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ABSTRAK 

 

Kisni. 2011. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi  

Menggunakan Metode Pengajaran Diskusi dengan Media Question Card pada 

Siswa Kelas VII D SMP Negeri 7 Semarang. Skripsi Jurusan Sejarah FIS 

UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.Dosen Pembimbing 

I Arif Purnomo, S.Pd,S.S, M.Pd. Dosen Pembimbing II Dra. C. Santi Muji Utami, 

M.Hum. 

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Sejarah, Metode Pengajaran 

Diskusi, Media Question Card . 

Berdasarkan hasil observasi awal pada pembelajaran sejarah di kelas VII 

SMP N 7 Semarang, pada umumnya penyampaian pengetahuan masih didominasi 

dari guru ke siswa yang berakibat pada hasil belajar siswa yang belum bisa 

mencapai ketuntasan sebesar 75 %. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan metode pengajaran diskusi dengan 

media question card pada siswa VII D SMP N 7 Semarang.  

Dipilihnya kelas VIII D karena kelas ini memiliki tingkat pemahaman 

yang rendah, diperkuat dengan rata-rata hasil belajarnya paling rendah 

dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain yaitu 65,1 dengan ketuntasan klasikal 

64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang memperoleh nilai < 

65 yaitu 32,3% dan dapat dikatakan bahwa target ketuntasan belajar secara 

klasikal 85% jumlah siswa dalam satu kelas memperoleh nilai ≥ 65 belum 

tercapai. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan dari satu siklus ke 

siklus berikutnya, baik dari segi tingkat hasil belajar siswa, maupun tingkat 

keaktifan siswa,kegiatan guru dan kondisi situasi kelas  yang diukur melalui 

lembar observasi. Data tentang hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-ratanya 

sebesar 69,7 dengan persentase ketuntasan klasikal 73,5%, pada siklus II nilai 

rata-rata meningkat menjadi 76,1 dengan persentase ketuntasan klasikal 88,2%. 

Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu 75% dari seluruh jumlah siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan secara klasikal sekurang-kurangnya 85% siswa mencapai tujuan 

pembelajaran dengan nilai minimal 65. Peningkatan hasil evaluasi siswa dari 

siklus I sampai siklus II disebabkan banyak siswa termotivasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode Diskusi dengan media Question Card dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII SMP N 7 Semarang. Oleh karena itu, maka 

disarankan untuk digunakan dalam pembelajaran IPS Sejarah agar guru dapat 

lebih aktif dan kreatif menggunakan metode pembelajaran dan memanfaatkan  

media sebagai bahan acuan pembelajaran, disamping itu penggunaan metode 

diskusi dapat meningkatkan daya kritis dan kraetifitas siswa mengungkapkan 

pendapat di saat proses pembelajaran berlangsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berintikan interaksi antara peserta didik dan pendidik 

dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no.20 tahun 2003 pasal 3 

mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak manusia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan proses yang kompleks, bukan hanya 

memindahkan pengetahuan dari buku yang dimiliki kepada murid, tetapi 

merupakan proses panjang yang melibatkan proses psikologi, sosiologi dan 

ketrampilan guru yang memadai. Pendidikan secara sempit dapat diartikan 

mengajar atau menumbuhkan pengetahuan anak dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari anak yang lugu menjadi anak yang 

berfikir kompleks, dari orang yang tergantung menjadi orang yang dapat 

berdiri sendiri (Dewanto,1995:8). 

Tercapainya tujuan pendidikan akan ditentukan oleh beberapa unsur 

yang saling menunjang satu dengan yang lain. Makmun dalam Ridwan (2006) 

menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar (PBM) 

yakni: (1) siswa dengan segala karakternya yang berusaha mengembangkan 



 

  

 

dirinya seoptimal mungkin melalui kegiatan belajar, (2) tujuan ialah sesuatu 

yang diharapkan setelah adanya kegiatan belajar, dan (3) guru selalu 

mengusahakan terciptanya situasi yang tepat (mengajar) sehingga 

memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai posisi sebagai 

pengajar, sementara siswa adalah pihak yang diajar. Sebagai pengajar, guru 

dituntut untuk senantiasa mengembangkan cara mengajarnya yang membuat 

siswa tertarik dan berminat untuk mempelajari pelajaran yang diberikan. 

Dengan demikian, guru menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar (KBM) 

Dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) peran 

guru dalam proses belajar mengajar tidaklah sedikit. Guru bukan hanya 

pemberi informasi, tetapi guru harus bisa memberikan semangat dan motivasi 

agar proses belajar mengajar (PBM) berjalan dengan baik. 

Masalah yang umumnya timbul dan dihadapi oleh sebagian besar guru 

mata pelajran IPS adalah kurangnya kemauan serta minat untuk 

mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat membangkitkan minat 

serta gairah belajar (hasil penelitian, Mei 2011). Umumnya pembelajaran 

masih bersifat konvensional, yaitu metode pembelajaran yang berlangsung 

dengan cara catat dan ceramah. Dimana seolah-olah tugas siswa hanya duduk 

manis, diam dan mendengarkan. 

Secara teoretis sebenarnya metode mengajar dalam pengajaran IPS 

dapat dipilih dari sekian banyak metode yang telah tersedia. Para pengajar 



 

  

 

hendaknya mempunyai kemampuan didalam memilih metode yang tepat 

untuk setiap pokok bahasan, bahkan untuk setiap tujuan khusus pengajaran 

yang telah dirumuskan, misalnya untuk setiap topik dapat digunakan model 

pengajaran sejarah (Kasmadi, 2001: 1) 

Berdasarkan hasil observasi awal tanggal 26 Mei 2011 yang telah 

dilakukan dengan guru mata pelajaran IPS Sejarah  SMP N 7 Semarang dapat 

diketahui bahwa kelas VII D memiliki tingkat pemahaman masih rendah. 

Kenyataan ini diperkuat dari hasil belajar siswa kelas VII D SMP N 7 tahun 

2010/2011 mempunyai rata-rata nilai terendah dibandingkan dengan kelas-

kelas yang lain yaitu 63 dengan ketuntasan klasikal 64,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang memperoleh nilai < 65 yaitu 

35,3% dan dapat dikatakan bahwa target ketuntasan belajar secara klasikal 

85% jumlah siswa dalam satu kelas memperoleh nilai ≥ 65 belum tercapai.  

Siswa cenderung kurang bersemangat karena materi pembelajaran 

yang terlalu banyak dan menekankan hafalan. Siswa kadang merasa bosan dan 

memilih beraktivitas sendiri yang justru tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru dalam pembelajaran memegang 

peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan.  

Dalam proses pembelajaran, guru belum mengoptimalkan penerapan 

metode pengajaran yang bervariasi karena terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran. Selain itu, penyampaian pengetahuannya masih didominasi dari 

guru ke siswa, guru cenderung menjelaskan materi secara terus menerus. 

Disela-sela menjelaskan, guru mencoba melontarkan suatu pertanyaan, 



 

  

 

sebagian siswa cenderung diam, menghindari kontak mata dengan guru, dan 

menunggu guru menunjuk salah satu dari mereka. Respon siswa terhadap 

pertanyaan yang diberikan guru masih rendah disebabkan siswa belum 

mempersiapkan materi pelajaran pada hari itu dan berdasarkan hasil 

wawancara, mereka belajar jika ada ulangan.  

Selama pembelajaran berlangsung, masih sedikit siswa yang bertanya 

kepada guru jika belum paham dengan materi yang disampaikan, sehingga 

pemahaman materi yang didapat oleh siswa belum memuaskan. Hal ini 

disebabkan siswa masih merasa takut untuk menguraikan pertanyaan atau 

pendapat bahkan mungkin siswa merasa bingung mengenai apa yang akan 

ditanyakan. Selain itu, siswa kurang dilatih untuk mengembangkan ide-ide 

dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, 

alangkah baiknya jika dalam pembelajaran dibentuk kelompok-kelompok 

yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi satu sama lain baik dalam 

memahami materi ataupun menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

media pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar siswa dapat berpikir kritis dan 

mempunyai daya kreatifitas jadi tidak hanya monoton dengan berdiskusi 

mengenai materi yang ada tetapi juga dapat menggunakan media pembelajaran 

sebagai salah satu alternatif agar diskusi berjalan lebih menarik.  

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan media question card. 

Question card (kartu soal) dalam penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa karena siswa dapat termotivasi untuk 



 

  

 

berdiskusi, bertanya atau berpendapat berdasarkan pertanyaan yang ada pada 

kartu tersebut.  

Pengajuan pertanyaan dapat mengembangkan pola pikir siswa seperti 

berpikir logis dan kritis. Pengajuan pertanyaan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep atau memecahkan 

masalah. Selain itu, dengan mengajukan pertanyaan siswa dapat memperoleh 

informasi untuk memperbaiki kesalahan konsep yang ada pada siswa, melatih 

siswa untuk menyampaikan pendapat sehingga siswa dikelas menjadi aktif. 

Dari uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul: ”Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

Materi Sejarah Menggunakan Metode Pengajaran Diskusi dengan Media 

Question Card Pada Siswa Kelas VII D SMP Negeri 7 Semarang Tahun 

Pelajaran 2010/2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan maka rumusan yang diajukan adalah: Apakah penerapan  metode  

pengajaran  diskusi menggunakan media question card pada mata pelajaran 

materi sejarah dapat meningkatkan hasil belajar siswa  kelas VII D SMP 

Negeri 7 Semarang tahun pelajaran 2010/2011? 

 

 

 



 

  

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penggunaan motode 

pengajaran diskusi menggunakan media question card pada mata pelajaran 

materi sejarah dapat meningkatkan hasil belajar siswa  kelas VII D SMP 

Negeri 7 Semarang tahun pelajaran 2010/2011? 

D.  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran IPS 

Sejarah. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar.  

2. Bagi Guru 

          Membantu guru dalam menciptkan situasi pembelajaran yang menarik dan   

          interaktif serta memberikan alternatif metode pembelajaran yang dapat di-   

          lakukan dalam menyampaikan materi sejarah. 

E.  Batasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memudahkan dalam 

memahami serta mendapatkan pengertian yang jelas maka diperlukan 

adanya   penegasan istilah. Istilah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

Hasil Belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek – aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 



 

  

 

pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep (Anni, 2005:4). 

Menurut Sujana (1996:22) hasil belajar adalah kemampuan 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang diamati adalah hasil belajar 

kognitif yang diukur dengan tes. 

Setiap kegiatan belajar untuk menghasilkan suatu perubahan-

perubahan yang diperoleh dari proses pendidikan dan pengalaman belajar 

pada dasarnya merupakan hasil belajar berupa tingkah laku yang 

diharapkan, terjadi setelah proses pembelajaran berlangsung. Tanda yang 

diberikan pada hasil belajar tersebut berupa angka atau nilai. Pada 

penelitian ini aspek kognitif siswa diperoleh dari nilai tes siklus siswa, 

aspek afektif diperoleh dari angket refleksi siswa, dan aspek psikomotorik 

diperoleh dari hasil kinerja siswa selama pembelajaran berlangsung.     

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa berupa nilai tes pada sub 

materi reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan perkembangan 

kebudayaan pada masa kolonial Eropa. 

2. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)  

IPS merupakan mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SMP 

yang diajarkan secara terpadu dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu-

ilmu sosial seperti: sejarah, ekonomi, antropologi, dan geografi dan 

sebagainya, sehingga disebut IPS Terpadu. Dalam penelitian ini, yang 



 

  

 

menjadi fokus penelitian adalah pembelajaran sejarah. Pembelajaran 

sejarah di SMP Negeri 7 Semarang sebagai bagian IPS Terpadu yang 

diajarkan secara Team Teaching. 

3. Metode Pengajaran Diskusi  

Metode secara harfiah berarti „cara‟. Dalam pemakaian umum, 

metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sehubungan hal ini Prof. Dr. Winarno 

Surakhmad (1961) menegaskan bahwa metode pengajaran adalah cara-

cara pelaksanaan dari pada proses pengajaran atau soal bagaimana 

teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di 

sekolah (Suryosubroto, 2002:148).      

Metode pengajaran Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua 

arah atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling 

berhadapan muka mengenai tujuan atau  sasaran yang sudah tertentu  

melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau 

pemecahan masalah  (Hasibuan, 2008: 20). 

4.   Media Question Card 

Media adalah perantara, question card adalah soal. Media Question 

card adalah (kartu soal) dalam penelitian ini berupa kartu warna warni 

yang berisi permasalahan berupa materi ataupun soal-soal latihan yang 

diselesaikan secara kelompok atau individu dalam waktu yang ditentukan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Hasil Belajar 

Hasil Belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep (Anni, 2005:4).  

Untuk mengukur kemampuan pembelajaran di dalam mencapai 

tujuan pembelajaran diperlukan adanya pengamatan kinerja (performance) 

pembelajar sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung, serta 

mengamati kinerja yang telah terjadi. Benyamin S. Bloom dalam Anni 

(2005:6-10) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah 

belajar, yaitu: 

a. Ranah Kognitif (cognitive domain). 

 Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori sebagai berikut: 

 

 



 

  

 

1)  Pengetahuan 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau 

mengenali informasi (materi pemberlajaran) yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pengetahuan ini meliputi pengingatan kembali tentang 

rentangan materi yang luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori 

yang kompleks. Pengetahuhan mencerminkan tingkat hasil belajar 

paling rendah pada ranah kognitif. 

2) Pemahaman 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna 

dari materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan melalui penerjemahan 

materi pembelajaran, dan melalui mengestimasikan kecenderungan 

masa depan. Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas 

pengingatan materi sederhana, dan mencerminkan tingkat 

pemahaman paling rendah. 

3)   Penerapan 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. 

Hal ini mencakup penerapan hal-hal seperti aturan, model, konsep, 

prinsip-prinsip, dalil, dan teori. Hasil belajar di bidang ini 

memerlukan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat 

pemahaman sebelumnya. 

 

 



 

  

 

4) Analisis 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal 

ini mencakup identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antar 

bagian dan mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Hasil 

belajar ini mencerminkan tingkat elektual lebih tinggi daripada 

pemahaman dan penerapan, karena memerlukan pemahaman isi dan 

bentuk struktual materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

5)   Sintesis 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian 

dalam rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencakup 

produksi komunikasi yang unik (tema atau percakapan), 

perencanaan operasional (proposal), atau seperangkat hubungan 

yang abstrak (skema untuk mengklasifikasi informasi). Hasil belajar 

bidang ini menekankan perilaku kreatif, dengan penekanan dasar 

pada pembentukan struktur atau pola-pola baru.  

6)   Penilaian 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang 

nilai materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. Keputusan itu 

didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu mungkin berupa 

kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal (relevansi 

terhadap tujuan) dan pembelajar dapat menetapkan kriteria sendiri. 

Hasil belajar di bidang ini adalah paling tinggi di dalam ranah 



 

  

 

kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan 

ditambah dengan keputusan tentang nilai yang didasarkan pada 

kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. 

b. Ranah Afektif (affective domain). 

 Ranah afektif ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan 

nilai. Ranah afektif mencakup kategori sebagai berikut: 

1) Penerimaan 

Penerimaan mengacu siswa pada keinginan siswa untuk 

menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, 

buku teks, musik, dan sebagainya). Hasil belajar ini bertentangan 

dari kesadaran sederhana tentang adanya sesuatu sampai pada 

perhatian selektif yang menjadi bagian milik individu siswa. 

Penerimaan ini mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah di 

dalam ranah afektif. 

2) Penanggapan 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. Pada 

tingkat ini siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu tetapi 

juga mereaksinya dengan berbagai cara. Hasil belajar di bidang ini 

adalah penekanan pada kemahiran merespon (membaca materi 

pembelajaran), keinginan merespon (mengerjakan tugas secara 

sukarela), atau kepuasan dalam merespon (membaca untuk hiburan). 

Tingkat yang lebih tinggi dari kategori ini adalah mencakup tujuan 

pembelajaran yang umumnya diklasifikasikan ke dalam minat siswa, 



 

  

 

yakni minat yang menekankan pencarian dan penikmatan kegiatan 

tertentu. 

3) Penilaian 

Penilain berkaitan dengan harga dan nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. Penilaian 

didasarkan pada internalisasi seperangkat nilai tertentu, namun 

menunjukkan nilai-nilai yang diungkapkan di dalam perilaku yang 

ditampakkan oleh siswa. Hasil belajar di bidang ini dikaitkan 

dengan perilaku yang konsisten dan cukup stabil di dalam membuat 

nilai yang dapat dikenali secara jelas. Tujuan pembelajaran yang 

diklasifikasikan  dalam sikap dan apresiasi akan masuk ke dalam 

kategori ini. 

4) Pengorganisasian 

Hasil belajar ini dapat berkaitan dengan konseptualisasi nilai 

(mengenali tanggung jawab setiap individu untuk memperbaiki 

hubungan antar manusia) atau pengorganisasian sistem nilai 

(mengembangkan rencana kerja yang memenuhi kebutuhan sendiri 

baik dalam hal peningkatan ekonomi maupun pelayanan sosial). 

Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan 

pandangan hidup dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. 

5) Pembentukan Pola Hidup 

Pada tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai 

yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 



 

  

 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya. Perilaku pada tingkat ini adalah bersifat persuasif, 

konsisten dan dapat diramalkan. Hasil belajar pada tingkat ini 

mencakup berbagai aktivitas yang luas, namun penekanan dasarnya 

adalah pada kekhasan perilaku siswa atau siswa memiliki 

karakteristik yang khas.  

c. Ranah Psikomotorik (psychomotoric domain) 

  Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf. Ranah psikomotorik mencakup kategori sebagai berikut: 

1) Persepsi 

Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini 

bertentangan dari rangsangan penginderaan (kesadaran akan adanya 

stimulus), melalui memberi petunjuk pemilihan (memilih petunjuk 

yang relevan dengan tugas), sampai penerjemahan (menghubungkan 

persepsi pada petunjuk dengan tindakan di dalam suatu perbuatan 

tertentu). 

2) Kesiapan 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

Kategori ini mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk 

bertindak), kesiapan jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), 



 

  

 

dan kesiapan mental (kesiapan keinginan untuk bertindak). Pada 

tingkat ini persepsi terhadap petunjuk itu menjadi prasyarat penting. 

3)   Gerakan Terbimbing 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar keterampilan kompleks yang meliputi peniruan (mengulangi 

tindakan yang didemonstrasikan oleh guru), dan mencoba-coba 

(dengan menggunakan pendekatan gerakan ganda untuk 

mengidentifikasi gerakan yang baik). 

4) Gerakan Terbiasa 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja dimana 

gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan 

dapat dilakukan dengan sangat meyakinkan dan mahir. Hasil belajar 

pada tingkat ini berkaitan dengan keterampilan unjuk kerja dari 

berbagai tipe, namun pola-pola gerakannya kurang kompleks 

dibandingkan dengan tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. 

