907257
315,01

)235(315,0
2





hitungt

 
 
ttabel = 1.68 
 
Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa soal no1 valid. 
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Perhitungan Reliabilitas Instrumen 
 
Rumus: 
 
 
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M = skor rata-rata 

Vt = varians total  

Kriteria 
Apabila r11 > rtabel (α = 5% dan n = jumlah siswa), maka instrumen tersebut 

reliabel 

 

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 
k    = 70 

46,143
35

1615
n

ΣY
M  

Vt  = 182.236735 
 

r11  =
 








 









182,237 x 70
46,14370 46,1431

69
70  

      = 0.92694643 
Selanjutnya dicari rtabel nya : 

Pada α = 5% dengan n (jumlah siswa) = 35 diperoleh r tabel =0.312 
Karena r11 > rtabel, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 
 

 

 

 

 

 

 

 

])(1][
1

[11
tkV
MkM

k
kr 
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Perhitungan Taraf Kesukaran Soal 
Rumus: 

 JS
BP   

Keterangan: 
P =  indeks kesukaran 
B = jumlah siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria 

Interval P Kriteria soal 
P = 0,00 sangat sukar 
0,00 < P ≤ 0,30 sukar 
0,30 < P ≤ 0,70     sedang 
0,70 < P < 1,00 mudah 
P = 1,00  sangat mudah 

Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal 
yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 
analisis butir soal 

No Kode Skor No Kode Skor 
1 UC_29 1 19 UC_22 0 
2 UC_32 1 20 UC_23 0 
3 UC_34 1 21 UC_8 1 
4 UC_2 1 22 UC_11 0 
5 UC_17 1 23 UC_1 0 
6 UC_31 0 24 UC_6 1 
7 UC_18 1 25 UC_15 0 
8 UC_21 1 26 UC_5 1 
9 UC_25 1 27 UC_14 0 

10 UC_26 1 28 UC_35 1 
11 UC_33 0 29 UC_19 0 
12 UC_20 1 30 UC_10 0 
13 UC_7 1 31 UC_28 1 
14 UC_9 1 32 UC_30 0 
15 UC_12 1 33 UC_3 1 
16 UC_16 0 34 UC_4 0 
17 UC_24 1 35 UC_27 1 
18 UC_13 0       

Jumlah 14 Jumlah 7 
 

P = 0,6
35
21

  

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai tingkat kesukaran sedang. 
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Perhitungan Daya Pembeda Soal 
Rumus: 
 

B

B

A

A

J
B

J
B

D 
 

Keterangan: 
D = daya pembeda soal 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya jawaban benar dari kelompok atas  

BB = banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah 

Interval D Kriteria 
   D < 0,00 Sangat jelek 

0,00 < D < 0,20 Jelek 
0,20 < D < 0,40 Cukup 
0,40 < D < 0,70 Baik 
0,70 < D < 1,00 Sangat Baik 

Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal 
yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 
analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 
1 UC_29 1 1 UC_5 1 
2 UC_32 1 2 UC_14 0 
3 UC_34 1 3 UC_35 1 
4 UC_2 1 4 UC_19 0 
5 UC_17 1 5 UC_10 0 
6 UC_31 0 6 UC_28 1 
7 UC_18 1 7 UC_30 0 
8 UC_21 1 8 UC_3 1 
 9 UC_25 1  9 UC_4 0 
10 UC_26 1 10 UC_27 1 

Jumlah 9 Jumlah 5 

 D = 
10
5

10
9
  

 = 0.4 
 
Berdasarkan kriteria, maka butir soal nomor 1 mempunyai daya pembeda cukup. 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST 
Satuan Pembelajaran : SMA N I Weleri 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X/II 
Bentuk Soal : Pilihan ganda 
Pokok Bahasan : Peradaban awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia 

No Materi Indikator No soal Jumlah 
Soal 

1. 6. Pengertian peradaban 
 

 
 
 

7. Peradaban awal bangsa India. 
 
 
 
 
 
 
8. Peradaban lembah sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 
 
 

 
9.  Kebudayaan Bachson –Hoabinh. 
 

   Menjelaskan pengertian peradaban, 
mendiskripsikan bagaimana proses 
pembentukan peradaban dan 
menyebutkan ciri-ciri awal peradaban. 

 
 Menganalisis peradaban awal masyarakat 

india yaitu peradaban lembah sungai Indus 
(shindu) dan peradaban lembah sungai 
gangga. 
 
 

 Menganalisis peradaban lembah sungai 
Kuning (Hwang-Ho) dan beberapa dinasti 
yang pernah berkuasa di Cina. 

 
 

 Menganalisis Menganalisis kebudayaan 
Bachson dan Hoabinh. 

1,2 
 
 
 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15 
 
 
16,17,18,19,20,21,3
3,37 
 
 
22,23,24,25,26,27,2
9,30,31,32 
 
28,34,35,36,38,39,4
0 

2 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

 
10 
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10. Pengaruh peradaban India, Cina, 

dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

 
 

 Menganalisis pengaruh peradaban india, 
Cina dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

 
 

 

 
 
 

7 

Total 40 
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SOAL PRETES 
Satuan sekolah : SMA N I Weleri 
Mapel   : Sejarah 
Kelas   : X 
Semester/tahun : II/2011 
Alokasi waktu : 40 menit 

 
Petunjuk : 
1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) 
pada lembar yang tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 
1. Tingkat kebudayaan yang telah mencapai nilai yang tinggi atau luhur 

adalah pengertian dari …. 
a. Tata karma   
b. Kebudayaan    
c. Norma  
d. Peradaban  
e. Kesusilaan  

2. Pada umumnya pusat peradaban terletak di daerah… 
a. Dekat aliran sungai 
b. Dekat sawah 
c. Dekat dengan bukit 
d.  Pegunungan 
e.   Dekat pantai 

3. India merupakan Negara yang terletak di benua Asia bagian…. 
a. Utara  
b. Selatan  
c. Barat 
d. Tenggara 
e. Tengah 

4. Daratan tinggi di India yang tandus dikenal dengan nama….. 
a. Dataran tinggi Dekkan 
b. Dataran tinggi Himalaya 
c. Dataran tinggi Gobin 
d. Dataran tinggi Yamuna 
e. Dataran tinggi Tibet 

 
5. Keunggulan utama yang dimiliki oleh Mohenjodaro dan Harappa…. 

a. Sistem irigasi         
b. Sistem planologi  
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c. Kesenian 
d. Sistem kepercayaan 
e. Teknologi  

6. Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lembah sungai Indus 
adalah…. 
a. Animisme     
b. Politheisme    
c. Totemisme 
d. Dinamisme 
e. Monotheisme 

7. Kebudayaan sungai Gangga merupakan campuran dari dua kebudayaan…. 
a. Arya dan Cina 
b. Arya dan Dravida 
c. Bacson Hoabinh dan Dongson 
d. Dravida dan Bacson Hoabinh 
e. Dravida dan Cina 

8. Pendiri kerajaan Gupta adalah…. 
a. Kalisada        
b. Candragupta    
c. Samudragupta  
d. Harshawardana 
e. Wikramaditya 

9. Ajaran agama Budha pertama kali disebarkan oleh…. 
a. Sidharta Gautama 
b. Khrisna 
c. Sanjaya 
d. Budha Amarawati 
e. Ramawedha 

10. Sungai Gangga dianggap suci dan keramat karena… 
a. Dapat menyucikan diri manusia dan menghapus dosa 
b. Dapat memperbanyak keturunan 
c. Dapat menjadi sarana penyembuhan 
d. Tempat bersemayamnya dewa 
e. Belum pernah terjamah manusia 

11. Hasil percampuran kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida membentuk 
sebuah kebudayaan baru yaitu…. 
a. Kebudayaan Budha 
b. Kebudayaan Hindu 
c. Kebudayaan Sakia 
d. Kebudayaan Gupta 
e. Kebudayaan Brahmana 

 
12. Agama yang lahir sebagai suatu penentangan terhadap dominasi kaum 

Brahmana dalam dalam struktur kasta yang dianut oleh ajaran Hindu 
adalah…. 
a. Budha 
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b. Islam 
c. Kristen 
d. Katolik  
e. Konghuchu  

13. Kepercayaan masyarakat lembah sungai Shindu bersifat politheisme 
artinya….. 
a. Memuja satu dewa 
b. Memuja banyak dewa 
c. Memuja roh nenek moyang 
d. Memuja patung 
e. Memuja roh binatang 

14. Peninggalan tata kota yang teratur pada masa kebudayaan India kuno 
terdapat di….. 
a. Punjab dan Harappa 
b. Mohenjodaro dan Harappa 
c. Bombay dan Mumbay 
d. Daerah pesisir India 
e. Lembah Sungai Yamuna 

15. Kebudayaan masyarakat India di lembah sungai Sindhu sudah dapat 
dikatakan aman dan tentram karena…. 
a. Bangunan kota yang megah 
b. Kepercayaan yang nyata dari masyarakat 
c. Tidak ditemukan benteng pertahanan 
d. Benteng yang mengelilingi kota sangat kuat 
e. Telah mempunyai perencanaan kota 

16. Peradaban tertua bangsa Cina terletak di….. 
a. Sungai Nil 
b. Sungai Eufrat dan Eufratis 
c. Lembah Sungai Kuning 
d. Lembah Sungai Gangga 
e. Lembah Sungai Indus 

17. Dinasti Shang dan dinasti Yin menembangkan sistem kepercayaan…. 
a. Animisme  .  
b. Dinamisme  
c. Monotheisme 
d. Totemisme 
e. Politheisme 

18. Bangsa Cina telah mengenal tulisan yang berupa gambar atau biasa 
disebut….. 
a. Huruf braile 
b. Pictograph   
c. Hierogliph 
d. Huruf latin 
e. Epigraph  

19. Dinasti Han didirikan oleh kaisar….. 
a. Liu Pang         
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b. Han Wu Li     
c. Han Wu Ti 
d. Li Shih Min 
e. Shih Huang Ti 

20. Penguasa termasyur dari dinasti Cina adalah…. 
a. Shih Huang Ti    
b. Han Wu Li     
c. Li Shih Min 
d. Tang Tang 
e. Liu Pang 

21. Dinasti Tang mengalami kejayaan pada masa pemerintahan kaisar…. 
a. Li Shih Min 
b. Han Wu Ti 
c. Shih Huang Ti 
d. Pangeran Chou 
e. Cheng Tang 

22. Asal mula suku-suku bangsa di Indonesia berasal dari…. 
a. Thailand 
b. Yunan utara 
c. Yunan selatan 
d. Vietnam 
e. Kamboja 