5) Gerakan Kompleks 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

Kategori ini mencakup pemecahan hal-hal yang tidak menentu 

(bertindak tanpa ragu-ragu) dan unjuk kerja otomatis (gerakan 

dilakukan dengan mudah dan pengendalian yang baik). Hasil belajar 

pada tingkat ini mencakup kegiatan motorik yang sangat 

terkoordinasi). 



 

  

 

6) Penyesuaian 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan 

dengan sangat baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi 

pola-pola gerakan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru 

atau ketika menemui situasi masalah baru. 

7) Kreativitas 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Hasil belajar pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan 

pada keterampilan yan benar-benar telah dikembangkan. 

 

2.   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan  Sosial 

(IPS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi bahan kajian: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Bahan kajian itu menjadi mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa kehidupan masyarakat (Sumaatmaja, dalam Puskur 2006b: 

1). 



 

  

 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk 

menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang 

dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, 

bermakna, otentik dan aktif.         

Dalam pelaksanaannya di sekolah SMP/MTs pembelajaran IPS 

sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar 

Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan 

bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa 

ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian 

tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, budaya). Hal ini disebabkan salah satu diantaranya kurikulum IPS 

itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan 

masih terpisah-pisah antar bidang ilmu-ilmu sosial (Trianto, 2007:123). 

Tujuan penyusunan model pembelajaaran IPS terpadu pada tingkat 

SMP pada dasarnya untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan 

sebagai kerangka acuan bagi guru dan pihak terkait. Secara rinci, 

penyusunan model ini diantaranya bertujuan untuk: (1) memberikan 

wawasan dan pemahaman tentang pembelajaran terpadu khususnya paduan 

pembelajaran IPS pada tingkat SMP, (2) membimbing guru agar memiliki 



 

  

 

kemampuan melaksanakan pembelajaran terpadu antar disiplin ilmu-ilmu 

social mata pelajaran IPS, (3) memberikan keterampilan kepada guru untuk 

dapat menyusun rencana pembelajaran dan penilaian secara terpadu dalam 

pembelajaran IPS, (4) memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman 

bagi terkait, sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap 

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembelajaran terpadu, (5) 

memberikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu di 

SMP (Puskur, 2007b: 2).                 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah pembelajaran terintegrasi 

terhadap ilmu-ilmu sosial dan humanitas dalam pendidikan kompetensi 

warga negara. Sejalan dengan program sekolah, IPS berkoordinasi serta 

secara sistematik ditarik dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sejarah, 

sosiologi, geografi, arkeologi, ekonomi, antropologi, hukum, psikologi, 

ilmu politik, filsafat, dan sebagainya dengan memperhatikan disiplin ilmu 

yang lain. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum  

sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial 

(Depdiknas, 2006: 5). 



 

  

 

Gambar 1. Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (Depdiknas, 2006:5) 

IPS memiliki beberapa karakteristik. Karateristik mata pelajaran IPS 

SMP antara lain sebagai berikut: (1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, 

kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan 

dan agama; (2) Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi  pokok bahasan atau topik tertentu; (3) 

Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; (4) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan; (5) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan 3 (tiga) 
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dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan 

manusia secara keseluruhan yang mencakup ruang, waktu, dan nilai 

(Depdiknas, 2006: 6). 

IPS memiliki potensi keterpaduan ilmu-ilmu sosial seperti pada 

gambar 1 (satu). Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu 

yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan 

kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan 

sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari 

berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang 

berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-

aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, 

teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu 

politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada 

aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi 

dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep 

peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara 

intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-

studi sosial (Depdiknas, 2006: 5).  

Suud (2008: 11) menegaskan bahwa Pendidikan IPS dalam arti Studi 

Sosial memiliki tanggung jawab utama untuk membantu siswa menjadi 

dewasa sebagai seorang yang mampu mengambil keputusan-keputusan 

penting yang berkaitan dengan pergaulannya di masyarakat dan berani 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tujuan lain dari program 



 

  

 

Studi Sosial yang perlu dicapai adalah pertumbuhan pengetahuan dan 

pengertian akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Warga 

masyarakat disebut warga yang efektif, jika menunjukkan sejumlah sikap 

positif dalam menghadapi masyarakat. Sikap positif ini didasarkan pada 

moral, etika serta nilai spiritual yang diyakini masyarakat.  

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarkat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang 

terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun menimpa 

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program 

pembelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan 

tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Awan Mustakin, dalam Puskur 

2006b: 1). 

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarkat atau  

lingkungannya, melalui pemahaman terhadapa nilai-nilainya sejarah 

dan kebudayaan masyarkat.    

b.  Mengetahui dan memahami konsep dasar mampu mengunakan    metode 

yang diadaptasi dari ilmu-ilmu social yang kemudian dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 

c.  Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mlapu mengambil tindakan 

yang tepat. 



 

  

 

d. Menaruh  perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengmabil 

tindakan yang tepat.      

e.   Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mmbangun 

diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membnagun 

masyarkat.  

 Pendidikan IPS berpotensi sebagai pendidikan nilai-nilai sosial yang 

bertujuan membuat manusia mempertahankan harkat kemanusiaannya 

sebagai mahluk sosial. Tujuan utama pengajaran IPS adalah membantu 

siswa agar mengembangkan kemampuan untuk mampu membuat keputusan 

dan mendapatkan informasi bagaimana menjadi warga negara yang baik, 

memahami dengan tepat perbedaan budaya, masyarakat demokratis dalam 

suatu dunia yang bebas dengan tetap bertanggung jawab (Kasmadi, 2007: 1)  

Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan 

pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisiplin digunakan dalam waktu 

bersamaan dengan penggunaan konsep-konsep dalam ilmu sosial yang 

relevan, dalam upaya memberikan penjelasan suatu masalah 

kemasyarakatan yang sedang dihadapi dalam suatu masyarakat. Model 

pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip secara holistik dan otentik (Depdiknas, 2006: 2). Salah satu di 

antaranya adalah memadukan Kompetensi Dasar melalui pembelajaran 



 

  

 

terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat 

menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi 

kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. 

 

     3.  Pembelajaran Sejarah 

Istilah pembelajaran digunakan untuk menunjukkan usaha pendidikan 

yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang ditetapkan terlebih 

dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali 

(Miarso, 2007: 457). Pembelajaran dapat diartikan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik (Darsono, 2001: 24). Sejarah merupakan studi 

tentang masyarakat manusia dalam arti jamak, dengan titik berat pada 

perbedaan-perbedaan antar masyarakat dan perubahan-perubahan di 

masyarakat dari waktu ke waktu (Burke, 2003: 3). 

Menurut Widja (1989: 23) pembelajaran sejarah adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang 

peristiwa masa lampau yang erat hubungan dengan masa kini. Sejarah 

adalah dasar bagi terbinanya identitas nasional yang merupakan salah satu 

modal utama dalam membangun bangsa, masa kini maupun di masa yang 

akan datang. Melalui sejarah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan 

dimanfaatkan untuk menghadapi masa kini. Pelajaran sejarah merupakan 

salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi, 



 

  

 

pelajaran sejarah  merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antar 

bangsa dan negara. Siswa hendaknya memahami bahwa ia merupakan 

bagian dari masyarakat negara dan dunia (Kasmadi, 1996: 133-134). 

Dalam pembelajaran sejarah selain mampu meningkatkan aspek 

kognitif siswa, juga membentuk siswa yang demokratis, bijaksana, dan 

dipersiapkan menjadi warga negara yang baik. Untuk itu peran guru dalam 

pembelajaran sejarah salah satunya meningkatkan motivasi siswa agar 

siswa tertarik dan aktif dalam pembelajaran sejarah. Guru harus 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tertarik 

terhadap mata pelajaran sejarah, karena dalam proses belajar mengajar 

sejarah yang materinya cenderung bersifat hafalan dan guru yang kurang 

bervariasi dalam menyampaikan materinya akan membuat siswa merasa 

bosan. 

Menurut Kasmadi (1996: 8) untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menerima pelajaran sejarah dengan baik diperlukan berbagai 

peralatan dan metode yang dapat dipilih oleh para guru sejarah sesuai 

dengan bahan yang dikembangkan dari masa ke masa. Seorang guru sejarah 

diperlukan kemampuannya dalam memilih metode yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan metode yang dipilihnya. Guru sejarah hendaknya 

menyajikan materi dengan model dan metode yang bervariasi dengan 

dibantu media yang tepat sehingga pembelajaran menjadi menarik dan tidak 

membosankan. 



 

  

 

Pembelajaran pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 

mengharapkan partisipasi anak yang besar. Pengajaran sejarah selalu tidak 

mengharapkan anak pasif  di kelas, tetapi akan selalu memberikan dorongan 

agar anak aktif dalam mengembangkan fakta, pendapat, waktu dan 

sebagainya. Keterampilan-keterampilan dalam mengembangkan minat 

terhadap sejarah tidak saja terletak pada anak tetapi juga tergantung pada 

kemampuan maksimal setiap pengajar sejarah (Kasmadi, 2001: 155 ) 

Tujuan pengajaran sejarah di sekolah adalah agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran 

sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara 

kronologis dan memiliki pengetahun tentang masa lampau yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan proses perkembangan dan perubahan 

masyarkat serta keseragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan 

menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Agar tujuan pengajaran sejarah tersebut dapat dicapai maka harus 

dapat melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Dan itu 

perlu adanya minat belajar yang tinggi, sehingga diharapkan siswa lebih 

mampu memahami hakekat belajar sejarah dan dapat menanamkan 

kesadaran sejarah pada diri siswa sehingga siswa sadar untuk apa belajar 

sejarah. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembalajaran sejarah sekarang 

adalah rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan berbagai model dan 

pendekatan dalam mengajarkan sejarah, selain itu telah berkembang kesan 



 

  

 

dari pada guru, pemegang kebijakan di sekolah bahwa pembelajaran sejarah 

dalam mengajarkannya tidak begitu penting. Maka dalam pengajaran 

sejarah diperlukan pendekatan serta model yang baik sebagai alat 

komunikasi yang baik antara pengajar dan siswa, sehingga setiap 

pengajaran dan setiap uraian sejarah dapat disajikan dapat memberikan 

motivasi belajar (Kasmadi, 2001: 19).               

Dari pengertian sejarah dapat diketahui bahwa dalam sejarah 

terkandung aspek-aspek yang perlu dipelajari yaitu aspek pengetahuan, 

aspek sikap, dan aspek keterampilan. Jadi dengan mempelajari beberapa 

aspek tersebut dalam proses belajar mengajar di sekolah diharapkan 

menjadi modal yang bermanfaat bagi siswa dalam upaya memecahkan 

permasalahan yang dihadapi di dalam masyarkat yang akan datang.         

 

4.  Metode Pengajaran Diskusi 

Salah satu tugas sekolah adalah memberikan pengajaran kepada anak 

didik. Mereka harus memperoleh kecakapan dan pengetahuan dari sekolah, 

di samping mengembangkan pribadinya. 

Pemeberian kecakapan dan pengetahuan kepada murid-murid yang 

merupakan proses pengajaran (proses belajar mengajar) itu dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode 

tertentu. Cara-cara demikianlah yang dimaksudkan sebagai metode 

pengajaran di sekolah. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam 

pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur 



 

  

 

yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Kata mengajar sendiri berarti 

memberi pelajaran. Jadi metode mengajar adalah cara-cara menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan (Fathurrohman:2007 ) Dengan demikian adalah salah satu 

keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam pengajaran 

adalah keterampilan dalam memilih metode. Pemilihan metode berkaitan 

langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pengajaran yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian tujuan pengajaran 

diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat 

mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan 

metode sebagai salah satu komponen bagi keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar yang sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam 

keseluruhan komponen pendidikan.  

Menurut Syaiful B.Djamarah dkk (1995), metode memiliki kedudukan: 

a. sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) 

b. Menyiasati perbedaan individual anak didik 

c. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

Makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, 

diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Tentunya 

factor-faktor lain pun harus diperhatikan juga, seperti faktor guru, faktor 

anak, faktor situasi (lingkungan belajar), media dan lain-lain. Berbagai 

metode pengajaran telah banyak diterapkan oleh guru dalam proses kegiatan 



 

  

 

belajar mengajar mulai yang paling tradisional sampai yang paling 

modern,dan salah satu metode diantaranya adalah diskusi.  

a.  Ruang Lingkup Metode Pembelajaran Diskusi   

1.  Pengertian 

Diskusi ialah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang 

berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai 

tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar-menukar 

informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. 

Sedangkan pengertian metode diskusi adalah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran dimana guru member kesempatan kepada para siswa 

(kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah 

guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun 

berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah (Hasibuan, 

2006:20-22). 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana 

guru member kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok 

siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif 

pemecahan atas sesuatu masalah (Suryosubroto, 2009: 167).  

Menurut Suryosubroto (2009: 167), bahwa diskusi oleh guru 

digunakan apabila hendak: 

1.  memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada (dimiliki) oleh 

siswa. 



 

  

 

2.   memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan       

kemampuannya masing-masing. 

3.   memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan 

yang telah dirumuskan telah tercapai. 

4.   membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktis lewat      

berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah 

5.   membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan 

diri sendiri maupun teman-temannya (orang lain). 

6.   membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan 

berbagai masalah yang di “lihat” baik dari pengalaman sendiri 

maupun dari pelajaran sekolah, dan 

7.  mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan diskusi  oleh 

guru mempunyai arti untuk memahami apa yang ada di dalam 

pemikiran siswa dan bagaimana memproses gagasan dan informasi 

yang diajarkan melalui komunikasi baik antar siswa maupun 

komunikasi guru dengan siswa. Sehingga diskusi dapat membantu 

siswa menganalisis proses berpikir mereka. 

Peran peneliti dalam KBM dapat dilihat dari aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dalam mengajar selama KBM. Dalam penelitian 

ini aktifitas-aktivitas tersebut seperti dalam bentuk tabel berikut ini.    

Sintaks pembelajaran metode diksusi menggunakan media 

question card adalah sebagai berikut. 



 

  

 

Tabel 1. Sintaks metode pengajaran Diskusi menggunakan media                

question card 

Tahap Kegiatan Guru 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan dan  

mengatur siswa  

(1)  Menyampaikan pendahuluan,   

 (a) motivasi, (b) menyampaikan  

tujuan dasar diskusi  (c) apersepsi; 

Tahap 2  

Mengarahkan diskusi 

 

 

(2) (1)  Menjelaskan tujuan diskusi 

(2)  Mengajukan pertanyaan  

       awal/permasalahan. 

(3)  Modeling 

Tahap 3  

Menyelenggarakan diskusi 

 

(1) Membimbing/mengarahkan siswa 

      dalam diskusi menggunakan media    

 question card. 

 

 

 

(2) Membimbing/mengarahkan siswa  

      dalam mengerjakan question card. 

(3)  Menerapkan waktu tunggu 

(4)  Membimbing kegiatan siswa 

Tahap 4  

Mengakhiri diskusi  

Menutup diskusi 

Tahap 5  

Melakukan tanya jawab singkat 

tentang proses diskusi 

Mengarahkan siswa dalam  

mempresentasikan diskusi dengan 

diakhiri tanya jawab. 

        



 

  

 

b. Implementasi Pembelajaran Metode Diskusi 

1.  Pelaksanaan Pembelajaran Diskusi 

     Dalam melaksanakan diskusi, ada beberapa hal yang perlu   

diperhatikan  antara lain Arends, (1997) disadur Tjokrodihardjo, (2003). 

a)  Tugas Perencanaan  

1)   Mempertimbangkan tujuan 

2) Mempertimbangkan siswa 

3) Memilih pendekatan 

b)  Memilih Strategi Diskusi 

Ada beberapa startegi diskusi yang dapat digunkan untuk 

meningkatkan partispasi siswa, diantaranya adalah :  

1. Kelompok aktif (Buzz group) 

 Dalam kelompok aktif, guru meminta siswa membentuk      

kelompok-kelompok yang terdiri atas 3-6 siswa untuk      

mendiskusikan tentang ide siswa pada materi pelajaran. Setiap    

kelompok menetapkan seorang anggota untuk mendaftar semua 

gagasan yang muncul dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok pada kelas. 

2. Berpikir-Berpasangan-Berbagi (Think-Pair-Share) 

  Think Pair Share atau berpikir berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Terdapat tiga tahap dalam 

teknik ini, yaitu : (a). Berpikir, guru mengajukan pertanyaan / 



 

  

 

permasalahan dan memberi kesempatan berpikir, sebelum siswa 

menjawab permasalahan yang diajukan; (b) Berpasangan guru 

meminta siswa berpasangan untuk menjawab permasalahan; (c) 

Berbagi, guru meminta siswa secara berpasangan menyampaikan 

jawaban permasalahan pada lain. 

3. Panel 

 Suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 orang, mendiskusikan satu 

subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, 

dipimpin oleh suatu moderator 

4. Syndicate group  

 Suatu kelompok (kelas) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 

terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil 

melaksanakan tugas tertentu. Guru menjelaskan garis besarnya 

problema kepada kelas, menggambarkan aspek-aspek masalah, 

kemudian tiap-tiap kelompok (syndicate) diberi tugas untuk 

mempelajari suatu aspek tertentu. Guru menyediakan referensi atau 

sumber-sumber informasi lain.  

Setiap sindikat bersidang sendiri-sendiri atau membaca bahan, 

berdiskusi, dan menyusun laporan berupa kumpulan sindikat. 

5. Informal Debate 

 Kelas dibagi menjadi dua tim yang agak sama besarnya, dan 

mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa 

memperhatikan peraturan perdebatan formal. Bahan yang cocok 



 

  

 

untuk diperdebatkan ialah yang bersifat problematis, bukan yang 

bersifat faktual. 

6. Fish bowl 

 Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan 

suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk 

diatur merupakan setengah lingkaran dengan dua atau tiga kursi 

kosong menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk 

mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang 

berada dalam sebuah mangkuk (fish bowl). 

 Sedang kelompok diskusi berdiskusi, kelompok pendengar yang 

ingin menyumbangkan pikiran dapat masuk duduk di kursi kosong. 

Apabila ketua diskusi mempersilangkan berbicara, ia dapat 

langsung berbicara, dan meninggalkan kursi setelah berbicara.              

c)   Membuat Perencanaan jalannya diskusi 

      Langkah-langkah penggunaan metode diskusi 

1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 

pemecahannya. Dapat pula pokok masalah yang akan 

didiskusikan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa. 

 2. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok –           

kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, 

pelapor),  mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan 



 

  

 

sebagainya. Pimpinan diskusi sebaiknya berada di tangan siswa 

yang: 

        1).  Lebih memahami masalah yang akan didiskusikan 

        2)   “Berwibawa” dan disenangi oleh teman-temannya. 