23. Gelombang migrasi yang berlangsung pada tahun 500 SM, yang dilakukan 
oleh bangsa Deutro Melayu membawa kebudayaan…. 
a. Logam 
b. Batu 
c. Kayu 
d. Tulang 
e. Keramik 

24. Suku Bangsa Proto Melayu melakukan migrasi sekitar tahun….. 
a. 3000 SM 
b. 2000 SM 
c. 2500 SM 
d. 3500 SM 
e. 1000 SM 

25. Manusia pendukung zaman kebudayaan Bacson Hoabinh adalah… 
a. Austromelanosoid 
b. Kaukasoid 
c. Negroid 
d. Proto Melayu 
e. Deutro Melayu 

 
26. Kehidupan ekonomi masyarakat pendukung budaya Hoabin adalah…. 

a. Bercocok tanam  
b. Food producing 
c. Pertanian 
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d. berburu dan mengumpulkan makanan 
e. Industri 

27. Daerah asal budaya Dongson adalah…. 
a. Vietnam bagian selatan 
b. Muangthai atau Thailand bagian selatan 
c. Yunan, Cina 
d. Semenanjung Melayu 
e. Vietnam  bagian utara 

28. Budaya Dongson sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 
budaya perunggu di Indonesia. Nekara perunggu yang terbesar di Asia 
tenggara berhasil ditemukan di pulau…. 
a. Formosa   
b. Mindanau    
c. Selayar 
d. Tumasik 
e. Sulawesi 

29. Alat kebudayaan Bacson-Hoabinh bersal dari zaman neolithikum yang 
sebagian menyebar melalui muangthai dengan alatnya berupa…. 
a. Kapak lonjong  
b. Kapak corong  
c. Kapak persegi 
d. Chandrasa 
e. Nekara 

30. Pada umumnya, di dunia dikenal tiga tahapan zaman logam. Namun di 
Indonesia hanya ada dua tahapan karena tidak adanya zaman…. 
a. Tembaga   
b. Besi    
c. Perunggu 
d. Perak  
e. Platina 

31. Alat kebudayaan Dongson yaitu kapak perunggu yang pegangannya 
berongga dikenal dengan nama kapak…. 
a. Persegi    
b. Lonjong   
c. Genggam 
d. Corong 
e. Perimbas 

32. Masuknya pengaruh kebudayaan Bacson-Hoabinh ke Indonesia, salah 
satunya menyebabkan perubahan mata pencaharian yaitu berupa…. 
a. Berburu 
b. Bertukang 
c. Perladangan 
d. Food gathering 
e. Bersawah pada ladang basah 

33. Kulit kuning terang, mata cokelat, rambut hitam lurus, merupakan cri-ciri 
ras…. 
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a. Mongoloid    
b. Caucasoid   
c. Negroid 
d. Melayu 
e. Austronesia 

34. Adanya pebedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang 
lainnya disebabkan oleh…. 
a. Adanya kepentingan ekonomi yang berbeda 
b. Adanya perbedaan bahasa 
c. Adanya perbedan geografis 
d. Adanya perbedaan kuantitas manusia 
e. Adanya perbedaan ras penduduk 

35. Motivasi utama orang-orang luar datang ke Indonesia adalah untuk…. 
a. Berdagang 
b. Berlibur 
c. Mencari cengkeh 
d. Mencari emas 
e. Mencari kain 

36. Penyebaran budaya Bacson-Hoabinh dan Dongson membagi dua jenis 
kebudayaan Indonesia yaitu… 
a. Proto Melayu dan Deutro Melayu 
b. Logam dan Batu 
c. Kebudayaan Sahuyn dan kebudayaan asli 
d. Proto Melayu dan kebudayaan timur 
e. Kebudayaan Deutro Melayu dan kebudayaan asli 

37. Bukti arkeologis yang ditemukan di Plawangan (Jawa) dan Sambiran 
(Bali) berupa manik-manik berbahan kaca dan serpihan kaca dari India 
bertuliskan huruf…. 
a. Palawa     
b. Latin    
c. Sansekerta 
d. Brahmi 
e. Persia 

38. Bukti arkeologis  dari peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat 
Bacson-Hoabinh ditemukan di daerah…. 
a. Jawa dan Sumatera 
b. Jawa dan Bali 
c. Kalimantan dan Sulawesi 
d. Maluku dan Sulawesi 
e. Papua dan Maluku 

39. Dalam proses migrasi kebudayaan dari Yunan melalui dua jalur, yaitu…. 
a. Jalur barat dan jalur Timur 
b. Jalur utara dan jalur selatan 
c. Jalur timur dan jalur selatan 
d. Jalur barat dan jalur utara 
e. Jalur barat dan jalur selatan 
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40. Proses migrasi masyarakat kebudayaan Bacson-Hoabinh dan Dongson 
berlangsung antara tahun…. 
a. 2000-3000 SM 
b. 2000-300 SM 
c. 3000-250 SM 
d. 2000-350 SM 
e. 3000-2000 SM 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 
 

1. D  11. B  21.A  31.A 
2. A  12.B  22.A  32.D 
3. B  13.A  23.B  33.C 
4. A  14.B  24.A  34.A 
5. B  15.B  25.B  35.E 
6. B  16.E  26.A  36.C 
7. B  17.C  27.A  37.A 
8. B  18.E  28.A  38.D 
9. A  19.B  29.C  39.A 
10. A  20.A  30.C  40.A 
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KISI-KISI SOAL P0ST TEST 
Satuan Pembelajaran : SMA N I Weleri 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X/II 
Bentuk Soal : Pilihan ganda 
Pokok Bahasan : Peradaban awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia 

No Materi Indikator No soal Jumlah 
Soal 

1. 11. Pengertian peradaban 
 

 
 
 

12. Peradaban awal bangsa India. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Peradaban lembah sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 
 
 

 
14.  Kebudayaan Bachson –Hoabinh. 

   Menjelaskan pengertian peradaban, 
mendiskripsikan bagaimana proses 
pembentukan peradaban dan 
menyebutkan ciri-ciri awal peradaban. 

 
 Menganalisis peradaban awal masyarakat 

india yaitu peradaban lembah sungai Indus 
(shindu) dan peradaban lembah sungai 
gangga. 
 
 
 

 Menganalisis peradaban lembah sungai 
Kuning (Hwang-Ho) dan beberapa dinasti 
yang pernah berkuasa di Cina. 

 
 

 Menganalisis Menganalisis kebudayaan 

2,3 
 
 
 
1,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17 
 
 
18,19,20,21,22 
 
 
23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33 
 
 
34,35,36,37,38,39,4
0 

2 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

11 
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15. Pengaruh peradaban India, Cina, 

dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

Bachson dan Hoabinh. 
 
 

 Menganalisis pengaruh peradaban india, 
Cina dan kebudayaan Yunan terhadap 
peradaban Indonesia. 

 

 
 
 
 

7 
 
 

Total 40 
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SOAL POST TES 
Satuan sekolah : SMA N I Weleri 
Mapel   : Sejarah 
Kelas   : X 
Semester/tahun : II/2011 
Alokasi waktu : 40 menit 

 
Petunjuk : 
1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) 
pada lembar yang tersedia. 

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap lebih mudah. 

4. Soal jangan dicorat-coret. 

 
1. Nama peradaban yang terletak di lembah Sungai Indus dan lembah Sungai 

Gangga adalah…. 
a. Mesopotamia  
b. India kuno   
c. Bacson- Hoabinh 
d. Cina 
e. Yunan 

2. Tingkat kebudayaan yang telah mencapai nilai yang tinggi atau luhur 
adalah pengertian dari …. 
a. Tata krama  
b. Kebudayaan    
c. Norma  
d. Peradaban  
e. Kesusilaan  

3. Perhatikan pernyataan berikut: 
1. Pembangunan kota dengan tata ruang yang baik; 
2. Terdapat patung-patung kuno; 
3. Masyarakat mempunyai strata sosial yang kompleks; 
4. Sistem pemerintahan yang belum teratur 
5. Berkembangnya Iptek 
Yang merupakan ciri umum yang terdapat dalam peradaban adalah…. 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 4 
c. 1, 3, dan 5 
d. 2, 4, dan 5 
e. 2, 3, dan 4 

4. India merupakan Negara yang terletak di benua Asia bagian…. 
a. Utara  
b. Selatan  
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c. Barat 
d. Tenggara 
e. Tengah 

5. Daratan tinggi di India yang tandus dikenal dengan nama….. 
a. Dataran tinggi Dekkan 
b. Dataran tinggi Himalaya 
c. Dataran tinggi Gobin 
d. Dataran tinggi Yamuna 
e. Dataran tinggi Tibet 

6. Keunggulan utama yang dimiliki oleh Mohenjodaro dan Harappa…. 
a. Sistem irigasi         
b. Sistem planologi  
c. Kesenian 
d. Sistem kepercayaan 
e. Teknologi  

7. Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lembah sungai Indus 
adalah…. 
a. Animisme     
b. Politheisme    
c. Totemisme 
d. Dinamisme 
e. Monotheisme 

8. Lembah sungai yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Windya-
Kedna adalah…. 
a. Lembah sungai Indus 
b. Lembah sungai Nil 
c. Lembah sungai Gangga 
d. Lembah sungai Kuning 
e. Lembah sungai Eufrat 

9. Bukti bahwa masyarakat Mohenjodaro dan Harappa telah memikirkan 
masalah sanitasi adalah…. 
a. Jalan yang dibuat teratur 
b. Kota dibagi dalam beberapa blok 
c. Rumah dibuat sudah menggunakan jendela 
d. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
e. Dibuatnya saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jamban 

10. Sungai Gangga dianggap suci dan keramat karena… 
a. Dapat menyucikan diri manusia dan menghapus dosa 
b. Dapat memperbanyak keturunan 
c. Dapat menjadi sarana penyembuhan 
d. Tempat bersemayamnya dewa 
e. Belum pernah terjamah manusia 

 
11. Ajaran agama Budha pertama kali disebarkan oleh…. 

a. Sidharta Gautama 
b. Khrisna 
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c. Sanjaya 
d. Budha Amarawati 
e. Ramawedha 

12. Hasil percampuran kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida membentuk 
sebuah kebudayaan baru yaitu…. 
a. Kebudayaan Budha 
b. Kebudayaan Hindu 
c. Kebudayaan Sakia 
d. Kebudayaan Gupta 
e. Kebudayaan Brahmana 

13. Agama yang lahir sebagai suatu penentangan terhadap dominasi kaum 
Brahmana dalam dalam struktur kasta yang dianut oleh ajaran Hindu 
adalah…. 
a. Budha 
b. Islam 
c. Kristen 
d. Katolik  
e. Konghuchu  