        3)   Lancar berbicara. 

        4)   Dapat bertindak tegas, adil, dan demokratis. 

        Tugas pimpinan diskusi antara lain: 

1) Pengatur dan pengarah diskusi 

2) Pengatur lalu lintas pembicaraan 

3) Penengah dan penyimpul berbagai pendapat. 

d). Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan    

      guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain            

(kalau ada lebih dari satu kelompok), menjaga ketertiban, serta       

memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota kelompok       

berpartisipasi aktif, dan agar diskusi berjalan lancar. Setiap anggota       

hendaknya tahu persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana       

caranya berdiskusi. Diskusi harus berjalan dalam suasana bebas,setiap       

anggota tahu bahwa mereka mempunyai hak bicara yang sama. 

e). Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasil  

tersebut ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok lain.       

Guru memberi ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut. 

f). Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan         

laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. 



 

  

 

Berdasarkan uraian  pelaksanaan pembelajaran diskusi yang telah            

dikemukakan sebelumnya maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat sintaks  

   diskusi pada tabel ini. 

Tabel 2. Langkah-langkah Guna Menyelenggarakan Diskusi 

      Tahap Kegiatan Guru 

          Tahap 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mengatur siswa 

Guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran khusus dan 

menyiapkan siswa untuk 

berpartisipasi. 

Tahap 2 

Mengarahkan diskusi 

Guru mengarahkan fokus diskusi 

dengan menguraikan aturan-aturan 

dasar, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan awal, menyajikan 

situasi yang tidak dapat segera 

dijelaskan, atau menyampaikan isu 

diskusi.  

             Tahap 3 

   Menyelenggarakan      

             diskusi 

 

 

Guru memonitor antar aksi, 

mengajukan pertanyaan, 

mendengarkan gagasan siswa, 

menanggapi gagsan, melaksanakan 

aturan dasar, membuat cacatan 

diskusi,menyampaikan gagasan  

sendiri. 



 

  

 

Tahap 4 

Mengakhiri diskusi 

Guru menutup diskusi dengan 

merangkum atau mengungkapkan  

makna diskusi yang telah  

diselenggarakan kepada siswa  

Tahap 5 

Melakukan tanya jawab 

singkat tentang proses diskusi 

Guru menyuruh para siswa untuk  

memeriksa proses diskusi dan 

berpikir siswa.  

                                                                   Sumber: Tjokrodihardjo (2003) 

d.  Keuntungan dan Kelemahan Pembelajaran Diskusi 

Setiap jenis pembelajaran mempunyai ciri tersendiri dan mempunyai      

keuntungan dan kelemahan. Demikian juga dengan metode pengajaran      

diskusi kelas, seperti pada tabel berikut (Suryosubroto, 1997: 185-186). 

Tabel 3. Keuntungan dan Kelemahan Diskusi 

Keuntungan Metode Diskusi Kelemahan Metode Diskusi 

a.  diskusi melibatkan semua    

     siswa secara langsung 

dalam KBM. 

b. setiap diskusi dapat menguji  

     tingkat pengetahuan dan    

penguasaan bahan 

pelajarannya masing-

masing 

 

a.  suatu diskusi dapat diramalkan 

sebelumnya mengenai hasilnya sebab 

tergantung kepada kepemimpinan dan 

partisipasi anggotanya. 

b.  suatu diskusi memerlukan   

keterampilan-keterampilan tertentu 

yang belum pernah dipelajari 

sebelumnya. 

 



 

  

 

c. diskusi dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan cara   

     berpikir dan  sikap ilmiah. 

d.  dengan mengajukan dan  

     mempertahankan  

     pendapatnya dalam diskusi  

     diharapkan para siswa 

dapat memperoleh 

kepercayaan akan 

(kemampuan) diri sendiri. 

e.  diskusi dapat menunjang  

     usaha-usaha pengembangan  

     sikap sosial dan sikap  

     demokratis para siswa.    

c.  jalannya diskusi dapat dikuasai  

     (didominasi) oleh beberapa siswa  

     yang “menonjol”. 

d.  tidak semua topik dapat dijadikan  

     pokok diskusi, tetapi hanya hal-     

     hal yang bersifat problematis saja 

     dapat didiskusikan. 

e.  diskusi yang mendalam memerlukan 

waktu yang banyak. 

f.  Apabila suasana diskusi hangat dan  

siswa sudah berani mengemukakan 

buah pikiran mereka, maka biasanya 

sulit untuk membatasi pokok masalah. 

g. Jumlah siswa yang terlalu besar di  

dalam kelas akan mempengaruhi 

kesempatan siswa ntuk mengemukakan  

   pendapatnya.        

 

5. Media Pembelajaran 

  a.   Pengertian media pembelajaran 

          Media berasal dari kata jamak dari medium yang secara harfiah  berarti  

perantara atau pengantar. Media sering dipakai untuk menunjukkan alat 

komunikasi. Oslon dalam Miarso (2007: 457) mendefinisikan medium 



 

  

 

sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan 

mendistribusikan simbol dengan melalui rangsangan indra tertentu, disertai 

penstrukturan informasi. Media dapat diartikan sebagai wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan  (Djamarah dan Zain, 2004: 136).  

Media pembelajaran adalah segala suatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali (Miarso, 2007: 458). 

Dalam proses belajar mengajar,  fungsi media menurut Nana Sudjana 

(1991) yakni : 

a.  Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan      

fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu      

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

b. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang intergral       

dari keseluruhan situsi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran        

merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. 

c. Media dalam pengajaran, penggunaannya bersifat integral dengan       

tujuan dan isi pelajaran. 

d. Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata sebagai alat       

hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar       

supaya lebih menarik perhatian siswa. 



 

  

 

e. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk       

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam       

menangkap pengertian yang diberikan guru. 

f.    Penggunaan media dalam  pengajaran diutamakan untuk mempertinggi  

      mutu  belajar. 

      Bertolak dari fungsi media diatas peneliti berharap pemahaman guru 

terhadap media lebih jelas, sehingga dapat memanfaatkan media secara 

tepat, adapun karakteristik media berbeda menurut tujuan atau maksud 

pengelompokannya. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut 

kemampuan membangkitkan rangsangan indra, misalnya indra 

penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan penciuman (Sadiman, 1996: 

27). 

      Cukup banyak jenis dan bentuk media yang telah dikenal dewasa ini, dari 

yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi, dari yang mudah dan 

sudah ada secara natural sampai kepada media yang harus dirancang 

sendiri oleh guru. Woifel dan Tyler mengelompokkan media menjadi 

media visual, audio dan audio visual. Media visual seperti gambar, 

gambar seri, komik, dan lain-lain, sedangkan media audio seperti tape, 

rekaman, dan mdia audio visual contohnya adalah film, program 

komputer.    

      Pemilihan media sangat berperan penting dalam penggunaan media agar 

penggunaan media dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip yang 

dimaksud dikemukakan Nana Sudjana (1991) sebagai berikut: 



 

  

 

1. Menentukan jenis media dengan tepat. Artinya sebaiknya guru memilih    

terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan 

pelajaran yang akan diajarkan. 

2. Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. Artinya          

perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan             

tingkat  kematangan/kemampuan anak didik. 

3. Menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode 

penggunaan media dalam pengajaran harus sesuai disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metode waktu sarana. 

4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan  

situasi yang tepat. Artinya kapan dan dalam situsi mana pada waktu 

mengajar digunakan. 

Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran dapat berupa media alamiah dan 

media buatan. Media alamiah adalah media pembelajaran langsung, 

misalnya yang berupa lingkungan, keluarga, pasar, alam, lingkungan 

sekolah, dan sebagainya. Sedangkan media buatan adalah media yang 

dibuat oleh guru, percetakan, pabrik, dan lain-lain. Contoh media buatan 

adalah surat kabar, majalah, media elektronik, komputer, dan sebagainya 

(Sadiman, 1996: 26-27) Media dalam penelitian ini termasuk media 

buatan. Secara umum  media pembelajaran bermanfaat untuk 

memperlancar proses interaksi antara pengajar dan pembelajaran.  

 

 



 

  

 

6.  Question Card (Kartu Soal) 

       Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan media question card. 

Media Question card adalah kartu yang berisi permasalah berupa 

materi/soal-soal latihan yang diselesaikan secara berkelompok, dan siswa 

harus memasangkan soal dengan jawaban secara berkelompok. Kelebihan 

dalam penggunaan question card antara lain: bahannya murah dan 

diperoleh, siswa dapat langsung menggunakannya, dapat menarik 

perhatian siswa, metode mengajar akan lebih bervariasi, bahan pengajaran 

akan lebih jelas. Selain kelebihan media inipun tak lepas dari kelemahan 

yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, perlu menjelaskan kepada 

siswa terlebih dahulu bagaimana aturan permainan. (htpp://jurnal 

jpi.wordpress.com/2007/11/14.mugiyanto )   

Kartu soal dalam penelitin ini adalah kartu-kartu warna-warni 

berukuran 13 x 6 cm yang berisi permasalahan baik berupa soal-soal 

latihan pada suatu materi yang harus dikerjakan atau diselesaikan secara 

berkelompok dalam waktu yang ditentukan. Dalam pembelajaran 

menggunakan media kartu soal dapat dimodifikasi sesuai keperluan, 

modifikasi ini perlu dilakukan agar siswa tidak bosan dalam proses 

belajarnya. Modifikasi yang dilakukan adalah penggunaan kartu jawaban 

yang digabung dengan kartu soal sehingga siswa tidak harus mencocokkan 

kartu soal dengan kartu tempat mengisi jawaban. 

 

 



 

  

 

 

 

 

                           

 

Gambar 2. contoh question card 

Gambar 2 diatas merupakan contoh dari question card dari pertanyaan  

tersebut kemudian siswa menjawab di lembar yang telah  disediakan. 

Dalam mengisi jawaban harus sesuai dengan kartu warna kartu pada soal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan isi perjanjian Gianti (1755) 

dan Salatiga (1757) antara Mataram 

dengan VOC ! 

 

 



 

  

 

7.  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Skema Kerangka Berpikir Penelitian menggunakan Metode     

Pengajaran Diskusi dengan media Question Card 

Pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa dengan tujuan siswa akan 

berubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik sehingga dinamakan 

belajar. Dalam proses belajar, guru bertugas membantu membelajarkan 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Proses komunikasi 

terjadi berupa interaksi yang saling mendukung dalam penyampaian dan 

Siswa Guru 

Motivasi siswa rendah  Pembelajaran kurang 

bervariasi 

Pembelajaran cenderung 

mengahafal 

Siswa mengalami 

kebosanan dan keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran 

rendah 

 Pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran rendah 

Prestasi belajar siswa rendah 

 Siswa merasa senang 

 Siswa menjadi aktif dan 

terlibat dalam pembelajaran 

Pembelajaran diskusi  

dengan media question card  

Prestasi belajar siswa meningkat  



 

  

 

pengolahan pesan berupa materi pembelajaran. Salah satu upaya yang 

praktis dan realistis dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

para siswa adalah perbaikan dan penyempurnaan sistem pembelajaran.  

Fenomena yang sering dialami guru sejarah ketika dalam kegiatan 

belajar mengajar berlangsung suasana kelas terasa kurang hidup. Guru 

dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah dan tidak melibatkan 

siswa dalam pembelajaran, ini mengakibatkan siswa terbiasa pasif dan hasil 

belajar siswa menjadi rendah. 

Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah 

pembelajaran yang mempunyai keterlibatan langsung baik secara emosi 

maupun pemikiran dengan siswa harus mengadakan pembaharuanagar 

siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Penggunaan 

metode pengajaran Diskusi dengan media Question Card merupakan 

langkah yang tepat. Penggunaan metode diskusi yang tepat akan mendorong 

perhatian siswa dalam belajar sejarah yang akan berpengaruh terhadap 

keaktifan siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran dan kerjasama 

dalam kelompok, siswa pun akan dapat berpikir kritis dan dapat 

menganalisa suatu masalah dan dapat memecahkan dengan mudah.              

 

 

 

 

 



 

  

 

B.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka dapat diambil 

hipotesis tindakan: metode pengajaran diskusi dengan media Question Card 

pada siswa kelas VII D SMP Negeri 7 mampu meningkatkan hasil belajar 

sejarah pada sub materi mengenai Reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa 

Eropa dan Perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada  masa kolonial Eropa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Memilih sebuah desain pada kegiatan harus disadari bahwa desain 

tersebut memiliki konsekuensi yang harus diikuti secara konsisten dari awal 

hingga akhir. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) atau PTK yang 

dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran dengan peneliti.   

PTK adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki praktis 

pembelajaran dengan memanfaatkan penghayatan guru terhadap masalah 

pendidikan dengan cara kolaboratif dan reflektif. Penelitian tindakan kelas 

sebagai penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik pembelajaran 

di kelas secara profesional (Subyantoro, 2007: 98). Penelitian ini menawarkan 

cara dan prosedur untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme 

pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa 

(Arikunto, dkk. 2008: 102). Guru dengan melakukan PTK dapat memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif. 

Penelitian Tindakan Kelas pertama kali diperkenalkan oleh ahli 

psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti 

gagasan Lewin ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen 

Kemmis, Robin Mc Tanggart, John Elliot dan sebagainya. PTK mulai 



 

  

 

diperkenalkan di Indonesia tahun 80-an. Menurut Aqib (2008: 16) PTK 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) didasarkan pada masalah yang 

dihadapi guru dalan pembelajaran; (2) adanya kolaborasi dalam 

pelaksanaannya; (3) peneliti sekaligus praktisi yang melakukan refleksi; (4) 

bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran; (5) 

dilaksanakan dalam rangkaian langkah berupa siklus. 

PTK merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk 

memperbaiki layanan kependidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan program sekolah secara 

keseluruhan (Aqib, 2008; 18). Penelitian tindakan kelas ini bermanfaat dalam 

hal inovasi dan variasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di sekolah 

dan peningkatan profesionalisme guru. Guru menjadi kreatif dengan 

melaksanakan PTK karena dituntut melakukan upaya-upaya inovasi sebagai 

implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan 

ajar yang dipakainya. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan bantuan guru mata 

pelajaran sebagai kolaborator. Penelitian ini berupa siklus-siklus 

pembelajaran. Siklus dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam tiap siklus pembelajaran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan 

untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti 



 

  

 

untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran IPS Sejarah mengenai 

waktu pelaksanaan penelitian, materi yang akan diajarkan, dan bagaimana 

rencana pelaksanaanya. 

Dalam tahap perencanaan ini akan dilakukan langkah-langkah kegiatan 

berikut: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk identifikasi masalah. 

b. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun Rencana     

            Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya digunakan metode   

            diskusi dengan media question card. 

c. Membuat lembar observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa untuk   

            dianalisis pada tahap refleksi. 

d. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam KBM. 

e. Menyusun alat evaluasi (tes). 

2.   Pelaksanaan tindakan (Action) 

 Dalam tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan skenario 

pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Pada dasarnya dalam penelitian ini bentuk tindakannya 

sama pada tiap-tiap siklus yaitu menggunakan metode pengajaran diskusi 

dengan media question card.  

3.   Pengamatan (observation) 

Kegiatan observasi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan 

pengamatan dan pengambilan data untuk mengetahui sejauh mana 



 

  

 

tindakan telah mencapai sasaran. Aspek yang diamati dalam tahap 

observasi adalah pelaksanaan pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa 

dan hasil tes siswa pada akhir siklus. Observasi pada aktivitas siswa 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Pada tahap observasi hasil tes akhir peneliti menggunakan tes yang 

berupa soal pertanyaan yang harus dikerjakan oleh semua siswa pada 

setiap akhir siklus baik siklus I maupun siklus II. 

  Hasil tahap observasi berupa catatan observasi dan catatan evaluasi 

hasil belajar siswa. Catatan-catatan ini digunakan untuk menyusun refleksi 

dan perbaikan siklus berikutnya. Kegiatan observasi ini dilakukan bersama 

dengan pengamat atau guru kolabolator pada saat pelaksanaan tindakan. 

4.   Refleksi (reflection) 

Pada tahap refleksi, hasil dari tahap observasi dikumpulkan dan 

dianalisis, diantaranya meliputi: proses, masalah dan hambatan yang 

dijumpai dan dilanjutkan dengan menganalisis dampak pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan. Aspek penting tahap refleksi ini adalah 

evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan sebagai acuan 

pengambilan keputusan untuk siklus berikutnya. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Siklus dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, dkk. 2008: 74) 
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B.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VII D SMP N 7 Semarang  

semester II tahun ajaran 2010/2011 pada sub materi mengenai reaksi bangsa 

Indonesia terhadap bangsa Eropa dan perkembangan kehidupan masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintah pada masa kolonial Eropa, dengan jumlah siswa 

34 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.  

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 7 Semarang jumlah kelas VII 

ada 6 kelas yaitu VII A, VII B, VII C, VII D, VII E dan VII F. Kelas VIII D 

merupakan kelas yang memiliki tingkat keaktifan yang rendah ditandai dengan 

sedikitnya siswa yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, maupun jawaban 

selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, dipilihnya kelas VII D 

karena kelas tersebut memiliki tingkat pemahaman yang rendah, diperkuat 

dengan rata-rata hasil belajarnya yang paling rendah dibandingkan dengan 

kelas-kelas yang lain  

 

C.  Faktor Penelitian 

Faktor penelitian ini meliputi faktor guru, faktor siswa, dan faktor proses. 

1. Faktor guru 

Faktor guru yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keterampilan 

guru dalam menerapkan metode pengajaran diskusi menggunakan media 

question card. 

 

 



 

  

 

2. Faktor siswa 

Faktor siswa yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keaktifan dan 

kerjasama siswa  dalam mengikuti proses pembelajaran, hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode diskusi dengan media question card. 

3. Faktor proses 

Faktor proses yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa 

dan guru. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation) dan 

refleksi (reflection).  

Adapun prosedur penelitian yang dapat ditempuh pada setiap siklus 

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perencanaan (planning) 

a.  Melaksanakan observasi awal untuk identifikasi masalah 

b. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun Rencana    

Perbaikan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya digunakan metode  

diskusi. 

c.  Membuat lembar observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa untuk   

dianalisis pada tahap refleksi. 

d. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam KBM. 



 

  

 

e.  Menyusun alat evaluasi (tes) untuk melihat tingkat prestasi belajar  

 siswa. 

2. Pelaksanakan tindakan (action) 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan skenario 

pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Pada dasarnya dalam penelitian ini bentuk tindakannya 

sama pada tiap-tiap siklus yaitu menggunakan metode diskusi dengan 

media question card. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan 

menggunakan metode diskusi dengan media question card adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru memberi penjelasan mengenai materi. Guru bisa menulis di papan 

tulis dan menanyakan yang siswa ketahui mengenai materi. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengaktifkan siswa agar lebih siap menghadapi 

bahan pelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan indikator 

pembelajaran. 

b. Guru membagi siswa yang terdiri dari 34 siswa kedalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anggota yang memiliki 

kemampuan akademik yang heterogen, sehingga terbentuk 7 kelompok. 

c. Guru membagi 4-5 kartu soal pada masing-masing kelompok 

d. Setiap kelompok diminta mengerjakan soal yang diberikan dalam waktu 

tertentu. 

e. Guru memantau kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masing-masing 

kelompok. 



 

  

 

f. Setiap kelompok berhak memberikan pertanyaan kepada kelompok        

lain,   sesuai     dengan   pertanyaan yang ada pada kartu soal. 

g. Kelompok lain yang mendapat pertanyaan diberi waktu untuk  

menjawab dan kelompok yang lainnya diminta untuk menanggapi. 

h. Guru memberikan penguatan hasil pengamatan dan diskusi 

i.  Guru memberikan tes evaluasi pada siswa di akhir siklus. 

3. Pengamatan (observation) 

Observasi terhadap pelaksanaan tindakan kelas dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Pada kegiatan ini 

peneliti dibantu dengan observer dalam melaksanakan observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan untuk mengetahui sejauhmana efek tindakan 

pembelajaran menggunakan metode diskusi dengan media question card. 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Aspek-

aspek yang diamati adalah keaktifan siswa dan kinerja guru selama proses 

pembelajaran berlangsung serta hasil pengukuran pemahaman siswa. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini digunakan sebagai acuan 

untuk melaksanakan siklus berikutnya. 

4. Refleksi (reflection) 

Data dari hasil observasi kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis data 

yang diperoleh dalam tahap ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

siklus berikutnya, selanjutnya melakukan upaya perbaikan untuk 

pembelajaran selanjutnya agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 



 

  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan data merupakan cara kerja untuk mendapatkan 

data dari suatu obyek tertentu. Teknik-teknik pengambilan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah. 

1. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi siswa setelah pembelajaran. Tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu 

atau kelompok (Arikunto, 2006: 150). Tes dilakukan pada tiap akhir siklus 

untuk mengetahui data tentang hasil belajar kognitif siswa. Tes yang 

diberikan  berbentuk tes obyektif pilihan ganda. 

2.  Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek 

yang dapat dilakukan dengan panca indera. Observasi tidak hanya 

pengamatan   menggunakan mata (Arikunto, 2006: 156). Observasi 

digunakan untuk mengetahui kondisi proses pembelajaran yang dilakukan 

di kelas baik sebelum maupun ketika penelitian berlangsung. Instrumen 

pengamatan dalam observasi hanya dipakai untuk mengamati selama 

proses pembelajaran berlangsung. Observasi juga digunakan untuk 

mengukur aktivitas dan kinerja guru selama pembelajaran. 

 

 



 

  

 

3.   Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang  tertulis (Arikunto, 2006: 158). Dokumentasi merupakan pencarian 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, taranskrip, buku, majalah, dan 

sebagainya yang berbentuk dokumen. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui data awal tentang hasil belajar dan siswa di sekolah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan secara statistik, deskriptif terhadap data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap 

aktifitas siswa, kinerja guru dan kondisi kelas. Sedangkan data kuantitatif  

berupa hasil tes siklus. Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi hasil 

pengukuran pemahaman siswa (yang terdiri dari hasil tes tertulis, hasil lembar 

kegiatan siswa, dan lembar observasi kegiatan siswa atau aktivitas siswa) dan 

lembar observasi guru. 

1.  Tes tertulis 

  Tes tertulis digunakan untuk memperoleh salah satu data untuk     

menentukan hasil belajar siswa. Tes tertulis yang digunakan adalah tes 

objektif berupa pilihan ganda. Pengambilan data melalui tes ini dilakukan 

sesudah proses pembelajaran pada tiap akhir siklus. Alat evaluasi berupa 

tes tertulis ini harus diuji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

 



 

  

 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih memiliki validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menujukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. Pada penelitian ini setiap butir soal yang dijawab benar 

diberi skor 1 dan apabila dijawab salah diberi skor 0. Untuk 

menentukkan validitas butir soal digunakan rumus korelasi produk  

moment angka kasar sebagai berikut: 
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       Keterangan  :  

rxy : Koefisien korelasi  

∑X : Jumlah skor tiap butir soal 

∑Y : Jumlah skor total yang benar dari tiap subyek 

N : Jumlah subyek 

Setelah rxy diketahui kemudian dibandingkan dengan r tabel 

product    moment dengan taraf signifikasi 5%. Jika rxy > r tabel product 

moment maka item soal yang diuji bersifat valid dan jika kurang dari r 



 

  

 

tabel product moment maka item soal yang diuji termasuk tidak valid 

(Arikunto 2006). Item soal yang tidak valid perlu direvisi atau tidak 

digunakan. 

  Hasil analisis validitas soal uji coba untuk setiap siklusnya 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Analisis Validitas soal Uji coba 

Tahap 

Siklus 

Nomor butir soal 

Valid Tidak valid 

I 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19 3,5,9,16,20 

II 1,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,17,18,19 2,6,10,13,16 

           * Sumber : Hasil Penelitian Mei 2011 

Berdasarkan tabel hasil analisis validitas soal uji coba di atas 

maka nomor butir soal yang termasuk ke dalam kriteria soal valid akan 

digunakan sebagai soal tes tertulis yang akan dikerjakan oleh siswa di 

setiap akhir pelaksanaan siklus, sedangkan nomor butir soal yang 

termasuk ke dalam kriteria soal tidak valid akan dibuang (tidak 

digunakan sebagai soal tes tertulis). 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Menurut Arikunto 

(2006) suatu tes dikatakan reliabel (mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi) jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka reliabilitas berhubungan dengan ketetapan 

hasil. Fungsi reliabilitas adalah untuk menyokong terbentuknya 

validitas.  



 

  

 

Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Kurder dan Richardson karena alat 

evaluasi yang digunakan berbentuk tes objektif pilihan ganda. Menurut 

Arikunto (2006) rumus K-R 20 cenderung memberikan hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan rumus yang lain. Rumus K-R 20 yang 

dikemukakan Kurder dan Richardson dalam Arikunto (2006) adalah 

sebagai berikut:   

 11R = 








1n

n











 
2

2

S

pqS
                   

Keterangan: 

R11  : Reliabilitas tes secara keseluruhan 

   n  : Banyaknya butir soal 

   p   : Proporsi subjek yang menjawab item yang benar 

   q = 1-p : Proporsi subjek yang menjawab item yang salah 

   S  : Simpangan baku 

   ∑pq  : Jumlah perkalian antara p dan q 

 

Setelah R11 diketahui kemudian dibandingkan dengan harga r tabel 

product moment. Apabila R11 > r tabel product moment dengan taraf 

signifikasi 5% maka instrumen tersebut reliabel.  

Hasil analisis reliabilitas soal uji coba untuk setiap siklusnya 

dapat   dilihat pada Tabel 5 berikut. 

               

 

   



 

  

 

       Tabel 5. Hasil Analisis Realibilitas Soal Uji Coba 

No. Jenis instrumen N R tabel R11 Kriteria 

1. Instrumen siklus I 20 0,339 0,712 reliabel 

2. Instrumen siklus II 20 0,339 0,798 reliabel 

       * Hasil Penelitian Mei 2011 

Berdasarkan tabel hasil analisis reliabilitas soal uji coba di atas 

dapat diketahui bahwa soal uji coba pada masing-masing siklus adalah 

reliabel, yang berarti soal tersebut dapat digunakan sebagai soal tes 

tertulis karena memiliki taraf kepercayaan yang tinggi. 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah. Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D) maka semakin 

tinggi daya pembeda soalnya, semakin baik kualitasnya. Menurut 

Arikunto (2006) untuk menentukan daya pembeda soal digunakan 

rumus sebagai berikut : 

PBPA
JB

BB

JA

BA
D 

 

Keterangan : 

D   = indeks diskriminasi 

BA = jumlah kelompok atas yang menjawab benar 

BB = jumlah kelompok bawah yang menjawab benar 



 

  

 

JA  = banyaknya peserta tes kelompok atas 

JB  = banyaknya peserta tes kelompok bawah 

PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

D  = 0,00-0,20      adalah jelek 

D  = 0,21-0,40      adalah cukup 

D  = 0,41-0,70      adalah baik 

D  = 0,71-1,00      adalah baik sekali 

Hasil analisis daya pembeda soal uji coba untuk setiap siklusnya 

dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Siklus Nomor butir soal 

Sangat 

jelek 

Jelek Cukup Baik 

I - 3,5,9,16,20 6,7,8,10,11,13 

15,18 

1,2,4,12,14,17,19 

II - 2,6,10,13 1,5,7,11,12,14 

15,16 

3,4,8,9,17,18,19,20 

         * Sumber : Hasil Penelitian Mei 2011 

 Berdasarkan tabel hasil analisis daya pembeda soal uji coba di 

atas maka nomor butir soal yang termasuk ke dalam kriteria soal baik 

akan digunakan sebagai soal tes tertulis, yang termasuk kriteria soal 



 

  

 

cukup ada dua kemungkinan dapat digunakan sebagai soal tes tertulis 

jika termasuk soal valid dan tidak dapat digunakan sebagai soal tes 

tertulis jika termasuk soal tidak valid, sedangkan nomor butir soal yang 

termasuk kriteria soal sangat jelek dan jelek akan dibuang (tidak 

digunakan sebagai soal tes tertulis). 

d. Taraf Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

Bilangan yang menunjukkan sulit dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00 

(Arikunto 2006). 

Taraf kesukaran soal tes dihitung dengan cara membandingkan 

siswa yang menjawab dengan benar terhadap jumlah peserta seluruhnya. 

JS

B
P 

 

Keterangan : 

P   : taraf kesukaran soal 

B   : jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  : jumlah seluruh peserta tes 

Klasifikasi taraf kesukaran soal sebagai berikut : 

P  = 0,00-0,30    = adalah sukar 

P  = 0,31-0,70    = adalah sedang 

P  = 0,71-1,00    = adalah mudah 

Hasil analisis taraf kesukaran soal uji coba untuk setiap siklus 

dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 



 

  

 

Tabel 7. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

Tahap 

siklus 

Nomor butir soal atau kriteria 

Mudah Sedang Sukar 

I 3,6,7,10,13,15,17 1,2,4,5,8,11,14,16,18,19 9,12,20 

II 2,13,15 3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,

17,1819,20 

1,10 

           * Sumber : Hasil Penelitian Mei 2011 

Berdasarkan tabel hasil analisis taraf kesukaran soal uji coba di 

atas maka nomor butir yang termasuk ke dalam kriteria soal sedang 

akan digunakan sebagai soal tes tertulis, untuk nomor soal yang 

termasuk ke dalam kriteria soal mudah dan sukar ada dua kemungkinan 

akan digunakan sebagai soal tes tertulis atau dibuang (tidak digunakan 

sebagai soal tes tertulis). 

Dari hasil soal uji coba, soal yang memenuhi kriteria validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran dapat digunakan dalam 

setiap siklus penelitian yakni pada siklus I terdapat 15 soal, dan pada 

siklus II terdapat 15 soal. Soal yang digunakan dan dibuang untuk setiap 

siklusnya dapat terlihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Soal yang Digunakan dan yang Dibuang pada Setiap Siklus 

Tahap 

siklus 

Nomor butir soal atau kriteria 

Digunakan Dibuang 

I 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19 3,5,9,16,20 

II 1,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,17,18,19,20 2,6,10,13,16 



 

  

 

2.   Analisis Tes Hasil Belajar  

Analisis tes hasil belajar yang diperoleh dari tes akhir siklus 

bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa pada tiap 

akhir siklus pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa dihitung dengan 

rumus:  

100 
  

     
x

soalbutirBanyaknya

benardijawabyangsoalbutirBanyaknya
Nilai   

Analisis yang digunakan untuk mencari rata-rata kelas 

menggunakan perhitungan rumus : 

N

X
X


  

 

Keterangan: 

X       =    Rata-rata kelas 

∑X     =    Jumlah nilai siswa 

N        =    Jumlah siswa 

Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 dinyatakan 

mengalami kesulitan belajar dan siswa yang memperoleh nilai  lebih dari 

atau sama dengan 65 jumlahnya lebih besar atau sama dengan 85% dari 

jumlah seluruh siswa dinyatakan telah tuntas belajar, sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditargetkan sekolah. Untuk 

mengihitung ketuntasan klasikal digunakan rumus:  

%100 
 

65    
Nilai % x

siswaJumlah

nilaimendapatyangsiswaJumlah 
  

(Depdiknas, 2004: 17) 

 



 

  

 

3. Analisis aktivitas siswa 

Penilaian aktivitas siswa dari lembar observasi dilakukan dengan 

menguantitatifkan hasil observasi dari indicator yang ditetapkan dengan 

memberi skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya 

kemudian dianalisis dengan analisis presentase menggunakan rumus 

distribusi presentase sebagai berikut: 

%100 x
N

S
P 

 

 

Keterangan:  

P = Presentase pelaksanaan 

S = Jumlah skor perolehan 

N = Jumlah skor total                         

(Ali, 1987: 184) 

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut:  

Aktivitas sangat baik bila 84 % < %Skor ≤ 100 % 

Aktivitas baik  bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktivitas sedang bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktivitas rendah bila 36 % < %Skor ≤ 52 %    

Aktivitas sangat rendah bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

      

(Sudjana, 1989: 78) 

 

 

 



 

  

 

4.  Analisis kinerja guru 

Penilaian lembar observasi dilakukan dengan memasukkan skor 

sesuai dengan skala yang telah ditentukan pada setiap aspek yang diamati. 

Setelah itu jumlahnya dijumlahkan untuk dianalisis presentase dengan 

rumus berikut: 

%100 x
N

S
P   

Keterangan:  

P = Presentase pelaksanaan 

S = Skor yang diperoleh 

N = skor maksimal                 

(Ali, 1987: 184) 

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut:  

Aktivitas sangat baik bila 84 % < %Skor ≤ 100 % 

Aktivitas baik  bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktivitas sedang bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktivitas rendah bila 36 % < %Skor ≤ 52 %    

Aktivitas sangat rendah bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

      

(Sudjana, 1989: 78) 

5.  Analisis Situasi dan Kondisi Kelas  

Penilaian lembar observasi dilakukan dengan memasukkan skor 

sesuai dengan skala yang telah ditentukan pada setiap aspek yang diamati. 

Setelah itu jumlahnya dijumlahkan untuk dianalisis presentase dengan 

rumus sebagai berikut: 



 

  

 

  %100 x
N

S
P   

Keterangan:  

P = Presentase pelaksanaan 

S = Skor yang diperoleh 

N = skor maksimal                 

(Ali, 1987: 184) 

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut:  

Aktivitas sangat baik bila 84 % < %Skor ≤ 100 % 

Aktivitas baik  bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktivitas sedang bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktivitas rendah bila 36 % < %Skor ≤ 52 %    

Aktivitas sangat rendah bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

      

(Sudjana, 1989: 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

B.  Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dinyatakan berhasil jika hasil yang 

dicapai siswa memenuhi indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan 

penelitian yang digunakan adalah sekurang-kurangnya 75% siswa secara 

klasikal memperoleh nilai ketuntasan individual  65 untuk aspek hasil belajar 

kognitif dan aspek aktivitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan di SMP Negeri 7 

Semarang. Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa VII D semester 

II dengan jumlah siswa 34 orang, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. Penelitian dilaksanakan dengan kolaborasi bersama guru mata 

pelajaran IPS yang mengajar sejarah, Mudiyati, S.Pd. SMP Negeri 7 

Semarang berlokasi di pusat kota Semarang tepatnya di jalan Imam Bonjol 

No. 191 A Semarang dan menghadap ke arah timur. SMP Negeri 7 Semarang 

berada tidak jauh dari kawasan Tugu Muda.  Sebelah utara berbatasan dengan 

pemukiman penduduk, sebelah barat berbatasan dengan Universitas Dian 

Nuswantoro. Di sebelah selatan, SMP Negeri 7 berbatasan dengan SMP dan 

SMK Ibu Kartini. Sedangkan sebelah timur diseberang jalan Imam Bonjol 

terletak SMP Maria Goreti. 

SMP Negeri 7 Semarang memiliki kondisi fisik yang cukup baik.  

Kawasan SMP Negeri 7 Semarang memiliki luas tanah 1944 m² dan status 

kepemilikan dari sekolah tersebut adalah milik pemerintah.  Kondisi bangunan 

di SMP Negeri 7 Semarang, memiliki tiga lantai yang cukup representatif dan 

memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang KBM di SMP Negeri 7 

Semarang. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang KBM di sekolah 

tersebut terbagi dalam tiga lantai. 



 

  

 

Lantai I digunakan untuk ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, 

Laboratorium Bahasa, laboratorium IPA, studio musik, mushola, ruang tata 

usaha, tempat parkir siswa, dan beberapa ruang kelas. Ruang kelas yang ada di 

lantai I adalah kelas IX C, IX D, IX E, dan IX F. Lorong pada lantai I biasa 

digunakan sebagai aula yang sering digunakan untuk acara-acara OSIS dan 

sholat bersama. 

Lantai II digunakan untuk ruang laboratorium komputer, ruang OSIS, 

ruang BK, perpustakaan, parkir guru dan kantin serta beberapa ruang kelas.  

Ruang kelas yang berada di lantai II adalah kelas VII D, VII E, VII F, VIII A 

s/d VIII F, IX A, dan   IX B. Lantai III digunakan untuk ruang kelas VII A, 

VII B dan VII C. Lahan yang dimiliki sekolah ini relatif sempit sehingga 

untuk fasilitas olahraga dilakukan di halaman sekolah yang dimanfaatkan 

sebagai lapangan serba guna. 

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengumpulan data terhadap pelaksanaan pembelajaran 

sejarah pada mata pelajaran IPS dengan metode diskusi menggunakan media 

question card diperoleh hasil sebagai berikut:  

1.  Hasil Observasi Belajar Siswa 

Pada setiap akhir siklus, dilakukan tes akhir yang diberikan dengan 

soal-soal yang berbeda pada setiap siklus. Pada siklus I dan siklus II soal 

yang diberikan sebanyak 15 soal. Setelah dianalisis diperoleh nilai seperti 

yang tertera pada Tabel 9 berikut. 



 

  

 

Tabel 9. Hasil Belajar Siswa 

   No Keterangan Siklus I Siklus II 

1. Nilai tetinggi 87 93 

2. Nilai terendah 47 50 

3 Rata-rata nilai  69,7 76,1 

4. Ketuntasan klasikal 73,5% 88,2% 

           * Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 

     Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan seperti pada grafik  di    

     bawah ini.  