14. Kepercayaan masyarakat lembah sungai Shindu bersifat politheisme 
artinya….. 
a. Memuja satu dewa 
b. Memuja banyak dewa 
c. Memuja roh nenek moyang 
d. Memuja patung 
e. Memuja roh binatang 

15. Pada masa pemerintahan Raja Chandragupta I, agama yang dijadikan 
agama Negara adalah …. 
a. Budha  
b. Kristen  
c. Katolik 
d. Islam 
e. Hindu 

16. Peninggalan tata kota yang teratur pada masa kebudayaan India kuno 
terdapat di….. 
a. Punjab dan Harappa 
b. Mohenjodaro dan Harappa 
c. Bombay dan Mumbay 
d. Daerah pesisir India 
e. Lembah Sungai Yamuna 

17. Kebudayaan masyarakat India di lembah sungai Sindhu sudah dapat 
dikatakan aman dan tentram karena…. 
a. Bangunan kota yang megah 
b. Kepercayaan yang nyata dari masyarakat 
c. Tidak ditemukan benteng pertahanan 
d. Benteng yang mengelilingi kota sangat kuat 
e. Telah mempunyai perencanaan kota 
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18. Peradaban tertua bangsa Cina terletak di….. 
a. Sungai Nil 
b. Sungai Eufrat dan Eufratis 
c. Lembah Sungai Kuning 
d. Lembah Sungai Gangga 
e. Lembah Sungai Indus 

19. Dinasti di Cina yang telah mengakui dewa tertinggi Shang –Ti adalah…. 
a. Dinasti Shang dan Yin 
b. Dinasti Chou 
c. Dinasti Chang 
d. Dinasti Ming 
e. Dinasti Tang 

20. Dinasti Han didirikan oleh kaisar….. 
a. Liu Pang         
b. Han Wu Li     
c. Han Wu Ti 
d. Li Shih Min 
e. Shih Huang Ti 

21. Tembok besar Cina dibangun pada zaman… 
a. Tang   
b. Chin   
c. Chou 
d. Shang 
e. Han 

22. Sistem pemerintahan feudalisme diletakkan dasarnya pada masa 
pemerintah dinasti…. 
a. Shang   
b. Chin    
c. Yin 
d. Hsia 
e. Chou 

23. Asal mula suku-suku bangsa di Indonesia berasal dari…. 
a. Thailand 
b. Yunan utara 
c. Yunan selatan 
d. Vietnam 
e. Kamboja 

24. Suku Bangsa Proto Melayu melakukan migrasi sekitar tahun….. 
a. 3000 SM 
b. 2000 SM 
c. 2500 SM 
d. 3500 SM 
e. 1000 SM 

25. Kehidupan ekonomi masyarakat pendukung budaya Hoabin adalah…. 
a. Bercocok tanam  
b. Food gathering 
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c. Perundagian 
d. Berburu dan meramu 
e. Industri 

26. Pengaruh kuat budaya Dongson terhadap perkembangan budaya 
masyarakat awal kepulauan Indonesia adalah…. 
a. Tradisi penguburan 
b. Kepercayaan para roh leluhur 
c. Pembuatan barang dari logam, terutama perunggu 
d. Pembuatan alat-alat serpih 
e. Tradisi Paleolithik 

27. Daerah asal budaya Dongson adalah…. 
a. Vietnam bagian selatan 
b. Muangthai atau Thailand bagian selatan 
c. Yunan, Cina 
d. Semenanjung Melayu 
e. Vietnam  bagian utara 

28. Alat kebudayaan Bacson-Hoabinh bersal dari zaman neolithikum yang 
sebagian menyebar melalui muangthai dengan alatnya berupa…. 
a. Kapak lonjong  
b. Kapak corong  
c. Kapak persegi 
d. Chandrasa 
e. Nekara 

29. Pada umumnya, di dunia dikenal tiga tahapan zaman logam. Namun di 
Indonesia hanya ada dua tahapan karena tidak adanya zaman…. 
a. Tembaga   
b. Besi    
c. Perunggu 
d. Perak  
e. Platina 

30. Alat kebudayaan Dongson yaitu kapak perunggu yang pegangannya 
berongga dikenal dengan nama kapak…. 
a. Persegi    
b. Lonjong   
c. Genggam 
d. Corong 
e. Perimbas 

31. Perhatikan data berikut ini! 
1) Kapak perunggu 
2) Candrasa 
3) Nekara 
4) Kapak persegi 
5) Kapak lonjong 
Hasil kebudayaan yang dipengaruhi kebudayaan Dongson ditunjukkan 
oleh nomor…. 
a. 1, 2, dan 3 
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b. 1, 2 dan 4 
c. 1, 2 dan 5 
d. 1,2 dan 4 
e. 1, 3 dan 5 

32. Nama lain bangsa Proto Melayu adalah…. 
a. Neo Mongoloid 
b. Paleo Mongoloid 
c. Austronesia 
d. Mongoloid 
e. Palacea Austronesia 

33. Ras Negroid berasal dari daerah…. 
a. Asia   
b. Eropa    
c. Australia 
d. Afrika 
e. Amerika 

34. Manusia pendukung zaman logam di Indonesia adalah bangsa…. 
a. Proto Melayu   
b. Deutro Melayu  
c. Mongol Melayu 
d. Melanesia 
e. Polynesia 

35. Penyebaran budaya Bacson-Hoabinh dan Dongson membagi dua jenis 
kebudayaan Indonesia yaitu… 
a. Proto Melayu dan Deutro Melayu 
b. Logam dan Batu 
c. Kebudayaan Sahuyn dan kebudayaan asli 
d. Proto Melayu dan kebudayaan timur 
e. Kebudayaan Deutro Melayu dan kebudayaan asli 

36. Dinasti di Cina yang memiliki masa pemerintahan paling lama adalah… 
a. Chin 
b. Han 
c. Chou 
d. Hsia 
e. Tang 

37. Kerajaan maritim yang menjadi simbolisasi adanya pengaruh Cina dalam 
bidang perdagangan  adalah…. 
a. Sriwijaya dan Majapahit 
b. Banten dan Aceh 
c. Demak dan Samudra pasai 
d. Majapahit dan Kutai 
e. Mataram dan Kutai 

38. Kebudayaan Bacson-Hoabinh berpengaruh terhadap kehidupan prasejarah 
Indonesia, khususnya pada zaman…. 
a. Palaeolithikum 
b. Mesolithikum 
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c. Neolithikum 
d. Megalithikum 
e. Neozoikum 

39. Kehidupan ekonomi masyarakat pendukung budaya Dongson adalah…. 
a. Pertukangan  
b. Food producing   
c. Pertanian 
d. Berburu dan mengumpulkan makanan 
e.  Industri 

40. Ciri dari gerabah batu pada budaya Bacson- Hoabinh adalah…. 
a. Tidak ada goresan  
b. Sudah halus 
c. Berukir 
d. Terdapat tulisan India  
e. Adanya penyerpihan pada satu atau dua sisinya 
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KUNCI JAWABAN SOAL POSTEST 
 

1. D  11. A  21.B  31.A 
2. B  12.B  22.E  32.B 
3. C  13.A  23.B  33.D 
4. B  14.B  24.B  34.B 
5. A  15.E  25.A  35.A 
6. B  16.B  26.C  36.B 
7. B  17.E  27.A  37.A 
8. C  18.C  28.C  38.B 
9. C  19.A  29.A  39.A 
10. A  20.A  30.D  40.E 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN I 

 

Sekolah : SMA N I WELERI 

Kelas : X B 

Mapel : Sejarah 

KKM : 71 

 

NO 

 

L/P 

 

NAMA 

1 L ADITYA TINO SAPUTRA 

2 L AHMAD MUHAMMAD ZN 

3 L AKHMAD HAFIF 

4 L AMARUL JIHAD D. 

5 P ASTI MARDIANA 

6 L ATIYASA PRAKOSA 

7 L BAGUS MULIA SETYAMBODO 

8 P DIAH USWATUN HSNH 

9 P EKA FITRI MARVIANA 

10 P ERI SULISTYOWATI 

11 P ESTI HARYANTI 

12 L HAMDAN DIAN JAYA RHU 

13 P IGA VIRGIYAN AISCHA 

14 P INDAH TRI OKTAVIANI 

15 L IQBAL FIQIH 

16 P IVA AFIANTI AYU SAPUTRI 

17 P KHOLISSATUNNISA 

18 P KUNTIASTIANI 
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19 P LINDA ANKIN NINGRUM 

20 P LINDA PUSPITA NINGRUM 

21 P MEI TIA NURUL ULFA 

22 P MIA AFISA 

23 L NASRUL MUBAROK 

24 P NIKEN ISANDIYANA 

25 P NOVI JULIYANTI 

26 P NOVIA AMARTIE 

27 L NUSWA RHONA NAWANGARA 

28 P PUTRI NOVITA SAVARI 

39 L RADITYA ONIX BINTANI 

30 P RATNA NINGSIH 

31 P RICHA DEWI FITRIYANI 

32 P RIZA ANIKMA 

33 L RIZKI YUDISTIRA 

34 L RIZKY GILANG SETIAWAN 

35 P SITI ALIMAH 

36 P UMI KHOERIYAH 

37 L YODI FERNIAWAN PP 

38 L YULIS AMANIAH 

39 L YUSUF ALFAHRIN 

40 P ZULFAH FELLA SARI 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN II 

 

Sekolah : SMA N I WELERI 

Kelas : X D 

Mapel : Sejarah 

KKM : 71 

 

NIS 

 

L/P 

 

NAMA 

1 P ADDIEN AGUSTINA KH 

2 L ADITYA FAJAR W 

 L AHMAD MASYHUDI 

4 P ALFIANI ENGAR SAWITRI 

5 P ANISA MAULIDYA 

6 L ARDANI AULIAN FAHMI 

7 L ASFAUR ROSIDIN 



Lampiran 17       158 

 

 

8 L BAGUS LISTIAWAN 

9 P DESI SETIAWATI 

10 P DESSYAZMIA  ARIFANI 

11 P DEVI AYU HARUM MANINGSIH 

12 P DEWI ANILA SOFIANA 

13 L DIMAS SULISTIARSO N 

14 P DINI DINDA WILDANI 

15 P DITA FITRIANI 

16 P DIYAN PUSPITASARI  

17 P EKI APRILIANING TYAS 

18 L FENDI SUHONO 

19 P IFA FITRIYANI  

20 P IKA NUR RAHAYU 

21 P IKE ISMAYANI 

22 L IMRON AMRULLAH 

23 P INTAN KUSWATI 

24 P KIKY WAHYU KURNIAWAN 

25 P LAELALTUL MUBAROKAH 
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26 P MEILA RATNA SARI 

27 L MUH YUDHA HERYAWAN 

28 L MUHAMMAD IQBAL RIZZA 

39 P NORA ARIYANI 

30 P NORLIZA ISWARA 

31 P NURUL HIDAYAH 

32 L PRAYET YULIONO 

33 L RAMA DANU ANGGRIAWAN 

34 L RENO BAGUS ERWANTO 

35 P SEKAR NURHAYATI 

36 P SHILVIA AGUSTIN 

37 P SITI FAIZAH 

38 P TRI DIA NURSELA 

39 P TUTUT SUKMA SURYA ARDILLAH 

40 P YENNI KASSATUN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

SMP / MTs  : SMA Negeri 1 Weleri 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas / Semester : X/2 

Standar Kompetensi :  2. Menganalisa Peradaban Indonesia dan Dunia 

Kompetensi Dasar : 2.2. Mengidentifikasi Peradaban Awal Masyarakat di     

Dunia yang Berpengaruh Terhadap Peradaban Indonesia 

Indikator :  1. Menjelaskan pengertian peradaban,  

   2. Mendiskripsikan peradaban awal bangsa India. 

   3. Mendiskripsikan peradaban lembah Sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 

   4. Mendiskripsikan kebudayaan Bachson-Hoabinh dan 

Dongson. 