 

Gambar 5. Grafik Hasil Belajar Siswa 

Grafik pada Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa secara berurutan 

ada peningkatan nilai rata-rata hasil tes tertulis siswa dari siklus I sampai 

dengan siklus II. Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa pada siklus I 

nilai tertinggi sebesar 87, nilai terendah 47 dan rata-rata nilai 69,7 dengan 

pencapaian ketuntasan klasikal sebesar 73,5 %. Pada siklus terakhir yaitu 

siklus II mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi 93, nilai terendah 



 

  

 

50, rata-rata nilai sebesar 76,1 dengan pencapaian ketuntasan klasikal 

88,2%.  

2.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Penilaian aktivitas siswa meliputi penilaian terhadap kehadiran 

siswa, siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan saat 

pembelajaran berlangsung, siswa yang aktif bekerjasama dengan 

kelompoknya, siswa yang bertanya atau menanggapi saat teman dari 

kelompok lain memaparkan hasil tanya jawab dari kartu soal, siswa yang 

mengerjakan evaluasi atau tes siklus. Data aktivitas siswa diperoleh 

melalui observasi selama pemberian tindakan  atau selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan bersama dengan guru 

kolaborator. Nilai ketuntasan pada aspek aktivitas sebesar 65 sesuai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada aspek hasil belajar yang 

ditetapkan sekolah.  

Pada siklus I diperoleh nilai aktivitas 64%. (Lampiran 11 siklus I). 

Pada siklus II diperoleh nilai aktivitas 76%. Hasil penilaian aktivitas siswa 

dapat dilihat pada lembar observasi aktivitas siswa pada lampiran 18. 

Perolehan nilai aktivitas siswa pada siklus I dan silus II selama 

pembelajaran dengan metode diskusi menggunakan media question card 

disajikan dalam Tabel 10 di bawah ini 

Tabel 10. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

No. Siklus Ketuntasan klasikal (%) 

1. I 64 

2. II 76 

* Sumber: Analisis Hasil Observasi Aktivitas Siswa 



 

  

 

Data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang seperti tertera  

pada gambar 6 grafik berikut ini. 

 

Gambar 6. Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

3.   Hasil Observasi Kegiatan Guru 

Hasil observasi kegiatan guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11 Hasil observasi kegiatan guru 

No. Siklus Ketuntasan klasikal (%) 

1.          I 82,2 % 

2.         II 86,6 % 

* Sumber: Analisis Hasil Observasi Kegiatan Guru  

Hasil kegiatan guru ini digunakan untuk mengetahui kegiatan atau kinerja 

selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan pada kesesuaian 

guru dengan RPP.  

Berdasarkan tabel diketahui bahwa skor yang diperoleh pada siklus I yaitu  

mendapat perolehan skor 37 dari total skor 45, dengan presentase 82,2% 

dan kriteria cukup (lampiran 12 ) selanjutnya skor yang diperoleh pada 

siklus II diketahui aktivitas guru termasuk dalam kriteria sangat baik, yaitu  



 

  

 

dengan presentase 86,6% dengan perolehan jumlah skor 39  dari total skor 

45 (lampiran 19).  

Secara lebih jelas dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut 

 

Gambar 7. Grafik Observasi Kegiatan Guru 

4.   Hasil Observasi Situasi dan Kondisi Kelas 

   Aspek kondisi kelas yang diamati dalam penelitian tindakan siklus I dan 

II diperoleh berdasarkan penilaian pada situasi dan kondisi kelas disaat 

proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini dapat ditunjukan pada tabel 

12 di bawah ini  

Tabel 12. Hasil Observasi Situasi dan Kondisi Kelas 

No. Siklus Ketuntasan klasikal (%) 

1.    I 60 

2.   II  80 

* Sumber: Analisis Hasil Observasi Situasi dan Kondisi Kelas 

Pada siklus I diperoleh  dengan presentase 60 % dalam kategori cukup 

kondusif, dengan perolehan nilai 15 dari total skor 25 sedangkan pada 



 

  

 

siklus II situasi dan kondisi kelas meningkat menjadi 80% termasuk dalam 

ketegori sangat kondusif, dengan perolehan nilai 20 dari total skor 25. 

Situasi dan kondisi kelas selama penelitian berlangsung dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini.   

 

Gambar 8. Grafik Observasi Situasi dan Kondisi Kelas 

B.  Pembahasan 

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa penggunaan metode diskusi 

dengan media question card dapat meningkatkan tingkat hasil belajar siswa 

kelas VII SMP N 7 Semarang sehingga mereka tidak akan merasa bosan saat 

pembelajaran sejarah berlangsung. Hal ini karena penggunaan metode diskusi 

dengan media question card dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam 

menemukan jawaban dan aktif dalam berkerjasama dengan siswa yang lain 

saat diadakannya metode diskusi. siswa juga dapat mengkontruksi 

pengetahuannya sendiri, mengkomunikasikan pemikirannya dan menuliskan 

hasil diskusinya sehingga siswa lebih memahami konsep yang diajarkan dan 



 

  

 

membuat siswa terbiasa untuk mengkomunikasikan ide-idenya secara lisan 

maupun tulisan dalam rangka memecahkan masalah. Dalam hal ini, kreatifitas 

guru sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi dan menciptakan kondisi 

pembelajaran yang mampu melibatkan siswa didalamnya. 

Setiap siklus penelitian ini meliputi 4 (empat) tahapan (perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi) yang telah dilaksanakan dalam 2 (dua) 

siklus. Selama pembelajaran peneliti bertindak sebagai guru dan kolaborator 

sebagai pengamat. Penjelasan pelaksanaan masing-masing siklus dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Siklus I 

1) Perencanaan Siklus I 

Materi pembelajaran Siklus I yaitu reaksi bangsa Indonesia 

terhadap bangsa Eropa, materi pembelajaran ini membahas tentang 

reaksi rakyat terhadap kekuasaan bangsa Portugis dan Belanda yang 

banyak melaksanakan hal-hal yang merugikan raja dan rakyat yang 

akhirnya menimbulkan reaksi rakyat (pertentangan) melawan Portugis 

dan Belanda. 

a). Rencana Pelaksanaan pembelajaran Siklus I seperti tertera pada        

lampiran 2 (dua). 

b). Persiapan media question card yang hendak digunakan selama       

pembelajaran. 

c).  Persiapan instrumen penelitian berupa lembar observasi  aktivitas,  

hasil belajar, kegiatan guru dan kondisi situsi kelas. Soal tes 



 

  

 

disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada kurikulum KTSP 

dan juga dikonsultasikan dengan kolaborator. Untuk membantu 

pelaksanaan penilaian oleh observer maka pada lembar 

pengamatan aktivitas untuk guru maupun siswa diberi penjelasan 

mengenai kriteria penilaian begitu juga dengan observasi situsi dan 

kondisi kelas. Peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan 

kepada kolaborator mengenai kriteria penilaian lembar aktivitas 

siswa sebelum tindakan dilakukan (Lampiran 12).  

2) Tindakan Siklus I 

Pembelajaran Siklus I berlangsung pada hari Sabtu tanggal 28 

Mei 2011. Alokasi waktu pembelajaran selama 80 menit (2X40 jam 

pelajaran). Siswa terlebih dahulu di presensi oleh guru pada awal 

pertemuan. Kemudian, guru memberikan penjelasan mengenai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan penjelasan awal dari guru 

mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu tentang reaksi bangsa 

Indonesia terhadap bangsa Eropa. Guru sebelumnya mencoba 

menggali pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan 

dipelajari. Terdapat beberapa siswa yang telah memiliki konsep-

konsep mengenai materi yang akan dipelajari. 

Guru mempersiapkan media question card yang akan diberikan pada 

setiap kelompok, Guru membagi siswa yang terdiri dari 34 siswa 

kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anggota yang 

memiliki kemampuan akademik yang heterogen, sehingga terbentuk 7 



 

  

 

kelompok Guru membagi beberapa kartu soal pada tiap-tiap kelompok, 

setiap kelompok  mulai membahas persoalan yang ada dalam kartu 

soal. Guru memantau aktifitas siswa selama diskusi berlangsung. 

Setiap kelompok berhak memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain, sesuai dengan   pertanyaan yang ada pada kartu soal. Kelompok 

yang mendapat pertanyaan menjawab dan ditanggapi oleh kelompok 

yang lainnya. Guru memberikan penguatan hasil pengamatan dan 

diskusi. 

3) Observasi Siklus I 

 Kegiatan observasi dilakukan bersama dengan pengamat atau guru 

kolaborator pada saat pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati 

dalam tahap observasi adalah pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

aktivitas siswa dan tes akhir siklus. Hasil tahap observasi berupa 

catatan observasi dan catatan evaluasi hasil belajar siswa. Dari 

observasi diperoleh bahwa aktivitas siswa belum sepenuhnya sesuai 

dengan harapan yang hendak dicapai. Pada siklus I ini diperoleh 

dengan skor 16 dari total skor 25 ketuntasan klasikal sebesar 64%.  

Hasil belajar siklus I diperoleh nilai rata-rata aktivitas siswa 

sebesar 69.8 dengan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan dalam 

hasil belajar  pada siklus I sebanyak 24 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 10 siswa. Siswa yang belum tuntas sebanyak 4 (enam) siswa 

laki-laki dan 6 (enam) siswa perempuan.  (Lampiran 2).  



 

  

 

Siswa terlihat masih takut untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat. Banyak siswa yang tidak memiliki sumber belajar yang 

cukup. Siswa sebagian besar hanya membawa panduan LKS selama 

pembelajaran padahal mereka memiliki buku panduan lain, misalnya 

buku dari Pemkot Semarang. Siswa dalam membuat catatan masih 

tergantung pada guru sehingga banyak yang perlu diawasi baru 

membuat catatan. 

Kinerja guru selama pembelajaran juga diamati oleh observer. 

Sebagai observer adalah kolaborator (guru mata pelajaran). Hasil 

observasi kinerja guru (peneliti) pada siklus I terlihat pada siklus I 

yaitu  mendapat perolehan skor 37 dari total skor 45, dengan 

presentase 82,2% dan kriteria cukup (lampiran 12 ) kinerja guru pada 

saat penelitian sudah cukup baik namun ada beberapa catatan yang 

perlu lebih ditingkatkan agar  penelitian dapat lebih berhasil. Dalam 

hal pengelolaan kelas guru untuk lebih tegas ketika ada siswa yang 

melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. 

Dalam memberikan pertanyaan guru  agar lebih bervariasi sehingga 

siswa mendapat kesempatan berpikir yang cukup untuk menjawab. 

Termasuk dalam penyampaian materi agar memperhatikan kondisi 

siswa yang memiliki pemahaman yang berbeda untuk disampaikan 

secara perlahan dan jelas. 

 

 



 

  

 

4) Refleksi Siklus I 

  Hasil tahap observasi siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar aspek kognitif dan aktivitas siswa belum mencapai indikator 

yang telah ditetapkan. Jumlah siswa yang memperoleh nilai   65 

untuk hasil belajar aspek kognitif dan aspek aktivitas belum mencapai 

75%. Guru perlu lebih memotivasi siswa agar berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. Siswa masih terlihat malu dan takut untuk 

menyampaikan pertanyaan atas kesulitan yang dihadapi. Demikian 

juga ketika diberikan pertanyaan lisan siswa masih takut apabila salah 

dalam menjawab. Di saat diskusi siswa cenderung asyik bermain dan 

berbicara sendiri dengan temannya, tidak fokus pada question card 

yang sedang didiskusikan, pada saat penyampaian kartu soal oleh 

perwakilan kelompok diskusi masih ada siswa yang berbicara sendiri 

dan tidak memperhatikan temannya yang presentasi. Hal ini berbeda 

disaat siswa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan question card 

kepada masing-masing kelompok, siswa cenderung belum aktif dan 

tidak cukup antusias untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu perlu 

dilanjutkan pada siklus ke II agar permasalahan bisa terselesaikan. 

Peneliti perlu melakukan perbaikan kaitannya dengan kekurangan dan 

hambatan pada siklus I. 

 

 

 



 

  

 

b.  Siklus II 

 1).  Perencanaan Siklus II 

Materi pembelajaran Siklus II yaitu perkembangan kehidupan 

masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa. 

a).  Rencana Pelaksanaan pembelajaran Siklus II seperti tertera pada  

      lampiran 2 (dua). 

b). Persiapan media question card yang hendak digunakan selama        

pembelajaran. 

    c). Persiapan instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas,    

hasil belajar, kegiatan guru dan kondisi situsi kelas. Soal tes 

disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada  kurikulum 

KTSP dan juga dikonsultasikan dengan kolaborator. Untuk 

membantu pelaksanaan penilaian oleh observer maka pada lembar 

pengamatan aktivitas untuk guru maupun siswa diberi penjelasan 

mengenai kriteria penilaian begitu juga dengan observasi situsi dan 

kondisi kelas. Peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan 

kepada kolaborator mengenai kriteria penilaian lembar aktivitas 

siswa sebelum tindakan dilakukan (Lampiran 12).  

2). Tindakan siklus II 

 Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan hari sabtu tanggal 4 Juni 

2011. Pembelajaran ini dilakukan selama 80 menit (2x40 jam 

pelajaran). Pada awal pertemuan guru melakukan presensi kehadiran 

siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa kemudian diberi 



 

  

 

pre test secara lisan terkait dengan materi pada pertemuan sebelumnya, 

seperti pada siklus I pembelajaran menggunakan metode diskusi 

dengan media question card. Siswa membentuk kelompok kemudian 

guru membicarakan aturan diskusi, Guru membagikan kartu soal 

kepada setiap kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan soal 

yang ada dalam kartu soal, setiap anak bertanggung jawab terhadap 1 

kartu soal, setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kartu soal. Kelompok lain 

yang mendapat pertanyaan diberi waktu untuk menjawab dan 

kelompok yang lainnya diminta untuk menanggapi.   Guru memantau 

aktifitas siswa selama diskusi berlangsung. Pada kesempatan ini 

terdapat beberapa siswa yang bertanya pada kelompok yang 

mengajukan presentasi. Di akhir pembelajaran guru memberikan post 

test kepada siswa, kemudian guru bersama-sama siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran.  

3). Observasi siklus II 

  Kegiatan observasi dilakukan bersama dengan pengamat atau 

guru kolaborator pada saat pembelajaran berlangsung. Aspek yang 

diamati dalam tahap observasi adalah pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi aktivitas siswa,kinerja guru,kondisi kelas dan tes akhir siklus. 

Hasil tahap observasi berupa catatan observasi dan catatan evaluasi 

hasil belajar siswa. Dari observasi diperoleh bahwa aktivitas siswa 

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang hendak dicapai. Pada 



 

  

 

siklus II ini diperoleh dengan skor 19 dari total skor 25 ketuntasan 

klasikal sebesar 76%.(lampiran 11) 

         Hasil belajar siklus II diperoleh nilai rata-rata aktivitas siswa 

sebesar 75,4% dengan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan dalam 

hasil belajar  pada siklus I sebanyak 24 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 6 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa.(Lampiran 2).     

        Kinerja guru selama pembelajaran juga diamati oleh observer. 

Sebagai observer adalah kolaborator (guru mata pelajaran). Hasil 

observasi kinerja guru (peneliti) pada siklus II yaitu  mendapat 

perolehan skor 37 dari total skor 45, dengan presentase 82,2% dan 

kriteria cukup (lampiran 12 ) kinerja guru pada saat penelitian sudah 

cukup baik namun ada beberapa catatan yang perlu lebih ditingkatkan 

agar  penelitian dapat lebih berhasil. Dalam hal pengelolaan kelas 

guru untuk lebih tegas ketika ada siswa yang melakukan aktivitas 

yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Dalam memberikan 

pertanyaan guru  agar lebih bervariasi sehingga siswa mendapat 

kesempatan berpikir yang cukup untuk menjawab. Termasuk dalam 

penyampaian materi agar memperhatikan kondisi siswa yang memiliki 

pemahaman yang berbeda untuk disampaikan secara perlahan dan 

jelas. 

 

 



 

  

 

4). Refleksi Siklus II 

  Hasil tahap observasi siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar aspek kognitif dan aktivitas siswa belum mencapai indikator 

yang telah ditetapkan. Jumlah siswa yang memperoleh nilai   65 

untuk hasil belajar aspek kognitif dan aspek aktivitas belum mencapai 

75%. Guru perlu lebih memotivasi siswa agar berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. Siswa sudah terlihat aktif dan sudah merasa 

tidak takut lagi untuk menyampaikan pertanyaan atas kesulitan yang 

dihadapi. Demikian juga ketika diberikan pertanyaan lisan siswa 

terlihat antusias dan kritis dalam menjawab. Di saat diskusi siswa 

sudah mulai menampakan perhatian, kerjasama antar sesama anggota 

terjalin dengan baik dan masing-masing anggota sadar akan tanggung 

jawab individu yang diembannya, setiap anggota memiliki tanggung 

jawab yang berbeda-beda dalam menyelesaikan question card 

sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu dan menyelesaikan 

dengan, pada saat penyampaian question card oleh perwakilan 

kelompok diskusi, siswa terlihat memperhatikan dan mempunyai rasa 

ingin tahu untuk lebih aktif ikut serta dalam mengajukan pertanyaan 

dan lebih kritis.  

       Tidak jauh berbeda disaat siswa mengajukan pertanyaan berkaitan 

dengan question card kepada masing-masing kelompok, siswa terlihat 

begitu aktif dan kritis dalam mengajukan pertanyaan  dengan teman 

sesama kelompok. Berdasarkan hasil analisis data observasi pada 



 

  

 

siklus II mengenai ketuntasan pada aspek aktivitas dan hasil belajar 

telah mencapai indikator keberhasilan penelitian, maka pada siklus II 

permasalahan dinyatakan telah terselelesaikan. Penelitian dianggap 

telah menjawab permasalahan sehingga tidak perlu dilanjut pada siklus 

berikutnya. 

   Dari hasil siklus I dan II tersebut diatas telah membuktikan 

metode diskusi dengan media question card efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Minat belajar yang tinggi akan 

membuktikan keaktivan siswa dalam proses pembelajaran yang pada 

akhirnya akan berpengaruh  terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

       Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode diskusi dengan 

media question card dari nilai rata-rata kelas dari sebelum penelitian, 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

      Tabel  13. Data nilai tertinggi dan terendah beserta nilai rata-rata 

VII D SMP N 7 Semarang 

   No Keterangan Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Nilai tertinggi  85 87 93 

2. Nilai terendah 40 47 50 

3 Rata-rata nilai  65,1 69,7 76,1 

4. Ketuntasan klasikal 64,7% 73,5% 88,2% 

     * Sumber: Analisis Hasil Belajar Siswa 



 

  

 

Dari tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata semakin 

meningkat. Data awal yaitu nilai rata-rata 65,1 menjadi meningkat 

pada siklus I sebesar 69,7 dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 

76,1.        

Peningkatan nilai juga terlihat semakin meningkat dari nilai 

tertinggi sampai nilai tertendah, dari data memperlihatkan nilai 

terendah 40 dan nilai tertinggi 85 dan pada akhir siklus mengalami 

kenaikan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi menjadi 93. Ketuntasan 

Klasikal terlihat juga mengalami kenaikan pada pra siklus ketuntasan 

klasikal 64,7%, perubahan terjadi pada siklus I sebesar 73,5% dan pada 

siklus II mengalami  kenaikan yang signifikan sebesar 88,2%. Dari 

data ini dapat diketahui bahwa penggunaan metode diskusi dengan 

media question card dapat meningkatkan hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode diskusi dengan media question card dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada  siswa kelas VII D SMP N 7 pada sub materi reaksi bangsa 

Indonesia terhadap bangsa Eropa dan perkembangan masyarakat pada masa 

kolonial Eropa sesuai dengan indikator yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 

75% dari jumlah siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan secara 

klasikal sekurang-kurangnya 85% siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan 

nilai minimal 65. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan metode diskusi dengan 

media question card dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, oleh karena itu 

maka disarankan dapat juga digunakan sebagai metode pembelajaran di saat 

pelajaran sejarah berlangsung. 
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Lampiran 1  Daftar nama siswa kelas VII D 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D 

SMP NEGERI 7 SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. Abdillah Taqiudin Rifqi L 

2. Agung Bhakti Setyonugroho L 

3. Andy Setyawan L 

4. Anindya Dhiracita P 

5. Apriliya Ava Elvira P 

6. Aulia Ratna Karina P 

7. Bramasta Veva Mahe L 

8. Cahyaningrat L 

9. Devi Novita Sari P 

10. Dwinjar Anandaru P 

11. Evan Brunandito L 

12. Galang Abrianto L 

13. Habibullah L 

14. Hani Novita Yulianti P 

15. Hartika Intan Wulandari P 

16. Humairo Shidiq Abdat P 

17. Kevin Arfendo Putra L 

18. Kukuh Wira Satya L 

19. Maharani Putri Anggraini P 

20. Melanisa Ahlaqulkarima P 

21. Mentaya Ayuning Ananto P 

22. Milati Hanifa  P 

23. Muhamad Mierzha Umbara W L 

24. Muhammad Astya Amar Ma'ruf L 

25. Muhammad Hanif L 

26. Musyaffa Muhammad L 

27. Naufal Rifqi Prasetyo L 

28. Nerpati Arum Karengga Ruci P 

29. Nuzul Islamic L 

30. Offan Ricad Julian L 

31. Prisilia Cinthiya Devi P 

32. Rasti Nuryuniar Santi P 

33. Rico Prabowo Saputro L 

34. Salsabila Sofiya Izdihar P 

 
 

 

 



 

  

 

Lampiran 2  Daftar nilai awal pra siklus 

 

DAFTAR NILAI AWAL PRA SIKLUS 

KELAS VII D SMP N 7 SEMARANG 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abdillah Taqiudin Rifqi 65 Tuntas 

2 Agung Bhakti Setyonugroho 55 Belum Tuntas 

3 Andy Setyawan 75 Tuntas 

4 Anindya Dhiracita 70 Tuntas 

5 Apriliya Ava Elvira 65 Tuntas 

6 Aulia Ratna Karina 45 Belum Tuntas 

7 Bramasta Veva Mahe 55 Belum Tuntas 

8 Cahyaningrat 70 Tuntas 

9 Devi Novita Sari 65 Tuntas 

10 Dwinjar Anandaru 40 Belum Tuntas 

11 Evan Brunandito 85 Tuntas 

12 Galang Abrianto 55 Belum Tuntas 

13 Habibullah 40 Belum Tuntas 

14 Hani Novita Yulianti 55 Belum Tuntas 

15 Hartika Intan Wulandari 80 Tuntas 

16 Humairo Shidiq Abdat 70 Tuntas 

17 Kevin Arfendo Putra 65 Tuntas 

18 Kukuh Wira Satya 75 Tuntas 

19 Maharani Putri Anggraini 45 Belum Tuntas 

20 Melanisa Ahlaqulkarima 75 Tuntas 

21 Mentaya Ayuning Ananto 60 Belum Tuntas 

22 Milati Hanifa  80 Tuntas 

23 Muhamad Mierzha Umbara W 70 Tuntas 

24 Muhammad Astya Amar Ma'ruf 75 Tuntas 

25 Muhammad Hanif 65 Belum Tuntas 

26 Musyaffa Muhammad 40 Belum Tuntas 

27 Naufal Rifqi Prasetyo 85 Tuntas 

28 Nerpati Arum Karengga Ruci 80 Tuntas 

29 Nuzul Islamic 55 Belum Tuntas 

30 Offan Ricad Julian 75 Tuntas 

31 Prisilia Cinthiya Devi 65 Tuntas 

32 Rasti Nuryuniar Santi 80 Tuntas 

33 Rico Prabowo Saputro 65 Tuntas 

34 Salsabila Sofiya Izdihar 70 Tuntas 



 

  

 

  Jumlah 2215   

  Nilai Rata-rata 65.1   

  Nilai Tertinggi 85   

  Nilai Terendah 40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 3  Daftar Nilai Siklus I 

 

DAFTAR NILAI SIKLUS I 

KELAS VII D SMP N 7 SEMARANG 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abdillah Taqiudin Rifqi 67 Tuntas 

2 Agung Bhakti Setyonugroho 60 Belum Tuntas 

3 Andy Setyawan 80 Tuntas 

4 Anindya Dhiracita 73 Tuntas 

5 Apriliya Ava Elvira 73 Tuntas 

6 Aulia Ratna Karina 53 Belum Tuntas 

7 Bramasta Veva Mahe 67 Tuntas 

8 Cahyaningrat 73 Tuntas 

9 Devi Novita Sari 67 Tuntas 

10 Dwinjar Anandaru 47 Belum Tuntas 

11 Evan Brunandito 87 Tuntas 

12 Galang Abrianto 67 Tuntas 

13 Habibullah 47 Belum Tuntas 

14 Hani Novita Yulianti 67 Tuntas 

15 Hartika Intan Wulandari 87 Tuntas 

16 Humairo Shidiq Abdat 73 Tuntas 

17 Kevin Arfendo Putra 60 Belum Tuntas 

18 Kukuh Wira Satya 80 Tuntas 

19 Maharani Putri Anggraini 50 Belum Tuntas 

20 Melanisa Ahlaqulkarima 80 Tuntas 

21 Mentaya Ayuning Ananto 60 Belum Tuntas 

22 Milati Hanifa  87 Tuntas 

23 Muhamad Mierzha Umbara W 73 Tuntas 

24 Muhammad Astya Amar Ma'ruf 80 Tuntas 

25 Muhammad Hanif 67 Tuntas 

26 Musyaffa Muhammad 47 Belum Tuntas 

27 Naufal Rifqi Prasetyo 87 Tuntas 

28 Nerpati Arum Karengga Ruci 80 Tuntas 

29 Nuzul Islamic 60 Belum Tuntas 

30 Offan Ricad Julian 80 Tuntas 

31 Prisilia Cinthiya Devi 67 Tuntas 

32 Rasti Nuryuniar Santi 80 Tuntas 

33 Rico Prabowo Saputro 70 Tuntas 

34 Salsabila Sofiya Izdihar 73 Tuntas 

  Jumlah 2369   



 

  

 

  Nilai Rata-rata 69.7   

  Nilai Tertinggi 87   

 Nilai Terendah 47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 4  Daftar Nilai Siklus II 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abdillah Taqiudin Rifqi 70 Tuntas 

2 Agung Bhakti Setyonugroho 67 Tuntas 

3 Andy Setyawan 87 Tuntas 

4 Anindya Dhiracita 80 Tuntas 

5 Apriliya Ava Elvira 87 Tuntas 

6 Aulia Ratna Karina 60 Belum Tuntas 

7 Bramasta Veva Mahe 67 Tuntas 

8 Cahyaningrat 80 Tuntas 

9 Devi Novita Sari 73 Tuntas 

10 Dwinjar Anandaru 60 Belum Tuntas 

11 Evan Brunandito 87 Tuntas 

12 Galang Abrianto 67 Tuntas 

13 Habibullah 50 Belum Tuntas 

14 Hani Novita Yulianti 73 Tuntas 

15 Hartika Intan Wulandari 93 Tuntas 

16 Humairo Shidiq Abdat 80 Tuntas 

17 Kevin Arfendo Putra 67 Tuntas 

18 Kukuh Wira Satya 87 Tuntas 

19 Maharani Putri Anggraini 67 Tuntas 

20 Melanisa Ahlaqulkarima 87 Tuntas 

21 Mentaya Ayuning Ananto 67 Tuntas 

22 Milati Hanifa  93 Tuntas 

23 Muhamad Mierzha Umbara W 80 Tuntas 

24 Muhammad Astya Amar Ma'ruf 87 Tuntas 

25 Muhammad Hanif 73 Tuntas 

26 Musyaffa Muhammad 50 Belum Tuntas 

27 Naufal Rifqi Prasetyo 93 Tuntas 

28 Nerpati Arum Karengga Ruci 87 Tuntas 

29 Nuzul Islamic 67 Tuntas 

30 Offan Ricad Julian 87 Tuntas 

31 Prisilia Cinthiya Devi 73 Tuntas 

32 Rasti Nuryuniar Santi 87 Tuntas 

33 Rico Prabowo Saputro 73 Tuntas 

34 Salsabila Sofiya Izdihar 80 Tuntas 

  Jumlah 2586   

  Nilai Rata-rata 76.1   

  Nilai Tertinggi 93   



 

  

 

Lampiran 5  Perbandingan nilai evaluasi 

 

PERBANDINGAN NILAI EVALUASI SISWA KELAS VII D 

 
NO Nama Siswa   SIKLUS   

    Pra I II 

1 Abdillah Taqiudin Rifqi 65 67 70 

2 Agung Bhakti Setyonugroho 55 60 67 

3 Andy Setyawan 75 80 87 

4 Anindya Dhiracita 70 73 80 

5 Apriliya Ava Elvira 65 73 87 

6 Aulia Ratna Karina 45 53 60 

7 Bramasta Veva Mahe 55 67 67 

8 Cahyaningrat 70 73 80 

9 Devi Novita Sari 65 67 73 

10 Dwinjar Anandaru 40 47 60 

11 Evan Brunandito 85 87 87 

12 Galang Abrianto 55 67 67 

13 Habibullah 40 47 50 

14 Hani Novita Yulianti 55 67 73 

15 Hartika Intan Wulandari 80 87 93 

16 Humairo Shidiq Abdat 70 73 80 

17 Kevin Arfendo Putra 65 60 67 

18 Kukuh Wira Satya 75 80 87 

19 Maharani Putri Anggraini 45 50 67 

20 Melanisa Ahlaqulkarima 75 80 87 

21 Mentaya Ayuning Ananto 60 60 67 

22 Milati Hanifa  80 87 93 

23 Muhamad Mierzha Umbara W 70 73 80 

24 Muhammad Astya Amar Ma'ruf 75 80 87 

25 Muhammad Hanif 65 67 73 

26 Musyaffa Muhammad 40 47 50 

27 Naufal Rifqi Prasetyo 85 87 93 

28 Nerpati Arum Karengga Ruci 80 80 87 

29 Nuzul Islamic 55 60 67 

30 Offan Ricad Julian 75 80 87 

31 Prisilia Cinthiya Devi 65 67 73 

32 Rasti Nuryuniar Santi 80 80 87 

33 Rico Prabowo Saputro 65 70 73 

34 Salsabila Sofiya Izdihar 70 73 80 



 

  

 

  Jumlah 2215 2369 2586 

  Nilai Rata-rata 65.1 69.7 76.1 

  Nilai Tertinggi 85 87 93 

  Nilai Terendah 40 47 50 

  Ketuntasan Klasikal 64,7% 73,5% 88,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 6 

SILABUS 

Kelas : VII (tujuh) 

Mata Pelajaran : IPS / Sejarah 

Semester : 2 (dua) 

 

Standar Kompetensi : 5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Budha sampai masa Kolonial Eropa. 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

5.1 Mendeskripsikan  

      perkem-bangan    

      masyara-kat,  

      kebudaya-an, dan  

      pemerintahan    

      pada masa  

      Hindu-Budha  

     serta peninggalan- 

      peninggalannya. 

  Proses masuk dan    

  berkembangnya        

  agama Hindu dan  

  Budha di  Indonesia 

 

 

 

 

Membaca  referensi  

dan mengamati atlas  

sejarah  tentang  

masuk dan  

berkembangnya  

agama Hindu – Budha  

di Indonesia 

 

 

 Mendeskripsikan    

proses masuk dan     

   berkembangnya  

   agama Hindu dan  

   Budha di Indonesia 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buku IPS  

kls VII,  

BSE 

 

Buku IPS 

Kls VII, 

Tiga 

Serangkai 

 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

 

Peta daerah yang di  

pengaruhi unsur Hindu  

dan Budha di  

Indonesia 

 

 

 

Perkembangan 

kerajaan  

Hindu Budha  

di Indonesia 

 

 

 

 

Mengamati peta daerah 

yang dipengaruhi unsur  

Hindu dan Buddha  

di Indonesia 

 

 

 

Membaca referensi dan  

diskusi, menyusun  

secara kronologi  

perkembangan kerajaan  

Hindu dan Budha  

di Indonesia 

 

 

 

 Menunjukkan pada  

peta daerah-daerah 

yang dipengaruhi  

unsur budaya  

Hindu Budha  

di Indonesia 

 

 Menyusun   

kronologi  

   perkembangan    

   kerajaan  

   Hindu-Budha  

   di Indonesia 

 

 

 

 Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

 

 

 

Tes 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

Buku 

Sejarah  

klsVII, 

Pemkot 

Kota 

Semarang 

Peta 

Globe 

Gambar-

gambar 

 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

 

Peninggalan sejarah  

Kerajaan yang  

bercorak  

Hindu dan Budha  

di berbagai daerah 

 

Mengamati gambar  

untuk  memahami dan  

mengenal peninggalan  

sejarah kerajaan Hindu  

dan Budha di berbagai  

daerah 

 Mengidentifikasi     

peninggalan sejarah  

   kerajaan bercorak   

   Hindu-Budha  

   di berbagai daerah 

 Penugasan Tugas 

rumah 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

5.2 Mendeskripsikan   

      perkem-bangan  

      masyara-kat,  

      kebudaya-an, dan  

      pemerintahan  

      pada masa Islam  

      di Indonesia,serta    

      pening-galan- 

      pening-galannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Masuk dan     

berkembangnya 

agama Islam melalui   

aktivitas pelayaran   

dan  perdagangan   

antara  Asia Barat,    

India  dan Cina. 

 

Saluran lslamisasi   

di lndonesia 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan  

 perkembangan Islam  

 di Indonesia 

 

 

 

 

 

 Diskusi tentang saluran    

 Islamisasi di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 Melacak  masuk 

dan berkem-

bangnya agama 

Islam ke  Indonesia 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan 

saluran-saluran 

Islamisasi 

di Indonesia. 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

 

 

 

 

TesPilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta jalur dan daerah 

penyebaran  Islam di 

Inndonesia 

 

 

Kronologi 

perkembangan 

kerajaan Islam di 

berbagai wilayah 

Indonesia 

Peninggalan sejarah  

bercorak Islam  di 

berbagai daerah di 

Indonesia 

 

 

 Membaca dan   

 mengamati   

 peta jalur penyebaran  

 Islam di Indonesia 

 

Tanya jawab tentang  

perkembangan kerajaan 

Islam di berbagai 

wilayah Indonesia 

 

Mengamati gambar 

untuk memahami dan 

mengenal peningalan 

sejarah bercorak Islam di 

berbagai daearah  di  

Indonesia 

 Membuat dan  

menunjukkan peta 

jalur dan daerah 

penyebaran Islam  

di Indonesia 

 Menyusun 

kronologi perkem-

bangan kerajaan 

Islam  di berbagai 

wilayah Indonesia 

 Mengidentifikasi 

peninggalan- 

peninggalan sejarah 

bercorak Islam 

diberbagai daerah 

di Indonesia 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

5.3 Mendeskripsikan   

      perkem-bangan    

      masyara-kat,  

      kebudaya-an, dan    

      pemerintahan   

      pada masa  

      Kolonial Eropa 

Proses masuknya   

bangsa-bangsa Eropa  

ke Indonesia   

 

 

 

  Cara-cara yang   

  digunakan bangsa    

  Eropa  untuk ke    

  Indonesia  

  

 

  Perlawanan rakyat     

  Indonesia terhadap   

  bangsa Eropa 

 

Melacak proses  

masuknya bangsa- 

bangsa Eropa dengan 

mengamati peta 

penjelajahan samudra  

 

 Membaca buku referensi       

 tentang cara-cara yang    

 digunakan bangsa Eropa  

 untuk ke Indonesia 

  

 

Tanya jawab tentang   

 perlawanan rakyat   

 Indonesia terhadap   

 bangsa Eropa. 

 Menguraikan    

proses  masuknya 

bangsa–bangsa 

Eropa  ke Indonesia  

 

 

 Menjelaskan cara-  

cara  yang 

digunakan bangsa 

Eropa   

untuk masuk ke 

Indonesia 

 Mendeskripsikan   

reaksi bangsa 

Indonesia terhadap  

bangsa Eropa  

Penugasan 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Tugas 

kelmpok 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 



 

  

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

  

  Mendeskripsikan    

  perkembangan    

  masyarakat, 

  kebudayaan dan 

  pemerintahan pada  

  masa kolonial  Eropa   

 Diskusi tentang   

 perkembangan tentang  

 perkembangan  

 kehidupan masyarakat 

,kebudayaan dan  

 pemerintahan pada masa  

 kolonial Eropa    

 Mendeskripsikan    

 perkembangan      

 kehidupan   

 masyarakat,  

 kebudayaan   

 dan pemerintahan 

pada masa kolonial 

Eropa 

Tes 

lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 

pertanyaan 

 

 

 

 

 

             

 

 



 

  

 

Lampiran 7  

SIKLUS I 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah        :  SMP Negeri 7 Semarang 

  Mata pelajaran       :  IPS Sejarah 

  Kelas / Semester   :  VII / Genap 

Alokasi waktu      :   2 x 40 menit  

STANDAR KOMPETENSI :    5.  Memahami perkembangan masyarakat 

                                                                       sejak masa Hindu-Budha sampai 

                                                                       masa  negara Eropa. 