  5. Menganalisis pengaruh kebudayaan India, Cina dan 

Yunan terhadap perdaban Indonesia 

Alokasi Waktu :  3 X 45 Menit ( 1 X pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat: 

1. Menjelaskan pengertian peradaban, proses pembentukan peradaban dan 

menyebutkan ciri-ciri awal peradaban.  

2. Mendiskripsikan peradaban awal bangsa India. 

3. Mendiskripsikan peradaban lembah Sungai Kuning (Hwang-Ho) dan 

dinasti yang berkuasa di Cina. 

4. Mendiskripsikan kebudayaan Bacson-Hoabinh dan Dongson. 

5. Menganalisis pengaruh kebudayaan India, Cina dan Yunan terhadap 

peradaban indonesia 
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B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian peradaban, proses pembentukan peradaban dan ciri-ciri awal 

peradaban.  

2. Peradaban awal bangsa India. 

3. Peradaban lembah Sungai Kuning (Hwang-Ho) dan dinasti yang berkuasa 

di Cina. 

4. Kebudayaan Bachson-Hoabinh dan Dongson. 

5. Pengaruh kebudayaan India, Cina dan Yunan terhadap peradaban 

indonesia 

Materi lengkap (terlampir) 

 

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi dan Tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mengenal pengertian 

peradaban dan mendiskusikan 

peradaban India 

 Siswa 

menjawab 

salam 
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Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

kota Mohenjodaro dan 

Harappa. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membentuk kelompok-

kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi. 

 

 Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan memberi 

komentar 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 Ketua 

kelompok 

maju untuk 

menerima 

penjelasan 

dari guru 

 Ketua 

kelompok 

kembali ke 
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kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi 

yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian masing-masing 

siwa diberikan satu lembar 

kertas kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

 Kemudian kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa lain selama 

lebih kurang  lima belas menit. 

 Setelah siswa dapat satu bola 

atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

 

kelompoknya 

kemudian 

menjelaskan 

materi  yang 

disampaikan 

oleh guru 

kepada 

temannya 

 

 Siswa menulis 

pertanyaan  

 

 

 

 

 Siswa 

melempar 

pertanyaan ke 

siswa lain 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 

 

 

 

 Siswa 

medengarkan 

penjelasan 
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Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 

 Memberikan evaluasi 

 

 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

guru 

 Siswa 

mengerjakan 

tes 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  

 

 

Pertemuan ke 2 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
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Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

peradaban lembah Sungai 

Kuning (Hwang-Ho).. 

 Siswa 

menjawab 

salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

tembok besar Cina. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membentuk kelompok-

kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua 

 

 Siswa 

menyimak 

buku paket. 

 Siswa 

memperhatikan 

dan memberi 

komentar 

  Siswa 

memperhatik

an 

 

 Ketua 

kelompok 
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kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi. 

 

 Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi 

yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian masing-masing 

siwa diberikan satu lembar 

kertas kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

 Kemudian kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa lain selama 

lebih kurang  lima belas menit. 

 Setelah siswa dapat satu bola 

atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa 

maju untuk 

menerima 

penjelasan 

dari guru 

 Ketua 

kelompok 

kemBali ke 

kelompoknya 

kemudian 

menjelaskan 

materi  yang 

disampaikan 

oleh guru 

kepada 

temannya 

 

 Siswa menulis 

pertanyaan  

 

 

 

 

 Siswa 

melempar 

pertanyaan ke 

siswa lain 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 
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untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 

 Memberikan evaluasi 

 

 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

didapatkan 

 

 

 

 Siswa 

medengarkan 

penjelasan 

guru 

 Siswa 

mengerjakan 

tes 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  
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Pertemuan ke 3 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

kebudayaan Bacson-Hoabinh 

dan Dongson 

 Siswa 

menjawab 

salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

seperti nekara perunggu, kapak 

persegi dsb. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membentuk kelompok-

kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan memberi 

komentar 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 

 Ketua 

kelompok 

maju untuk 
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kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi. 

 

 Masing-masing ketua 

kelompok kemBali ke 

kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi 

yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian masing-masing 

siwa diberikan satu lembar 

kertas kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

 Kemudian kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa lain selama 

lebih kurang  lima belas menit. 

 Setelah siswa dapat satu bola 

atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

menerima 

penjelasan 

dari guru 

 Ketua 

kelompok 

kemBali ke 

kelompoknya 

kemudian 

menjelaskan 

materi  yang 

disampaikan 

oleh guru 

kepada 

temannya 

 

 Siswa menulis 

pertanyaan  

 

 

 

 

 Siswa 

melempar 

pertanyaan ke 

siswa lain 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 
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yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 

 Memberikan evaluasi 

 

 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 

 

 Siswa 

medengarkan 

penjelasan 

guru 

 Siswa 

mengerjakan 

tes 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan akan 

ada post test pada pertemuan 

selanjutya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  

 

 

E. Sumber Belajar: 

 Alfian, Magdalena.2006. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas X 1.Jakarta: 

Erlangga. 

 M, Tarunasena. 2009. Sejarah SMA/MA Untuk Kelas X, Semester 1 dan 2. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. 

 Hendrayana. 2009. Sejarah Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah 

Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan. 
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 Taupan, Muhammad. 2009. Sejarah Bilingual Untuk SMA/MA Kelas X 

Semester 1 dan 2. Bandung: Yrama Widya. 

 

F. ALAT/ BAHAN 

 Gambar 

 Kertas dan bolpoin, spidol 

 Papan tulis 

 

G. Penilaian 

A. Penilaian kognitif 

Soal pilihan ganda (test) 

 

B. Penilaian afektif 

No

. 

Sikap/Aspek yang dinilai Nama Siswa Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

Penilaian Individu Peserta didik 

1. 

 

Berani mengemukakan 

pendapat 

   

2. 

 

Berani menjawab pertanyaan    

3. Kemampuan berbicara    

4. Inisiatif     

Jumlah Nilai Individu   

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 memuaskan 4 



179 

Lampiran 25 

 

70-79 Baik 3 

60-69  Cukup 2 

45-59 Kurang 

cukup 

1 

 

 

        Weleri,   Maret 2011 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Sunarni 

 

Guru Praktikan Sejarah 

 

 

Ika Sulistyowati 

NIM. 3101407069 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

Lampiran 25 

 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

SMP / MTs  : SMA Negeri 1 Weleri 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas / Semester : X/2 

Standar Kompetensi :  2. Menganalisa Peradaban Indonesia dan Dunia 

Kompetensi Dasar : 2.2. Mengidentifikasi Peradaban Awal Masyarakat di  

Dunia yang Berpengaruh Terhadap Peradaban Indonesia 

Indikator :  1. . Menjelaskan pengertian peradaban,  

   2. Mendiskripsikan peradaban awal bangsa India. 

   3. Mendiskripsikan peradaban lembah Sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 

   4. Mendiskripsikan kebudayaan Bachson-Hoabinh dan 

Dongson. 

  5. Menganalisis pengaruh kebudayaan India, Cina dan 

Yunan terhadap perdaban Indonesia 

Alokasi Waktu :  5 X 45 Menit ( 1 X pertemuan) 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat: 

1. Menjelaskan pengertian peradaban, proses pembentukan peradaban dan 

menyebutkan ciri-ciri awal peradaban.  

2. Mendiskripsikan peradaban awal bangsa India. 

3. Mendiskripsikan peradaban lembah sungai kuning (hwang-ho) dan dinasti 

yang berkuasa di Cina. 

4. Mendiskripsikan kebudayaan Bachson-Hoabinh dan Dongson. 

5. Menganalisis pengaruh kebudayaan India, Cina dan Yunan terhadap per 

daban Indonesia 

 

Lampiran 26 
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B. Materi Pembelajaran 

1. pengertian peradaban, proses pembentukan peradaban dan ciri-ciri awal 

peradaban.  

2. peradaban awal bangsa India. 

3. peradaban lembah sungai kuning (hwang-ho) dan dinasti yang berkuasa di 

Cina. 

4. kebudayaan Bachson-Hoabinh dan Dongson. 

5. pengaruh kebudayaan India, Cina dan Yunan terhadap per daban indonesia 

Materi lengkap (terlampir) 

 

C. Metode Pembelajaran 

Diskusi dan Tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mengenal pengertian 

peradaban dan mendiskusikan 

peradaban India 

 Siswa 

menjawab 

salam 
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Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

gambar kota Mohenjodaro dan 

Harappa. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membuat berbagai 

macam pertanyaan yang 

membantu peserta didik 

memulai diskusi tentang isi 

pembelajaran. 

 Guru membagi peserta didik 

menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggota 

tiga.  

 Guru mengatur kelompok-

kelompok tiga itu di ruangan, 

agar masing-masing dari 

kelompok tiga (trio) itu dapat 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan member 

komentar 

 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengelompok  
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dengan jelas melihat sebuah 

trio di sebelah kanannya dan 

satu trio di sebelah kirinya. 

Seluruh konfigurasi trio itu 

akan menjadi sebuah 

lingkaran atau sebuah persegi 

panjang. 

 Berilah masing-masing trio 

sebuah pertanyaan pembuka 

(pertanyaan yang sama bagi 

tiap-tiap kelompok trio) untuk 

didiskusikan. Pilihlah 

pertanyaan yang paling tidak 

menantang yang telah anda 

buat untuk mulai pertukaran 

trio. Anjurkan agar setiap 

orang dalam trio itu bergiliran 

menjawab pertanyaan. 