KOMPETENSI DASAR            :    5.3 Mendeskripsikan perkembangan  

                                                                       masyarakat,kebudayaan, dan  

                                                                       pemerintahan pada masa kolonial Eropa 

INDIKATOR   :    

 Mengidentifikasi reaksi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis di luar 

pulau Jawa (Aceh dan Ternate), 

 Mengidentifikasi reaksi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis di pulau 

Jawa (Demak) 

 Mengidentifikasi reaksi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di pulau 

Jawa (Mataram, Banten) 

 Mengidentifikasi reaksi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di luar 

pulau Jawa (Makasar dan Maluku) 

 

A.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan Kerajaan Aceh terhadap 

Portugis 

 Siswa mampu mendeskripsikan latar belakang perlawanan kerajaan Aceh 

terhadap Portugis 



 

  

 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan Kerajaan Demak terhadap 

Portugis 

 Siswa mampu mengidentifikasi penyebab utama terjadinya perlawanan 

kerajaan Ternate terhadap Portugis 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan kerajaan Mataram terhadap 

VOC 

 Siswa mampu mengidentifikasi beberapa faktor kegagalan serangan pasukan 

Mataram terhadap VOC 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan rakyat Banten terhadap VOC 

 Siswa mampu mendeskripsikan tentang penyebab kegagalan perlawanan 

rakyat Banten terhadap VOC 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan rakyat Makasar terhadap VOC 

 Siswa mampu mengidentiikasi penyebab kegagalan perlawanan rakyat 

Makasar terhadap VOC 

 Siswa mampu menjelaskan tokoh perlawanan rakyat Maluku  terhadap VOC 

 

B.  MATERI PEMBELAJARAN 

Reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa 

 

C.  METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah bervariasi  

Metode diskusi dengan media question card 

Tanya jawab.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

D.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

      Pertemuan 1  

      Materi :  

      Reaksi rakyat Indonesia terhadap kekuasaan Portugis dan Belanda (VOC) 

No. Kegiatan Waktu Metode 

 Pendahuluan: 

a. Guru memberi salam, memeriksa kebersihan   

ruang belajar, kehadiran siswa dan doa. 

b. Apersepsi 

 Guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan menanyakan tujuan bangsa Eropa 

datang ke Indoonesia.  

c. Motivasi  

 Guru memotivasi siswa dengan menanyakan   

faktor penyebab timbulnya perlawanan 

rakyat Maluku (Ternate) melawan Belanda 

(VOC).  

 Guru menyampaikan indikator pembelajaran. 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 

2. Kegiatan Inti: 

a. Eksplorasi 

 Siswa menyimak penjelasan guru mengenai 

perlawanan rakyat Indonesia terhadap 

bangsa Portugis dan Belanda. 

 Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5 siswa tiap kelompok dengan 

kemampuan akademik yang berbeda. 

 Ceramah 

 



 

  

 

 b. Elaborasi 

 Guru membagi beberapa kartu soal pada 

tiap-tiap kelompok  kelompok mulai 

membahas persoalan      yang ada dalam 

kartu soal. 

 Guru memantau kegiatan siswa 

 Guru melakukan intervensi kepada siswa. 

 Setiap kelompok berhak memberikan 

pertanyaan kepada kelompok lain, sesuai     

dengan   pertanyaan yang ada pada kartu 

soal. Kelompok yang mendapat pertanyaan 

menjawab dan ditanggapi oleh kelompok 

yang lainnya. 

c. Konfirmasi 

 Guru memberikan penguatan hasil 

pengamatan dan diskusi. 

 Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya jawab seputar materi.  

60 

menit 

Diskusi 

Tanya 

Jawab 

& 

Penugasan 

 

3.    Penutup : 

 Membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

 Memberikan tes evaluasi (siklus 1) untuk 

mengetahui daya serap materi  yang baru saja 

dipelajari 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

10 

menit 

Ceramah 

 

 



 

  

 

E. SUMBER BELAJAR 

      1. BSE IPS kls VII 

2. Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah Untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga. 

3. Buku Sejarah kls VII Pemkot Semarang 

4. Buku IPS kls VII penerbit Tiga Serangkai    

5. Lembar kegiatan siswa (LKS) 

 

F.  PENILAIAN 

 Tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda 

 

 

 

 

  

 

 

              Semarang,        Mei 2011 

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

 

 

 

 

Mudiyati, S.Pd           Kisni 

NIP. 196102101981112003          NIM. 3101404043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 8 

SOAL-SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Sekolah  :  SMP N 7 Semarang  

Kelas/semester :  VII / II 

Mata Pelajaran :  Sejarah 

                                   Materi pokok             :  Perlawanan rakyat Indonesia terhadap   

                                                                               bangsa Eropa 

Waktu  :  1 x 30 menit 

Petunjuk 

1. Berdoalah sebelum anda mengerjakan soal-soal berikut 

2. Bacalah soal dengan cermat dan teliti 

3. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi  

tanda silang (X) pada A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

4. Tanyakan pada pengawas apabila terdapat hal-hal yang belum jelas 

 

1. Dalam upaya menyerang Portugis di Malaka Sultan Ali Mughayat (Aceh) 

mengadakan persekutuan dengan salah satu kerajaan di Semenanjung Malaka 

yaitu … 

a. Johor  

b. Penang 

c. Kedah 

d. Kelantan 

2.   Kerajaan Demak pernah melakukan penyerangan ke Malaka (1512) dipimpin   

      oleh .... 

a.  Adipati Unus 

b.  Raden Patah 

c.  Sultan Trenggono 

d.  Fatahillah 

3.   Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan serangan pasukan Mataram  

      terhadap VOC di Batavia adalah .... 

a.  Pasukan Mataram kekurangan persediaan bahan makanan  

b.  VOC mendapat bantuan pasukan dari  Belanda 

c.  Terjadinya perpecahan di kalangan bangsawan Mataram 

d.  Benteng pertahanan VOC tersebar di seluruh Batavia 

 



 

  

 

4.   Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dipimpin oleh .... 

a.  Sultan Haji 

b.  Kyai Tapa 

c.  Pangeran Mangkubumi 

d.  Sultan Jamaludin 

5.   Kegagalan perlawanan Sultan Hassanudin terhadap VOC disebabkan oleh .... 

a. Pelaksanaan politik Devide Et Impera 

b. Pasukan Sultan Agung Tirtayasa kekurangan bahan makanan 

c. Masuknya bantuan VOC di Banten 

d.   Diambil alihnya kekuasaan kerajaan Banten oleh pangeran Mangkubumi 

6.   Perlawanan kerajaan Aceh terhadap Portugis pertama kali dilakukan oleh  .... 

a.   Sultan Alaudin Riayat Syah 

b.   Sultan Iskandar Thani 

c.   Sultan Ali Mughayat Syah 

d.   Sultan Iskandar Muda 

7.   Sultan Agung melancarkan serangan ke Batavia 2 kali, serangan pertama   

      tahun 1628 dipimpin oleh ... dan serangan kedua dipimpin ... 

a.   Tumenggung Bahurekso dan Dipati Ukur    

b.   Pangeran Mangkubumi dan Mas Said  

c.   Trunojoyo dan Untung Suropati 

d.   Mas Said dan Trunojoyo 

8.   Penyebab utama terjadinya permusuhan rakyat Ternate melawan bangsa  

      Portugis adalah ... 

a.   Portugis mendirikan benteng di Ternate  

b.   Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah 

c.   Portugis menyebarkan agama Khatolik di Maluku 

d.   Portugis ikut campur urusan istana di Ternate  

 

 

 

 



 

  

 

9.  Faktor berikut ini yang mendorong berkembangnya perdagangan di Kerajaan   

     Aceh setelah Malaka dikuasai oleh Portugis tahun 1511 adalah .... 

a.  Kerajaan Aceh menjadi penguasa tunggal di Nusantara   

b.  Para pedagang muslim memindahkan kegiatan dagangnya di Aceh 

c.  Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh makin luas 

d.  Kerajaan Aceh bebas melakukan monopoli perdagangan 

10. Adipati Unus bersama armada Palembang, menyerang Malaka dibawah  

      kekuasaan Portugis pada tahun ...   

a.  1513  

b.  1520  

c.  1511    

d.  1517 

11. Sultan Tidore yang berhasil mempertahankan wilayah Maluku dari penjajahan    

      Belanda (VOC) adalah ... 

a.  Sultan Jamaludin 

b.  Sultan Nuku 

c.  Sultan Baabulah 

d.  Arupalaka  

12. Pemimpin perlawanan rakyat Makasar terhadap VOC yang dijuluki ayam  

      jantan dari timur adalah ... 

a.  Sultan Alaudin  

b.  Sultan Abdullah 

c.  Sultan Hassanuddin 

d.  Sultan Zainal Abidin 

13. Berikut ini yang menjadi penyebab khusus terjadinya perang Aceh adalah .... 

a.  Penguasaan Belanda atas wilayah jajahan Aceh   

b.  Penandatanganan Traktat Sumatra oleh Inggris dan Belanda 

c.  Serangan pasukan Belanda 

d.  Aceh menolak mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda 

 

 



 

  

 

14. Pada tahun 1527 prajurit Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda         

      Kelapa di bawah pimpinan …. 

      a.  Adipati Unus   

      b.  Fatahillah 

      c.  Sultan Iskandar muda 

      d.  Raden Patah 

15. Kegagalan perlawanan Sultan Hassanudin mengusir penjajahan Belanda dari  

      Makasar karena pengkhianatan .... 

a.   Karaeng Galesung 

b.  Karaeng Montemmarano 

c.   Aru Palaka 

d.  Kapitan Jonker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 9 

KISI – KISI PENULISAN SOAL 

SIKLUS I 

 

Materi Pelajaran    :  IPS / Sejarah           Alokasi waktu    : 1x30 menit  

Kelas / Semester    : VII D / 2          Jumlah Soal        : 15 soal 

Tahun Pelajaran     : 2010/2011         Bentuk Soal        : Pilihan ganda  

N

o 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator Nomor Soal 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Memahaami     

    perkembangan    

    masyarakat sejak    

    masa Hindu-Budha    

    sampai masa  

    Kolonial Eropa 

5.3 Mendeskripsikan    

      perkembangan    

    masyarakat, kebudayaan,    

    dan pemerintahan pada     

    masa Kolonial Eropa. 

Reaksi Bangsa Indonesia 

terhadap bangsa Eropa.   

  

 Reaksi perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap 

Portugis di luar pulau Jawa 

(Aceh dan Ternate) 

 Reaksi perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap 

Portugis di pulau Jawa 

(Demak) 

 

 

1, 6, 8, 9, 13 

 

 

 

2, 10, 14 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 Reaksi perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap 

Belanda di pulau Jawa 

(Mataram, Banten) 

 Reaksi perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap 

Belanda di luar pulau Jawa 

(Makasar dan Maluku) 

 

 

3, 4, 5, 7, 

 

 

 

11, 12, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS I 

 

1. A   

2. A   

3. A   

4. B   

5. A   

6. C   

7. A   

8.   B   

9.   B 

10. A 

11. B 

12. C 

13. D 

14. B 

15. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

SIKLUS I 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :     Mei 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Responden  :  Siswa kelas VII D 

Jumlah Peserta :  34 siswa 

Petunjuk : 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir analisis indikator dengan cara memberi 

tanda check list (v) sesuai kriteria sebagai berikut 

     1 = Sangat rendah 

     2 = Rendah 

     3 = Cukup 

     4 = Tinggi 

     5 = Sangat Tinggi 

No 

 

Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran     v 

2. Siswa yang aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan saat pembelajaran berlangsung   

 v    

3. Siswa yang aktif bekerjasama dalam 

kelompok 

  v   

4. Siswa yang bertanya atau menanggapi saat 

teman dari kelompok lain memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas 

v     

5. Siswa yang mengerjakan evaluasi atau tes 

siklus 

    v 

. Skor yang diperoleh 1 2 3  10 

 



 

  

 

Skor maksimal = 5 x 5 = 25 

%100



skortotal

skor
nilai   

%100
25

16
nilai

 

        

         = 64 % 

 

Dengan kategori atau kriteria penilaian sebagai berikut : 

Aktifitas siswa sangat aktif   = bila 84 % < %Skor ≤ 100 %   

Aktifitas siswa aktif    = bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktifitas siswa cukup aktif  = bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktifitas siswa kurang aktif  = bila 36 % < %Skor ≤ 52 %     

Aktifitas siswa tidak aktif  = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

 

Skala Penilaian  

1 = jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card          

yang diamati kurang dari 6 orang 

2 = jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card    

yang diamati 7-15 orang 

3 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card   

yang diamati 16-22 orang   

4 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card  yang 

diamati 23-30 orang 

5 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card  yang 

diamati 31-34 orang 

                  Semarang,    Mei 2011           

Observer, 

 

Kisni 

 NIM. 3101404043 



 

  

 

ANALISIS KEAKTIFAN SISWA KELAS VII D PADA PEMBELAJARAN SEJARAH 

MENGGUNAKAN METODE PENGAJARAN DISKUSI  

DENGAN MEDIA QUESTION CARD 

 

NO Nama Siswa 1 2 3 4 5 

1. Abdillah Taqiudin Rifqi v  v  v 

2. Agung Bhakti Setyonugroho v    v 

3. Andy Setyawan v v v  v 

4. Anindya Dhiracita v  v  v 

5. Apriliya Ava Elvira v  v  v 

6. Aulia Ratna Karina v    v 

7. Bramasta Veva Mahe v   v v 

8. Cahyaningrat v  v  v 

9. Devi Novita Sari v    v 

10. Dwinjar Anandaru v    v 

11. Evan Brunandito v v  v v 

12. Galang Abrianto v    v 

13. Habibullah v    v 

14. Hani Novita Yulianti v    v 

15. Hartika Intan Wulandari v v  v v 

16. Humairo Shidiq Abdat v  v  v 

17. Kevin Arfendo Putra v    v 

18. Kukuh Wira Satya v v  v v 

19. Maharani Putri Anggraini v    v 

20. Melanisa Ahlaqulkarima v  v v v 

21. Mentaya Ayuning Ananto v    v 

22. Milati Hanifa  v v   v 

23. Muhamad Mierzha Umbara W v  v  v 

24. Muhammad Astya Amar Ma'ruf v   v v 

25. Muhammad Hanif v    v 



 

  

 

26. Musyaffa Muhammad v    v 

27. Naufal Rifqi Prasetyo v v   v 

28. Nerpati Arum Karengga Ruci v v   v 

29. Nuzul Islamic v    v 

30. Offan Ricad Julian v  v v v 

31. Prisilia Cinthiya Devi v  v  v 

32. Rasti Nuryuniar Santi v v v  v 

33. Rico Prabowo Saputro v    v 

34. Salsabila Sofiya Izdihar v  v  v 

 

Keterangan :  

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran : 34 

2. Siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan saat pembelajaran 

berlangsung : 8 

3. Siswa yang aktif bekerjasama dengan kelompoknya : 12 

4. Siswa yang bertanya atau menanggapi saat teman dari kelompok lain 

memaparkan hasil diskusi dari question card  : 7 

5. Siswa yang mengerjakan evaluasi atau tes siklus : 34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 12  

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS GURU  

SIKLUS I 

 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :     Mei 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Kelas   :  VII D 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda 

check list (v) pada kolom (1, 2, 3,4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut 

     1 = Sangat rendah 

     2 = Rendah 

     3 = Cukup 

     4 = Tinggi 

     5 = Sangat Tinggi 

No 

 

Indikator / Aspek yang diamati Penilaian 

1 2 3 4 5 

I PEMBELAJARAN      

1. Menyampaikan apersepsi    v  

2. Menyampaikan motivasi    v  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

3. Menyampaikan materi dan bahan ajar    v  

4.. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok- 

Kelompok 

  v   

5. Menerapkan model pembelajaran diskusi  

dengan menggunakan media question card 

   v  

6. 

 

Membimbing diskusi kelompok dengan  

menggunakan media question card 

    v 



 

  

 

%100 
 

x
Totalskor

perolehanSkor

%100 
45

37
x

7. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan  

tujuan pembelajaran 

   v  

 PENUTUP      

8. Melakukan refleksi dan membuat  

kesimpulan dari pembelajaran yang telah  

dilaksanakan 

   v  

9. Melaksanakan tindak lanjut dengan  

memberikan arahan untuk pembelajaran  

berikutnya serta memberikan motivasi 

 v    

 Jumlah  2 6 24 5 

 

Total skor = 5 x 9 = 45 

% skor =  

 

 

% skor =  

 

             =  82,2 % (aktivitas guru baik) 

 

Dengan kategori atau kriteria penilaian sebagai berikut : 

Aktifitas guru sangat baik  = bila 84 % < %Skor ≤ 100 %   

Aktifitas guru baik   = bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktifitas guru cukup  = bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktifitas guru kurang  = bila 36 % < %Skor ≤ 52 %     

Aktifitas guru sangat kurang = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

Semarang,   Mei 2011           

Observer, 

 

Kisni 

NIM. 3101404043 

 



 

  

 

ANALISIS PENILAIAN AKTIVITAS GURU  

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

I PRA PEMBELAJARAN  

1. Menyampaikan apersepsi 1 =  guru tanpa salam langsung memulai   

        salam 

2 =  guru hanya menyampaikan  salam 

3 =  guru menyampaikan salam langsung  

       dan menanyakan kabar siswa 

4 =  guru menyampaikan salam,  

        menanyakan kabar siswa dan  

        langsung menyampaikan    

        materi pokok 

5 =  guru menyampaikan salam,  

       menanyakan kabar siswa dan  

       mengingatkan siswa  

       pelajaran pertemuan yang lalu untuk   

       mengetahui kesiapan siswa dalam  

       pembelajaran yang akan disampaikan   

2. Menyampaikan motivasi dan 

tujuan pembelajaran 

1 =  guru tidak menyampaikan motivasi  

       atau tujuan pembelajaran 

2 =  guru memotivasi dengan kata-kata  

       singkat sebelum semua siswa siap  

       belajar 

3 =  guru menyampaikan tujuan  

       pembelajaran yang akan  

       dilaksanakan secara singkat disertai  

       motivasi singkat 

4 =  guru memberikan motivasi secara  

       baik disesuaikan tujuan pembelajaran 



 

  

 

5 =  guru menyampaikan semua tujuan  

       pembelajaran yang ingin dicapai   

       pada pelajaran tersebut dan  

       memotivasi siswa belajar     

II KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

 

3. Menyampaikan maateri dan 

bahan ajar 

1 =  guru hanya menerangkan pokok  

        materi bahan ajar 

2 =  guru menerangkan materi pelajaran  

       secara singkat 

3 =  guru menyampaikan materi secara  

       sepihak tidak melibatkan siswa 

4 =  guru menyampaikan materi cukup  

       lengkap dan memberikan waktu  

       untuk  tanya jawab  

5 =  guru menyampaikan materi secara  

       detail dengan melibatkan keaktifan    

       siswa dalam mengemukakan  

       pendapat materi   

4. Mengorganisasi siswa ke  

dalam kelompok-kelompok 

1 =  siswa disuruh membuat kelompok  

       sendiri 

2 =  guru meminta ketua kelas untuk  

       mengatur siswa-siswa lain untuk  

       membentuk kelompok 

3 =  guru membentuk kelompok secara  

        acak 

4 =  guru membentuk berdasarkan jenis  

       kelamin 

5 =  guru membentuk kelompok nomor  

       absent  



 

  

 

5. Menerapkan metode diskusi 

dengan menggunakan media  

Question card  

1=   guru hanya memberikan Question  

       card  kepada siswa untuk dikerjakan 

2 =  guru langsung memulai metode   

       diskusi tanpa menjelaskan petujuk     

       dalam memecahkan soal dalam  

       Question card 

3 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk metode diskusi di selembar  

       kertas tanpa menjelaskannya. 