 Setelah masa waktu diskusi 

sesuai, mintalah trio-trio itu 

menentukan nomor 0,1, atau 

2  bagi masing-masing dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menentukan 

nomor 0, 1 

atau 2 

 

 

 

 

 Siswa mulai 

melakukan 
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anggotanya.  

 Guru mengarahkan para 

peserta didik dengan nomor 1 

untuk memutar satu trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 2 

untuk memutar dua trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 0 

untuk tetap I tempat, sebab 

mereka merupakan anggota-

anggota tetap dari suatu 

tempat trio. Suruhah mereka 

mengangkat tangan mereka 

tinggi-tinggi agar peserta 

didik yang berputar dapat 

menemukannya. Hasilnya 

akan menjadi trio yang sangat 

baru. 

 Mulailah sebuah pertukaran 

baru dengan sebuah 

pertanyaan baru. Tingkatkan 

perputaran 
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kesulitan atau “tingkat 

ancaman” dari pertanyaan 

ketika anda meneruskan pada 

putaran-putaran baru. 

 guru memutar trio berkali-

kali sebanyak pertanyaan 

yang anda miliki untuk 

ditetapkan dan waktu diskusi 

yang tersedia. Tiap-tiap 

waktu, gunakan prosedur 

putaran yang sama. Sebagai 

contoh, dalam suatu 

pertukaran trio dari tiga 

rotasi, masing-masing peserta 

didik akan segera bertemu, 

secara mendalam, dengan 

enam peserta didik yang lain. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 Memberikan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 
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 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  
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Pertemuan ke 2 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru Mengucapkan Salam 

 

 Guru Menjelaskan Tujuan 

Pembelajaran Atau Kompetensi 

Dasar Yang Akan Dicapai. 

 Motivasi: Membimbing Siswa 

Untuk mendiskusikan 

peradaban lembah Sungai 

Kuning (Hwang-Ho). 

 Siswa 

menjawab 

salam 
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Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

gambar tembok besar Cina. 

 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membuat berbagai 

macam pertanyaan yang 

membantu peserta didik 

memulai diskusi tentang isi 

pembelajaran. 

 Guru membagi peserta didik 

menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggota 

tiga.  

 Guru mengatur kelompok-

kelompok tiga itu di ruangan, 

agar masing-masing dari 

kelompok tiga (trio) itu dapat 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan member 

komentar 

 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

Lampiran 26 

 

dengan jelas melihat sebuah 

trio di sebelah kanannya dan 

satu trio di sebelah kirinya. 

Seluruh konfigurasi trio itu 

akan menjadi sebuah 

lingkaran atau sebuah persegi 

panjang. 

 Berilah masing-masing trio 

sebuah pertanyaan pembuka 

(pertanyaan yang sama bagi 

tiap-tiap kelompok trio) untuk 

didiskusikan. Pilihlah 

pertanyaan yang paling tidak 

menantang yang telah anda 

buat untuk mulai pertukaran 

trio. Anjurkan agar setiap 

orang dalam trio itu bergiliran 

menjawab pertanyaan. 

 Setelah masa waktu diskusi 

sesuai, mintalah trio-trio itu 

menentukan nomor 0,1, atau 

2  bagi masing-masing dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menentukan 

nomor 0, 1 

atau 2 

 

 

 

 

 Siswa meulai 

melakukan 
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anggotanya.  

 Guru mengarahkan para 

peserta didik dengan nomor 1 

untuk memutar satu trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 2 

untuk memutar dua trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 0 

untuk tetap I tempat, sebab 

mereka merupakan anggota-

anggota tetap dari suatu 

tempat trio. Suruhah mereka 

mengangkat tangan mereka 

tinggi-tinggi agar peserta 

didik yang berputar dapat 

menemukannya. Hasilnya 

akan menjadi trio yang sangat 

baru. 

 Mulailah sebuah pertukaran 

baru dengan sebuah 

pertanyaan baru. Tingkatkan 

perputaran 
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kesulitan atau “tingkat 

ancaman” dari pertanyaan 

ketika anda meneruskan pada 

putaran-putaran baru. 

 guru memutar trio berkali-

kali sebanyak pertanyaan 

yang anda miliki untuk 

ditetapkan dan waktu diskusi 

yang tersedia. Tiap-tiap 

waktu, gunakan prosedur 

putaran yang sama. Sebagai 

contoh, dalam suatu 

pertukaran trio dari tiga 

rotasi, masing-masing peserta 

didik akan segera bertemu, 

secara mendalam, dengan 

enam peserta didik yang lain. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 Memberikan evaluasi 
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 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  

 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
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Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

peradaban awal bangsa India. 

 Siswa 

menjawab 

salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

peradaban awal bangsa India. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membentuk kelompok-

kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan member 

komentar 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 Siswa 

mengelompok  
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kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi. 

 

 Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi 

yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

 Kemudian masing-masing 

siwa diberikan satu lembar 

kertas kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

 Kemudian kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa lain selama 

lebih kurang  lima belas menit. 

 Setelah siswa dapat satu bola 

atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menentukan 

nomor 0, 1 

atau 2 
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singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 Memberikan evaluasi 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  

 

 

Pertemuan ke 3 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

peradaban sungai Kuning 

(Hwang-Ho). 

 Siswa 

menjawab 

salam 



180 

Lampiran 26 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar 

peradaban sungai Kuning. 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

 

Elaborasi  

 Guru membuat berbagai 

macam pertanyaan yang 

membantu peserta didik 

memulai diskusi tentang isi 

pembelajaran. 

 Guru membagi peserta didik 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan memberi 

komentar 

Siswa 

memperhatikan 
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menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggota 

tiga.  

 Guru mengatur kelompok-

kelompok tiga itu di ruangan, 

agar masing-masing dari 

kelompok tiga (trio) itu dapat 

dengan jelas melihat sebuah 

trio di sebelah kanannya dan 

satu trio di sebelah kirinya. 

Seluruh konfigurasi trio itu 

akan menjadi sebuah 

lingkaran atau sebuah persegi 

panjang. 

 Berilah masing-masing trio 

sebuah pertanyaan pembuka 

(pertanyaan yang sama bagi 

tiap-tiap kelompok trio) untuk 

didiskusikan. Pilihlah 

pertanyaan yang paling tidak 

menantang yang telah anda 

buat untuk mulai pertukaran 

 Siswa 

mengelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

didapatkan 
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trio. Anjurkan agar setiap 

orang dalam trio itu bergiliran 

menjawab pertanyaan. 

 Setelah masa waktu diskusi 

sesuai, mintalah trio-trio itu 

menentukan nomor 0,1, atau 

2  bagi masing-masing dari 

anggotanya.  

 Guru mengarahkan para 

peserta didik dengan nomor 1 

untuk memutar satu trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 2 

untuk memutar dua trio 

searah jarum jam. Mintalah 

peserta didik dengan nomor 0 

untuk tetap I tempat, sebab 

mereka merupakan anggota-

anggota tetap dari suatu 

tempat trio. Suruhah mereka 

mengangkat tangan mereka 

tinggi-tinggi agar peserta 

 Siswa 

menentukan 

nomor 0, 1 

atau 2 
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didik yang berputar dapat 

menemukannya. Hasilnya 

akan menjadi trio yang sangat 

baru. 

 Mulailah sebuah pertukaran 

baru dengan sebuah 

pertanyaan baru. Tingkatkan 

kesulitan atau “tingkat 

ancaman” dari pertanyaan 

ketika anda meneruskan pada 

putaran-putaran baru. 

 guru memutar trio berkali-

kali sebanyak pertanyaan 

yang anda miliki untuk 

ditetapkan dan waktu diskusi 

yang tersedia. Tiap-tiap 

waktu, gunakan prosedur 

putaran yang sama. Sebagai 

contoh, dalam suatu 

pertukaran trio dari tiga 

rotasi, masing-masing peserta 

didik akan segera bertemu, 
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secara mendalam, dengan 

enam peserta didik yang lain. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 Memberikan evaluasi 

 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 

  Siswa 

mencatat 

dalam buku 

catatannya  
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Pertemuan ke 4 

Langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pembuka (5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 Motivasi: Membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

kebudayaan Bachson Hoabinh 

dan Dongson. 

 Siswa 

menjawab 

salam 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

Lampiran 26 

 

Kegiatan inti (35 menit) Eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket. 

 Guru menampilkan gambar-

gambar seperti nekara 

perunggu, kapak persegi dsb. 

 

 

 

 Guru menyampaikan  materi 

yang akan disajikan. 

Elaborasi  
Guru membuat berbagai macam 

pertanyaan yang membantu 

peserta didik memulai diskusi 

tentang isi pembelajaran. 

Guru membagi peserta didik 

menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggota 

tiga.  

Guru mengatur kelompok-

kelompok tiga itu di ruangan, 

agar masing-masing dari 

kelompok tiga (trio) itu dapat 

dengan jelas melihat sebuah 

trio di sebelah kanannya dan 

 

Siswa menyimak 

buku paket. 

Siswa 

memperhatikan 

dan member 

komentar 

Siswa 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iswa 

mengelompok  
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satu trio di sebelah kirinya. 

Seluruh konfigurasi trio itu 

akan menjadi sebuah lingkaran 

atau sebuah persegi panjang. 

Berilah masing-masing trio 

sebuah pertanyaan pembuka 

(pertanyaan yang sama bagi 

tiap-tiap kelompok trio) untuk 

didiskusikan. Pilihlah 

pertanyaan yang paling tidak 

menantang yang telah anda buat 

untuk mulai pertukaran trio. 

Anjurkan agar setiap orang 

dalam trio itu bergiliran 

menjawab pertanyaan. 

Setelah masa waktu diskusi 

sesuai, mintalah trio-trio itu 

menentukan nomor 0,1, atau 2  

bagi masing-masing dari 

anggotanya.  

Guru mengarahkan para peserta 

didik dengan nomor 1 untuk 

memutar satu trio searah jarum 

jam. Mintalah peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

didapatkan 
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dengan nomor 2 untuk memutar 

dua trio searah jarum jam. 

Mintalah peserta didik dengan 

nomor 0 untuk tetap I tempat, 

sebab mereka merupakan 

anggota-anggota tetap dari 

suatu tempat trio. Suruhah 

mereka mengangkat tangan 

mereka tinggi-tinggi agar 

peserta didik yang berputar 

dapat menemukannya. Hasilnya 

akan menjadi trio yang sangat 

baru. 

Mulailah sebuah pertukaran 

baru dengan sebuah pertanyaan 

baru. Tingkatkan kesulitan atau 

“tingkat ancaman” dari 

pertanyaan ketika anda 

meneruskan pada putaran-

putaran baru. 

Guru memutar trio berkali-kali 

sebanyak pertanyaan yang anda 

miliki untuk ditetapkan dan 

waktu diskusi yang tersedia. 

 Siswa 

menentukan 

nomor 0, 1 atau 

2 
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Tiap-tiap waktu, gunakan 

prosedur putaran yang sama. 

Sebagai contoh, dalam suatu 

pertukaran trio dari tiga rotasi, 

masing-masing peserta didik 

akan segera bertemu, secara 

mendalam, dengan enam 

peserta didik yang lain. 

Konfirmasi:  

 Guru memberikan penjelasan 

singkat sekaligus memberi 

kesimpulan 

 Memberikan evaluasi 

 memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup (5 

menit) 

 Bersama-sama dengan 

siswa dan/atau sendiri 

membuat 

rangkuman/simpulan  

 

 Guru menyampaikan akan 

ada post test pada 

pertemuan selanjutya.. 

  Siswa mencatat 

dalam buku 

catatannya  

 

 

 

E. Sumber Belajar: 
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o Alfian, Magdalena.2006. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas X 1.Jakarta: 

Erlangga. 

o M, Tarunasena. 2009. Sejarah SMA/MA Untuk Kelas X, Semester 1 dan 2. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. 

o Hendrayana. 2009. Sejarah Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah 

Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

o Taupan, Muhammad. 2009. Sejarah Bilingual Untuk SMA/MA Kelas X 

Semester 1 dan 2. Bandung: Yrama Widya. 

 

F. ALAT/ BAHAN 

 Gambar 

 Kertas dan bolpoin, spidol 

 Papan tulis 

 

G. Penilaian 

C. Penilaian kognitif 

Soal pilihan ganda (test) 

 

 

D. Penilaian afektif 

No

. 

Sikap/Aspek yang dinilai Nama Siswa Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

Penilaian Individu Peserta didik 

1. 

 

Berani mengemukakan 

pendapat 

   

2. 

 

Berani menjawab pertanyaan    

3. Kemampuan berbicara    
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4. Inisiatif     

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69  Cukup 2 

45-59 Kurang 

cukup 

1 

 

 

 

 

 

       Weleri,  Maret 2011 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Sunarni 

 

Guru Praktikan Sejarah 

 

 

Ika Sulistyowati 

NIM. 3101407069 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA N I Weleri 
Program  : - 
Mata Pelajaran     : Sejarah 
Kelas Semester    :  X/ 2 
Standar Kompetensi :  2.  Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia 
 
   

Kompetensi 
Dasar 
 

Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

1.1 
Mengidentifik
asi peradaban 
awal 
masyarakat di 
dunia yang 
berpengaruh 
terhadap 
peradaban 
Indonesia. 

Peradaban awal 
masyarakat di dunia yang 
berpengaruh terhadap 
peradaban Indonesia. 
Uraian materi: 

  
 Pengertian 

peradaban 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mendiskusikan 
pengertian peradaban, 
proses awal 
pembentukan 
peradaban dan ciri-ciri 
awal peradaban 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan 

pengertian peradaban, 
mendiskripsikan 
bagaimana proses 
pembentukan 
peradaban dan 
menyebutkan ciri-ciri 
awal peradaban. 
 
 

 
 
  Pre Test 

dan Post 
Test 

 Ulangan 
Harian  

 Tugas 

 
Bentuk 
Instrumen : 
Laporan 
tertulis, dan 

 
 
 
 
 
 
1 X 45 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
1X45 

 Bahan : Buku  
 Alfian, 

Magdalena.200

6. Sejarah 

Untuk SMA 

dan MA Kelas 

X 1.Jakarta: 

Erlangga. 

 M,Tarunasen

a. 2009. 

Sejarah 

Lampiran 27 
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 Peradaban awal 
bangsa India. 

 
 
 
 
 
 
 

 Peradaban lembah 
sungai Kuning 
(hwang-ho). 

 
 
 
 
 

 Kebudayaan 
Bachson –
Hoabinh. 
 
 
 

 Pengaruh 
peradaban India, 
Cina, dan 
kebudayaan 
Yunan terhadap 

 
 Mendiskusikan 

peradaban awal 
masyarakat india yaitu 
peradaban lembah 
sungai Indus (shindu) 
dan peradaban lembah 
sungai gangga. 
 

 
 Mendiskusikan 

peradaban lembah 
sungai kuning (hwang-
ho) dan beberapa 
dinasti yang pernah 
berkuasa di Cina. 

 
 

 Mendiskusikan 
kebudayaan Bachson 
dan Hoabinh. 

 
 
 
 Menganalisis pengaruh 

peradaban india, Cina 
dan kebudayaan Yunan 
terhadap peradaban 

 Menganalisis 
peradaban awal 
masyarakat india yaitu 
peradaban lembah 
sungai Indus (shindu) 
dan peradaban lembah 
sungai gangga. 

 
 

 Menganalisis 
peradaban lembah 
sungai kuning (hwang-
ho) dan beberapa 
dinasti yang pernah 
berkuasa di Cina. 
 
 

 Menganalisis 
kebudayaan Bachson 
dan Hoabinh. 

 
 
 
 Menganalisis pengaruh 

peradaban india, Cina 
dan kebudayaan Yunan 
terhadap peradaban 
Indonesia. 

tes tertulis 
(Pilihan 
ganda) 

Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X45 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
1X45 
Menit 
 
 
 
1x 45 
menit 
 
 
 

SMA/MA 

Untuk Kelas X, 

Semester 1 dan 

2. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan. 

 Hendrayana. 

2009. Sejarah 

Sekolah 

Menengah Atas 

dan Madrasah 

Aliyah Kelas X. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 

 Taupan, 

Muhammad. 

2009. Sejarah 

Bilingual 

Untuk 
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peradaban 
Indonesia 

Indonesia. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2X45 
Menit 
Ulangan 
harian 

SMA/MA Kelas 

X Semester 1 

dan 2. 

Bandung: 

Yrama Widya. 

. 
 

 Bahan: 
LKS/Gambar-
Gambar, 
Transparan 
 
 
 
 Alat : white 

board, spidol, 
kertas 
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MATERI 

 

A. PENGERTIAN PERADABAN 

Peradaban adalah tingkat kebudayaan yang telah mencapai nilai yang tinggi 

atau luhur. Dengan kata lain, peradaban adalah puncak dari hasil kebudayaan 

yang bernilai tinggi, maju, indah, sopan, mulia, halus, tertib dan sebagainya. 

Proses awal pembentukan peradaban 

Peradaban terbentuk karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang hampir 

sama: 

1. Letak geografis yang berada pada posisi yang strategis serta dekat dengan 

sumber air, yakni sungai. 

2. Ketersediaan lahan tanah yang subur bagi pertanian 

Ciri-ciri peradaban awal 

1. Pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik, indah dan 

modern. Kota tersebut memiliki beragam fasilitas yang tidak ditemukan di 

tempat lain. 

2. Sistem pemerintah yang tertib karena terdapat hukum dan aturan-aturan. 

3. Masyarakatnya teragi dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian dan strata 

sosial yang jauh lebih kompleks. 

4. Berkembangnya berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang lebih 

maju, seperti bidang astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, asrsitektur, 

kesenian, keagamaan, ilmu ukur dsb. 

 

B. PERADABAN AWAL BANGSA INDIA 

Secara geografis, wilayah India merupakan suatu jazirah dari benua Asia. 

Karena posisinya yang menyendiri dari daerah Asia lain, maka India sering 

disebut “Anak Benua Asia” 

Ditengah-tengah daerah India, terdapat pegunungan Windya. Pada daerah 

India bagian utara mengalir sungai Shindu (Indus), Gangga, Yamuna dan 

Brahmaputera. Daerah itu sangat subur. India bagian selatan daerahnya terdiri 
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dari bukit-bukit dan gunung-gunung yang kering dan tandus. Dataran tinggi di 

India selatan diberi nama Dataran Tinggi Dekkan. Dataran ini kurang 

mendapatkan hujan sehingga banyak terdapat rumput savanna yang amat luas. 

India memiliki dua peradaban yaitu lembah Sungai Indus dan lembah 

Sungai Gangga. 

1. Peradaban Lembah Sungai Indus (Shindu) 

Pusat peradaban sungai Indus (Shindu) dapat diketahui berdasarkan 

penemuan sisa-sisa peninggalan kebudayaan Mohenjodaro dan Harappa. 

Mohenjodaro ditemukan di daerah Shindu (sekarang wilayah Negara 

Pakistan) diperkirakan pernah menjadi ibukota lembah Shindu bagian 

utara. Harappa yang terletak di darah Punjab, dekat Sungai Ravi, 

diperkirakan sebuah ibu kota dari lembah Sungai Shindu bagian selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian para ahli terhadap kota Mohenjodaro 

dan Harappa, kota tersebut memiliki sistem planologi (perencanaan tata 

kota) yang teratur dan termasuk yang pertama dan yang tertua di dunia. 

Kesimpulan ini didasari atas beberapa faktor: 

a. Jalan di dalam kota sudah teratur dan lurus dengan lebarnya mencapai 

sekitar 10 meter. Di sebelah kanan kiri jalan, terdapat trotoar dengan 

lebar setengah meter. Gedung-gedung dan rumah tinggal serta 

pertokoan dibangun secara teratur dan berdiri kokoh dan sudah terbuat 

dari batu bata lumpur, 

b. Wilayah kota terbagi menjadi beberapa bagian atau blok.  

c. Masyarakat yang bertempat tinggal di Mohenjodaro dan Harappa 

sudah memikirkan masalah kesehatan dan sanitasi.  

d. Saluran pembuangan limah dari kamar mandi dan jamban yang ada di 

dalam rumah dihubungkan langsung dengan jaringan saluran umum 

yang dibangun dan mengalir di bawah jalan, dimana pada setiap lorong 

terdapat saluran air menuju sungai. 

e. Masyarakat telah berhasil menyalurkan air yang mengalir di lembah 

sungai Shindu sampai jauh ke daerah pedalaman.  
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f. Masyarakat lembah sungai Shindu sudah memiliki ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Kepercayaan masyarakat lembah sungai Shindu bersifat politheisme. 

Benda-benda yang berhasil ditemukan oleh para ahli di pusat peradaban 

sungai Indus adalah sbb: 

a. Di kota Harappa, ditemukan beberapa arca yang masih sempurna 

bentuknya dan dua buah Torso (arca yang telah hilang kepalanya) 

b. Di kota Mohenjodaro, ditemukan arca seorang pendeta berjanggut. 

Selain itu di Mohenjodaro juga ditemukan arca gadis penari dari 

perunggu. 

 

2. Peradaban lembah Sungai Gangga 

Sungai Gangga terletak di antara pegunungan Himalaya dan 

Pegunungan Windya-Kedna. Lembah sungai ini sangat subur. sungai 

Gangga dianggap keramat dan suci oleh umat Hindu. Menurut umat Hindu 

India, air Sungai Gangga dapat meyucikan diri manusia dan menghapus 

segala dosa. Begitu pula tulang dan abu orang mati dibuang ke dalam 

sungai Gangga agar arwah yang meninggal dapat masuk surga. 

Kebudayaan India merupakan kebudayaan campuran antara 

kebudayaan Bangsa Arya dan Bangsa Dravida. Kebudayaan ini lebih 

dikenal dengan kebudayaan Hindu. Hal ini disesuaikan dengan nama 

daerah tempat bercampurnya kebudayaan, yaitu daerah Shindu atau 

Hindustan. Setelah itu muncullah ajaran agama Budha yang pertama kali 

disebarkan oleh Sidharta Gautama dari kerajaan Kapilawastu (Suku 

Sakia). Agama ini awalnya lahir karena penentangan terhadap dominasi 

kaum Brahmana dalam srtuktur kasta yang dianut oleh ajaran Hindu. 

Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga 

merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah 

lembah Sungai Shindu. Sejak runtuhnya Kerajaan Maurya, keadaan 

menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil 
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yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru diamankan kembali setelah 

munculnya kerajaan Gupta. 

Kerajaan Gupta didirikan oleh raja Candragupta I (320-330) 

dengan pusatnya di lembah sungai Gangga. Pada masa pemerintahan 

Chandragupta I, Agama Hindu dijadikan agama Negara, tetapi Agama 

Budha tetap dapat berkembang. Kerajaan Gupta mencapai masa paling 

gemilang ketika Raja Samudragupta (cucu Candragupta I) berkuasa. 

Seluruh lembah Sungai Gangga dan lembah Sungai Shindu berhasil 

dikuasainya. 

Raja Samudragupta digantikan oleh anaknya yang bernama 

Candragupta II (375-415). Candragupta II terkenal sebagai Wikramaditiya. 

Dibawah pemerintahan Chandragupta II, kehidupan makmur dan 

sejahtera, banyak gedung indah didirikan. Perdagangan dan pelayaran 

semakin maju. Kesenian dan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan 

berkembang pesat. Kesusasteraan mengalami masa yang gemilang. 

Perkembangan seni pahat dan seni patung  mencapai kemajuan yang pesat 

sehingga pahatan-pahatan dan patung-patung terkenal menghiasi kuil-kuil 

di Syanta. 

Akan tetapi, setelah meninggalnya raja Chandragupta II, kerajaan 

Gupta mulai mundur. Maka hampir dua abad, India mengalami masa 

kegelapan dan baru abad ke 7 M tampil seorang raja kuat yang bernama 

Harshawardana. 

Setelah masa pemerintahan Raja Harshawardana hingga abad ke 11, 

tidak pernah diketahui adanya raja-raja yang berkuasa. India mengalami 

masa kegelapan. 

 

3. PERADABAN LEMBAH SUNGAI KUNING (HWANG-HO) 

Peradaban  tertua bangsa Cina terletak di lembah Sungai Kuning 

(Hwang Ho). Lumpur kuning yang dibawa oleh sungai Hwang Ho membentuk 

dataran rendah Cina yang sangat subur untuk pertanian. 
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Pertanian di Cina telah muncul sejak jaman pra sejarah dengan hasil-

hasil, seperti gandum, padi, teh, kedelai, buah-buahan, jagung, sayur mayor, 

kacang-kacangan dll. Sejak dulu pertanian Cina telah dikerjakan secara 

intensif, yaitu dengan penggunaan pupuk dan pembuatan saluran irigasi. 

Kemajuan bidang pertanian di Cina telah dicapai sejak masa kekuasaan 

dinasthi Chin. Selain pertanian, Cina juga memiliki kekayaan bahan tambang 

yang telah lama diolah untuk membuat alat-alat kebutuhan masyarakatnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Cina telah menguasai bidang 

teknologi dengan baik. 

Bangsa Cina telah lama pula dikenal sebagai peradaban yang memiliki 

banyak ahli dalam bidang astronomi (ilmu perbintangan) serta sistem 

penanggalan (kalender). Selain itu masyarakat Cina juga telah mengenal 

tulisan, yaitu berupa tulisan gambar (pictograph).  

Berdasarkan penemuan bukti-bukti sejarahnya, Cina telah mengalami 

pergantian pemerintahan dari beberapa dinasti. Dinasti yang pernah berkuasa 

di Cina, sebagai berikut: 

1. Dinasti Shang (Hsia) dan Dinasti Yin (1700-1027) 

Pendiri Dinasti Shang adalah Kaisar Chengtang. Pusat 

pemerintahannya terletak di daerah Henan, Lembah Sungai Hwang-Ho. 

Sisa-sisa peninggalan dinasti Hsia ini antara lain bejana perunggu, kereta 

kuda dan sistem tulisan. 

Dinasti Shang kemudian digantikan oleh Dinasti Yin. Dua dinasti 

ini tidak meninggalkan catatan-catatan atau bukti-bukti tertulis yang jelas 

sehingga perkembangan pemerintahannya tidak dapat diketahui secara 

pasti. Namun berdasarkan folklor yang dikenal oleh masyarakat Cina, dua 

dinasti ini telah mengembangkan sistem politheisme dengan dewa 

tertingginya bernama Dewa Shang-Ti. 

2. Chou/Zhou (1028-256 SM) 
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Dinasti ini didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Raja Wen, Raja Wu, dan 

Pangeran Chou. Pada masa ini dasar-dasar pemerintahan feodalisme 

diletakkan dan diikuti dengan pembagian kekuasaan pemerintahan.  

Pada zaman kekuasaan dinasti Chou muncul tokoh-tokoh filsafat yang 

memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan rakyat Cina 

hingga kini, seperti Lao-Tse dan Kong Fu Tse. Uang juga mulai digunakan 

dalam bidang perdagangan sebagai pengganti sistem barter.  

3. Chin (221-207 SM) 

Dinasti ini didirikan oleh Raja Cheng yang bergelar Shih Huang 

Ti. Di  bawah pemerintahannya, untuk pertama kali, Cina menjadi sebuah 

Negara kesatuan dengan diperintah  oleh satu orang saja. Shih Huang Ti 

menganti sistem feodalisme dengan unitarisme melalui penghapusan 

kerajaan-kerajaan kecil kemudian kemudian menjadikannya semacam 

provinsi. Dari nama dinasti ini, nama”Cina”diambil. 

Shih Huang Ti memerintah Cina dengan tangan besi atau diktator. 

Salah satu kediktatoran dirinya adalah pembuatan tembok besar Cina. 

sepeningal Shih Huang Ti, penerusnya adalah para kaisar yang lemah. 

Akhirnya, dinasti Chin berakhir dan digantikan Dinasti Han. 

4. Han (206-200 SM) 

Dinasti Han merupakan dinasti yang memiliki masa pemerintahan 

paling lama di Cina. Dinasti ini didirikan oleh Liu Pang. Pada masa 

pemerintahan kerajaan Han Wu-Ti, Cina mengalami masa kejayaan dan 

memiliki wilayah yang sangat luas meliputi Korea, Annam, Manchuria, 

dan Asia tengah.  

Pada masa kekuasaan dinasti ini, Kong Fu Tse mulai diterapkan 

dan dikembangkan lagi sehingga sistem yang diterapkan pada zaman 

dinasti Han berdasarkan ajaran-ajaran Kong Fu Tse. Hal ini terbukti 

bahwa setiap orang yang ingin menjadi pegawai negeri harus memahami 

ajaran Kong Fu Tse dan menjadi salah satu mata ujian terpenting pada saat 

itu. Peserta yang maju menjadi pegawai negeri tidak terbatas. Setiap orang 
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Cina berhak menjadi pegawai negeri tanpa memandang lapisan dan 

kedudukannya dalam masyarakat Cina. 

Setelah kaisar Han Wu Ti meninggal tahun 87, Dinasti Han 

mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh tahun 221. Ketika terjadi 

kekacauan, bangsa Tartar mulai menyerang Cina dan akhirnya sebagian 

negeri Cina dapat dikuasai. 

5. Tang (625-906 M) 

Dinasti ini didirikan oleh Li Shih Min yang terkenal dengan nama 

Kaisar Tang Tai Tsung. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke luar 

negeri Cina, seperti ke selatan menguasai Ton-kin, Annam, dan Kamboja. 

Ke sebelah barat menguasai Persia dan Laut Kaspia. Oleh karena itu , di 

bawah kekuasaan Kaisar Tang Tai Tsung, Dinasti Tang mencapai masa 

kejayaannya. Kesenian dan kebudayaan berkembang pesat. Kehidupan 

rakyat makmur dan sejahtera. Pada bidang seni syair dan seni lukis, 

terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Li Tai Po, Tu Fu, dan 

Wang Wei. 

 Agama Islam dan Nasrani mulai masuk ke Cina pada masa dinasti 

Tang melalui Asia Tengah. Akhirnya, pada abad ke-10M, dinasti Tang 

runtuh dan nageri Cina kembali mengalami kekacauan. selain itu, raja-raja 

yang memerintahnya silih berganti. 

 

C. KEBUDAYAAN BAC SON-HOA BINH DAN DONG SON 

Kebudayaan-kebudayaan Bacson-Hoabinh dan dong Son bertempat di 

dataran Vietnam bagian utara dan selatan antara tahun 40.000 SM sampai 500 

SM. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa kebudayaan-kebudayaan ini 

berasal dari zaman Pleistosen akhir. Situs-situs yang menunjukkan bukti 

demikian ditemukan di kawasan Tyham Kuong dan Nguong di wilayah utara 

Vietnam. 

Kebudayaan Bacson-Hoabinh telah ada semenjak tahun 10.000 SM 

sampai dengan 4000 SM. Sistem kebudayaannya berburu dan mengumpulkan 
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makanan.  Bacson-Hoabinh terletak di sebelah utara Vietnam. Sistem 

peralatan dan perlengkapan hidupnya terbuat dari batu-batu yang dipakai 

untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Ciri dari gerabah batu pada 

budaya   Bacson-Hoabinh  ini adalah adanya penyerpihan pada satu atau dua 

sisinya. 

Penemuan peralatan hidup dari batu ini banyak ditemukan di daerah 

utara Vietnam. Di daerah Jawa, bukti arkeologis dari peralatan dan 

perlengkapan hidup masyarakat Bacson-HoaBinh ditemukan di lembah 

Sungai Bengawan Solo. 

Selain itu, di temukan juga peralatan batu masyarakat Bacson-Hoabinh 

Lhokseumawe dan Medan. Pada tahun 600 SM, terjadi sebuah proses 

perpindahan bentuk pada sistem peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat  

Bacson-Hoabinh. Proses perpindahan itu adalah penggunaan alat-alat gerabah 

sederhana yang berupa serpihan-serpihan batu menjadi batu-batu yang 

menyarupai kapak yang berfungsi sebagai alat pemotong. 

Kebudayaan Dongson (1500 SM-500 SM) bertempat di kawasan 

sungai Ma, Vietnam. Di kawasan ini, telah dilakukan eksplorasi besar-besaran 

pada tahun 1920, dan berhasil menemukan berbagai alat-alat perunggu yang 

disinyalir memiliki keterkaitan dengan kebudayaan Yunan, sebelah barat daya 

Cina, dan dari berbagai tempat di Indonesia.  

Di Indonesia, pengaruh budaya perunggu Dongson ini sangat terlihat 

dari temuan berbagai nekara di berbagai kawasan nusantara. Contohnya, 

Nekara Makalaman yang ditemukan di daerah pulau Sangeang, Sumbawa. 

Selain itu, terdapat pula bukti arkeologis nekara di kawasan pulau Selayar, 

Sulawesi, yang bergambar gajah dan burung merak. Kebudayaan Sa Huynh 

(600 SM- I SM) pada dasarnya merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki 

kemiripan dengan kebudayaan Dongson. Peninggalan arkeologis zaman 

perunggu yang ditemukan di daerah selatan Vietnam, antara lain bejana kecil 

gelang danperhiasan. Selain itu, penemuan kebudayaan  Sa Huynh ini juga 

banyak ditemukan mulai dari Vietnam selatan sampai dengan lembah Sungai 

Mekong  
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 Proses migrasi masyarakat kebudayaan Bacson-Hoabinh  dan 

Dongson berlangsung antara tahun 2000 SM sampai 300 SM . Proses migrasi 

ini mengakibatkan penyebaran berbagai jenis-jenis kebudayaan Megalithikum 

(batu besar), Mesolithikum, (batutu madya), Neolithikum (batu halus), dan 

khususnya kebudayaan perunggu. Proses migrasi dari berbagai kebudayaan 

inilah yang menjadi awal perkembangan kebudayaan nusantara di fase-fase 

sejarah selanjutnya.  

Dalam proses migrasi ini, terdapat dua jalur penyebaran kebudayaan 

masyarakat Bacson-Hoabinh dan Dongson ke kawasan nusantara. Pertama, 

jalur barat, yaitu jalur yang mempunyai ciri khas peninggalan kebudayaan 

kapak persegi. Kedua, jalur timur, yaitu jalur yang mempunyai ciri khas 

kebudayaan kapak lonjong. Peninggalan sejarah zaman perunggu yang berupa 

kapak-kapak lonjong ini terdapat di Formosa (Philipina), Sulawesi, Maluku, 

dan Irian Jaya.  

Penyebaran budaya Bachson-Hoabinh dan Dongson ini membagi dua 

jenis kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan Melayu Tua (Proto Melayu) 

yaitu terdapat di masyarakat Dayak pedalaman dan budaya Melayu Muda 

(Deutro Melayu) yang terdapat dalam masyarakat Bali Aga dan Lombok. 

 

E. PENGARUH PERADABAN INDIA, CINA, DAN KEBUDAYAAN 

YUNAN TERHADAP PERADABAN INDONESIA 

Sejak zaman pra sejarah, Indonesia dalam menjalin hubungan dengan 

bangsa-bangsa dari mancanegara, seperti India, Cina, asia tenggara, bahkan 

Timur tengah. Hubungan ini dapat terwujud karena didukung oleh letak 

Indonesia yang sangat strategis ditengah-tengah jalur perdagangan laut antara 

India dan Cina. Dengan demikian, sejak masa lampau, bangsa kita telah 

terlibat langsung dalam perdagangan internasional.  

Oleh karena wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang 

sangat luas, maka orang-orang yang mendiami perairan Indonesia sejak zaman 

kuno telah melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan antar pulau. Dalam 



 

Lampiran 28          
           
          205 

 

bidang pelayaran, nenek moyang orang Bugis dan Makasar sejak dahulu 

terkenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung dan pemberani. 

Dalam perkembangannya dengan kemampuan pelayaran, para 

pedagang Indonesia mampu mengarungi laut untuk melakukan aktivitas 

dagang di Bandar internasional. Bila awalnya hanya para pedagang asing yang 

mumnya aktif datang ke Indonesia, sekanjutnya pedagang-pedagang dari 

Indonesia juga turut aktif berdagang ke daerah-daerah perdagangan 

mancanegara. 

Adanya hubungan dagang inilah yang mula-mula memberikan 

pengaruh terhadap perubahan dalam peradaban bangsa Indonesia. Datangnya 

beragam pedagang asing ke nusantara, tidak hanya sekedar menawarkan 

barang dagangannya saja, melainkan turut menyebarkan unsur-unsur 

budayanya ke dalam kebudayaan lokal bangsa kita.  

Pengaruh Peradaban India 

Bangsa India dapat mengenal kepulauan Indonesia melalui pelayaran 

dan perdagangan. Indonesia yang terkenal kaya dengan berbagai komoditas 

unggulan, seperti emas, perak, beras, kayu dan rempah-rempah yang 

mendorong pedagang-pedagang dari India untuk rajin datang ke nusantara. 

Sebaliknya produk-produk dari India, seperti bahan pakaian, dan permata 

dapat dijual di Indonesia. Hubungan dagang ini selanjutnya membawa 

pengaruh yang luas, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, 

pendidikan maupun agama (dengan berkembangnya Agama Hindu dan 

Budha). 

Sementara itu India juga mempunyai andil yang sangat besar dalam 

perkembangan kebudyaan nusantara. Transfer budaya dari India merupakan 

tahapan terakhir dari masa budaya prasejarah, yaitu setelah tahun 500 SM. 

Peninggalan sejarah dari kebudayaan India ini terdapat dalam penemuan-

penemuan  di daerah Plawangan dan Lamongan di Jawa, serta Gilimanuk dan 

Sembiran di Bali. Bukti arkeogis yang ditemukan adalah manik-manik 

berbahan kaca dan serpihan-serpihan kaca yang bertuliskan huruf Brahmi. 

Jalur perdagangan yang dipakai oleh India dalam mentransfer berbagai jenis 
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kebudayaannya ke nusantara inilah yang menjadi cikal bakal adanya jalur 

sutra bagi proses perdagangan antar bangsa.    

Pengaruh Peradaban Cina 

Hubungan Indonesia dengan Cina, khususnya dalam bidang 

perdagangan, telah terjalin sejak zaman prasejarah. Hubungan ini terbukti 

dari banyaknya barang-barang keramik (porselen) dari Cina yang 

ditemukan di Indonesia. Selain itu, hubungan antara Indonesia dan Cina 

juga tercatat dari para musyafir Cina, antara lain Fa-Hien pada abad ke-5. 

Datangnya para pedagang Cina ke wilayah nusantara turut pula 

meningkatkan pertumbuhan jumlah perdagangan. Hal ini sangat 

mendukung perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi 

kerajaan maritim yang besar dan berpengaruh ke wilayah-wilayah sekitar. 

Hal ini dapat terlihat melalui perkembangan kerajaan Sriwijaya dan 

Majapahit sebagai dua kerajaan maritim nusantara yang dikenal memiliki 

hubungan dagang dengan para saudagar Cina. 

Selain itu, pengaruh peradaban Cina terhadap kebudayaan dan 

seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. 

a. Kepercayaan tentang nasib dan peruntungan yang didasarkan pada 

kejadian yang terjadi pada tubuh, seperti bentuk garis tangan dan 

bentuk-bentuk alat tubuh lainnya. 

b. Islam yang datang ke Indonesia di antaranya berasal dari Cina. Hal ini 

terjadi terutama pada masa Dinasti Tang dan Ming. 

c. Makanan-makanan Indonesia banyak yang berasal dari Cina, seperti 

mie, bihun, capcay, tahu, kecap, dan sebagainya. 

 

Pengaruh kebudayaan Yunan 

1. Kebudayaan Bacson-Hoabinh 

Penemuan arkeologis di sekitar Bacson-Hoabinh menunjukkan 

adanya pengaruh kebudayaan ini terhadap kehidupan prasejarah di 

Indonesia, khususnya Zaman Mesolithikum. Hal ini didasari pada 

kesamaan perkakas berupa pebble (kapak Sumatera atau kapak pendek) 
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dan alat-alat dari tulang. Bukti arkeologis dari peralatan dan perlengkapan 

hidup masyarakat Bacson-Hoabinh ditemukan di daerah Jawa dan 

Sumatera. Di Jawa, peninggalan Bacson-Hoabinh ditemukan di lembah 

Sungai Bengawan Solo. Di Sumatera ditemukan di Lhokseumawe dan 

Medan. Pengaruh kebudayaan ini juga terdapat dalam penggunaan bahasa 

yaitu penggunaan bahasa induk Proto-Austronesia. Selain bahasa, salah 

satu pengaruh yang dibawa ke Indonesia adalah kebudayaan bertani, 

meskipun masih dilaksanakan dalam bentuk perladangan. 

2. Kebudayaan Dongson 

Kebudayaan Dongson yang ditemukan di daera Tongkin membawa 

pengaruh masuknya kebudayaan logam awal ke Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dnegan penemuan berbagai kebudayaan perunggu, seperti 

nekara dan kapak sepatu (Chandrasa) yang memiliki kemiripan dengan 

nekara perunggu dari Dongson. Penemuan kebudayaan perunggu di 

Indonesia ini akhirnya disebut juga kebudayaan Dongson “leitfosil” atau 

“fosil petunjuk”. Masuknya kebudayaan logam menyebabkan 

berkembangnya mata pencaharian pertukangan. 

Kebudayaan Bacson-Hoabinh dan Dongson yang terletak di Yunan 

diyakini sebagai daeah asal nenek moyang bangsa Indonesia. Kedatangan 

masyarakat Yunan ke nusantara telah membawa perubahan yang amat 

besar bagi peradaban Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat melalui 

terjadinya peralihan kebudayaan berburu dan mengaumpulkan makanan 

(food gathering) menjadi kebudayaan bercocok tanam (food producing). 

Perubahan besar ini tidak mungkin dilakukan oleh penduduk asli 

Indonesia yang telah terbiasa hidup berburu dan meramu. 
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