4 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk metode diskusi di selembar  

       kertas disertai penjelasannya. 

5 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk diskusi di selembar kertas  

       menjelaskannnya serta memberikan  

       kesempatan kepada siswa untuk  

       bertanya jika kurang jelas    

6. Membimbing diskusi dalam 

menggunakan media Question 

card 

1 =  mengabaikan jalannya diskusi  

2 =  membimbing dari jarak jauh dan  

       tidak membaur dengan siswa 

3 =  hanya mendampingi tidak  

       memberikan masukan apapun 

4 =  membimbing dan mendampingi  

       jalannya diskusi tapi kurang antusias  

       dalam memperhatikan siswanya 

5 =  membimbing dan mendampingi  

       jalannya diskusi dengan baik dan  

       memberi masukan terhadap jalannya    

       diskusi  

 

 



 

  

 

7. Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan tujuan  

1 =  guru membagikan soal evaluasi dan  

       ditinggal pergi 

2 =  guru membagikan soal evaluasi dan  

       meminta langsung mengerjakan  

3 =   guru membagikan soal evaluasi dan  

        membacakan petunjuk dalam   

        menjawab soal 

4 =  guru membagikan soal evaluasi,  

        membacakan petunjuk untuk   

        menjawab dan memberikan   

        kesempatan siswa bertanya apabila  

        belum faham mengenai petunjuk  

        dalam menjawab soal 

5 =   guru membagikan soal evaluasi,  

         membacakan petunjuk untuk  

         menjawab dan memberikan  

         kesempatan siswa bertanya apabila  

         belum faham mengenai petunjuk  

         dalam menjawab soal maupun  

         kalau ada soal yang belum faham  

         mengenai petunjuk dalam  

         menjawab soal    

III PENUTUP  

8. Melakukan refleksi dan 

membuat kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

1 = setelah pembelajaran selesai guru  

      langsung keluar kelas 

2 =  guru tidak melakukan refleksi hanya  

      bercerita di luar materi yang telah  

      disampaikan 

 

 



 

  

 

3 = guru melakukan refleksi dan  

      membuat kesimpulan dari  

       pembelajaran yang telah disampaikan 

4 = guru melakukan refleksi dan  

      membuat kesimpulan dari  

       pembelajaran yang telah disampaikan    

      dengan melibatkan siswa 

5 = guru melakukan refleksi dan  

      membuat kesimpulan dari    

       pembelajaran yang telah disampaikan     

      dengan melibatkan siswa dan  

      memberikan kesempatan kepada   

      siswa untuk bertanya apabila ada  

       bagian materi yang kurang jelas atau  

      faham 

9.  Memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan  

untuk pembelajaran berikutnya 

serta memberikan motivasi 

agar siswa selalu semangat  

dalam belajar 

1 = setelah pembelajaran guru langsung  

      keluar kelas 

2 = guru hanya memberikan tugas untuk  

      pertemuan selanjutnya 

3 = guru menyampaikan ulasan singkat  

       untuk materi pertemuan selanjutnya 

4 =  guru memberikan gambaran singkat  

      pembelajaran kedepan dan  

      memberikan motivasi agar siswa  

      mempelajari materi berikutnya  

5 = guru memberikan gambaran singkat  

      pembelajaran kedepan dan  

      memberikan motivasi agar siswa   

       mempelajari materi berikutnya serta  

      bisa lebih baik dari pembelajaran  

      yang telah dilaksanakan 



 

  

 

Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI SITUASI DAN KONDISI KELAS 

SIKLUS I 

 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :      Mei 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Responden  :  Siswa kelas VII D 

Jumlah Peserta :  34 siswa 

 

Petunjuk : 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir analisis indikator dengan cara memberi 

tanda check list (v) sesuai kriteria sebagai berikut 

     1 = Sangat kurang 

     2 = kurang 

     3 = cukup 

     4 = baik 

     5 = Sangat baik 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI SKALA PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1. Kebersihan dan kenyamanan 

kelas 

  v   

2. Ketersediaan fasilitas di 

kelas 

 v    

3. Suasana kelas kondusif 

untuk belajar 

 v    

4. Ruang kelas yang memadahi   v   

5. Jumlah siswa di kelas     v 

 Skor yang diperoleh  4 6  5 

 



 

  

 

Total skor = 5 x 5 = 25 

 

%100



skortotal

skor
nilai   

 

%100
25

15
nilai

 

         

         = 60 % (Situasi dan kondisi kelas cukup kondisif) 

 

bila 84 % < %Skor ≤ 100 %  = Sangat kondusif 

bila 68 % < %Skor ≤ 84 % = Kondusif 

bila 52 % < %Skor ≤ 68 % = Cukup kondusif 

bila 36 % < %Skor ≤ 52 %    = Kurang Kondusif 

bila 20 % < % skor ≤ 36 %   = Tidak Kondusif 

 

 

 

 

 

Semarang,    Mei 2011           

Observer, 

 

 

Kisni 

NIM. 3101404043 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANALISIS PENGAMATAN SITUASI DAN KONDISI KELAS 

  

NO ASPEK YANG DIAMATI SKALA PENGAMATAN 

1. Kebersihan dan kenyamanan 

kelas  

1 =  banyak sampah berserakan di kelas    

       dan tidak rapi 

2 =  penataan kelas yang semrawut 

3 =  kurang bersih dan rapi  

4 =  sangat bersih namun kerapiannya  

       kurang 

5 =  kelas bersih dan tertata rapi   

2. Ketersedian fasilitas kelas 1 =  tidak tersedia alat tulis dan alat  

       kebersihan  

2 =  tersedia alat tulis atau alat  

       kebersihan saja 

3 =  tersedia alat tulis dan alat  

       kebersihan saja  

4 =  tersedia alat tulis dan alat  

       kebersihan namun tidak bisa  

       digunakan 

5  = alat tulis dan alat kebersihan  

       tersedia lengkap dan dapat  

       digunakan 

3. Suasana kelas kondusif untuk 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 1 =  ramai, gaduh dan bising oleh suara  

       dari dalam dan dari luar kelas 

2 =  tergangu oleh suasana dari luar  

       kelas 

3 =  ramai dari dalam kelas sendiri 

4 =   tenang namun siswa kurang fokus  

       pada pelajaran 

 



 

  

 

 5 =   berbicara sendiri dengan temannya  

       yang lain   

4. Ruang kelas yang memadahi 1 =  kelas sempit dan tidak ada ventilasi  

       udara sehingga kelas menjadi  

       pengap 

2 =  kelas sempit namun sudah terdapat  

       ventilasi udara  

3 =  kelas yang terlalu luas, jarak  

       pandang siswa kurang 

4 =  kelas standar, pertukaran udara  

       memadai namun banyaknya  

       jendela sehingga cahaya silau 

5 =  kelas sehat antara luas dan  

        pertukaran udara dari ventilasi dan  

       jendela memadai     

5. Jumlah siswa di kelas 1 =   jumlah siswa terlalu banyak di atas 

       50 siswa 

2 =  jumlah siswa banyak di atas 45 

3 =  jumlah siswa standar 40-45 siswa 

4 =  jumlah siswa normal 30-39 siswa 

5 =  jumlah siswa ideal 20-30 siswa 
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SIKLUS II 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah         :  SMP Negeri 7 Semarang 

  Mata pelajaran        :  IPS Sejarah 

  Kelas / Semester    :  VII / Genap 

Alokasi waktu       :  2 x 40 menit  

STANDAR KOMPETENSI         :  5.  Memahami perkembangan masyarakat 

                                                                 sejak masa Hindu-Budha  sampai masa 

                                                                 negara Eropa 

KOMPETENSI DASAR          : 5.3 Mendeskripsikan perkembangan  

                                                                 masyarakat, kebudayaan, dan  

                                                                 pemerintahan pada masa kolonial Eropa 

INDIKATOR            : 

 Mendeskripsikan  perkembangan masyarakat pada masa kolonial Eropa 

 Mendeskripsikan perkembangan kebudayaan pada masa kolonial Eropa (Agama, 

hukum, pendidikan, kesenian, adat istiadat,bangunan peninggalan sejarah ) 

 Mendeskripsikan perkembangan sistem pemerintahan (Trias Politika) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menjelaskan perkembangan  masyarakat pada masa kolonial 

Eropa 

 Siswa mampu mendeskripsikan perkembangan kebudayaan pada masa 

kolonial Eropa.(Agama, hukum, pendidikan, kesenian, adat istiadat,bangunan 

peninggalan sejarah ) 

 Siswa mampu menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan (Trias 

Politika) 

B.  MATERI PEMBELAJARAN 

Perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada   

masa kolonial Eropa 



 

  

 

C.  METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah bervariasi  

Metode diskusi dengan media question card 

Tanya jawab.    

D.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

      Pertemuan 2  

      Materi :  

   Perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada   

      masa colonial Eropa 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Pendahuluan: 

a. Guru memberi salam, memeriksa kebersihan   

ruang belajar, kehadiran siswa dan doa. 

b. Apersepsi 

 Guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan menanyakan tujuan bangsa Eropa 

datang ke Indoonesia.  

c. Motivasi  

 Guru memotivasi siswa dengan   

menanyakan keturunan struktur sosial pada 

masa kolonial.  

 Guru menyampaikan indikator pembelajaran. 

Kegiatan Inti: 

a. Eksplorasi 

 Siswa menyimak penjelasan guru mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada  masa 

kolonial Eropa 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 

Tanya 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Diskusi 

Tanya 

Jawab 

& 

Penugasan 

 

 



 

  

 

 Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5 siswa tiap kelompok dengan 

kemampuan akademik yang berbeda. 

b. Elaborasi 

 Guru membagi beberapa kartu soal pada tiap-

tiap kelompok  kelompok mulai membahas 

persoalan  yang ada dalam kartu soal. 

 Guru memantau kegiatan siswa 

 Guru melakukan intervensi kepada siswa. 

 Setiap kelompok berhak memberikan 

pertanyaan kepada kelompok lain, sesuai     

dengan   pertanyaan yang ada pada kartu soal. 

Kelompok yang mendapat pertanyaan 

menjawab dan ditanggapi oleh kelompok 

yang lainnya. 

c. Konfirmasi 

 Guru memberikan penguatan hasil 

pengamatan dan diskusi. 

   Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya jawab seputar materi. 

 

 

3.    Penutup : 

 Membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

 Memberikan tes evaluasi (siklus 2) untuk 

mengetahui daya serap materi  yang baru saja 

dipelajari 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

10 

menit 

Ceramah 



 

  

 

E. SUMBER BELAJAR 

      1. BSE IPS kls VII 

2. Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah Untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga. 

3  Buku Sejarah kls VII Pemkot Semarang 

4. Buku IPS kls VII penerbit Tiga Serangkai    

5. Lembar kegiatan siswa (LKS) 

 

F.  PENILAIAN 

 Tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda 

 

 

 

 

 

            Semarang,      Juni 2011 

Guru Mata Pelajaran         Peneliti 

 

 

 

 

Mudiyati, S.Pd         Kisni 

NIP. 196102101981112003         NIM. 3101404043 
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SOAL-SOAL EVALUASI SIKLUS II 

                                   Sekolah                 :  SMP N 7 Semarang 

  Kelas/semester      :  VII / II 

    Mata Pelajaran      :  Sejarah 

  Materi pokok      :  Perkembangan kehidupan masyarakat,                                 

                                   kebudayaan dan pemerintahan pada masa   

                                   Kolonial  Eropa 

  Waktu       :  1 x 30 menit 

Petunjuk 

1. Berdoalah sebelum anda mengerjakan soal-soal berikut 

2. Bacalah soal dengan cermat dan teliti 

3. Pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi  

tanda silang (X) pada A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

4. Tanyakan pada pengawas apabila terdapat hal-hal yang belum jelas 

 

1.  Berikut ini salah satu 4 pembagian golongan masyarakat Indonesia sebelum  

     kedatangan bangsa Eropa adalah ....  

     a.  Golongan Agamawan 

     b.  Golongan Pribumi  

     c.  Golongan Elite 

     d.  Golongan Pedagang 

2.  Agama baru yang dikenalkan pemerintah kolonial Belanda kepada masyarakat    

     Indonesia yaitu .... 

     a.  Islam      

     b.  Budha  

     c.  Kristen Protestan 

     d.  Hindu 

3.  Kolonialisme asing di satu sisi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia            

     yang cukup lama, tetapi disisi lain juga memberi pengaruh positif dalam   

     masyarakat Indonesia antara lain .... 

  a.  Berkembangnya feodalisme 

  b.  Individulisme 

  c.  Rasionalisme 

  d.  Tumbuh suburnya kebiasaan gotong royong  



 

  

 

4.  Pada masa kolonial golongan yang menempati posisi pertama dalam struktur  

     sosial masyarakat adalah yang berasal dari golongan ... 

     a.  Kelompok Istana 

     b.  Kelompok Pedagang 

     c.  Kelompok Elite 

     d.  Kelompok Agamawan  

5. Berikut ini salah satu contoh bidang pengaruh masa kolonial terhadap        

kehidupan bangsa Indonesia adalah .... 

     a.  Politik 

     b.  Perdagangan  

     c.  Perekonomian      

     d.  Agama 

6.  Pengaruh kolonialisme asing terhadap rakyat Indonesia dalam bidang          

     pendidikan adalah …. 

  a.  Pendidikan model pesantren 

  b.  Penjejangan pendidikan dasar, menengah, tinggi 

  c.  Kemunduran dalam pendidikan keagamaan 

  d.  Pendiidkan kaum bangsawan   

7.  Maksud pemerintah kolonial Belanda membangun Stadhius pada awal abad  

     ke-16 adalah .... 

     a.  Mengurus keperluan masyarakat, seperti ijin perkawainan, usaha dan  

          bangunan  

     b.  Kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

     c.  Tempat seniman berekpresi 

     d.  Tempat bertugas gubernur jenderal Belanda sehari-hari 

8.  Jenis seni musik yang diperkenalkan bangsa Portugis dan masih disukai  

     bangsa Indonesia adalah .... 

     a.  Pop 

     b.  Dangdut 

     c.  Keroncong 

     d.  Rock 



 

  

 

9.   Fungsi Benteng Fort Rotterdam pada masa pemerintah kolonial Belanda  

adalah ....  

a. Pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Indonesia Timur 

b.  Sebagai benteng pengerahan tentara Belanda untuk menumpas perlawanan  

  Saparua 

c.   Sebagai markas pertahanan tentara Portugis 

d.  Sebagai pusat pemerintahan Portugis    

10. Tata hukum di Indonesia yang merupakan warisan produk hukum Belanda  

      adalah .... 

      a.  Peraturan umum Perundang-undangan 

   b.  Kitab undang-undang   

   c.  Undang-undang tata pemerintahan 

   d.  Sistem klasikal 

11. Ajaran pembagian kekuasaan Trias Politika sampai sekarang dianut di   

Indonesia walaupun dengan penyesuaian dengan kultur bangsa Indonesia.     

Menurut ajaran Trias Politika kekuasaan negara dibagi maenjadi tiga yaitu .... 

a.  Kekuasaan Presiden  

b.  Kekuasaan Dewan Tertinggi  

c.  Kekuasaan Legislatif / pembuat undang-undang (parlemen, DPR) 

d.  Kekuasaan undang-undang  

12. Bangunan Peninggalan budaya Wetzijidsch Pakhuizen sekarang dikenal  

      sebagai ....      

      a.  Gedung merdeka 

      b.  Museum Bahari 

      c.  Istana Bogor 

      d.  Gedung Mahkamah Agung  

13. Peninggalan seni tari pada masa kolonial adalah ... 

      a.  Dansa 

      b.  Bedoyo 

      c.  Tayub 

      d.  Jaipong 



 

  

 

14. Warisan kebijakan pendidikan kolonial yang masih digunakan di Indonesia             

antara lain .... 

a.  Peraturan undang-undang pendidikan 

b.  Peraturan umum perundang-undangan  

c.  Pengaturan sistem sekolah 

d.  Pengaturan pelajaran melalui kurikulum  

15. Pemerintahan kolonial Belanda meninggalkan sistem tata pemerintahan yang 

cukup baik, sehingga beberapa hal dicontoh oleh pemerintah Republik Indonesia 

sesudah merdeka antara lain …. 

a.  Pemerintahan berbentuk kerajaan 

b.  Pembagian / pemisahan kekuasaan / ajaran Trias Politika 

c.  Pemerintahan berbentuk republik 

d.  Pemerintahan parlementer    
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KISI – KISI PENULISAN SOAL 

SIKLUS II 

Materi Pelajaran    :  IPS / Sejarah           Alokasi waktu   : 1x30 menit  

Kelas / Semester    : VII D / 2          Jumlah Soal       : 15 soal 

Tahun Pelajaran     : 2010/2011         Bentuk Soal       : Pilihan ganda  

N

o 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator Nomor Soal 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Memahaami     

    perkembangan    

    masyarakat sejak    

    masa Hindu-Budha    

    sampai masa    

    kolonial Eropa 

5.3 Mendeskripsikan    

      perkembangan   

      masyarakat,     

      kebudayaan  dan   

      pemerintahan pada     

    masa kolonial Eropa. 

  Perkembangan   

  masyarakat, kebudayaan, 

  dan pemerintahan pada   

  masa kolonial Eropa. 

 

 Perkembangan masyarakat 

pada masa kolonial Eropa 

 Perkembangan kebudayaan 

pada masa kolonial 

Eropa.(Agama, hukum, 

pendidikan, kesenian, adat 

istiadat,bangunan peninggalan 

sejarah ) 

 Perkembangan sistem 

pemerintahan (Trias Politika) 

 

1, 4 

 

2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 

13, 14 

 

 

 

11, 15 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS II 

 

1. C   

2. C   

3. C   

4. A   

5. D   

6. B   

7. A   

8. C 

9. A 

10. A 

11. C 

12. C 

13. A 

14. D 

15. B 
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LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

SIKLUS II 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :       Juni 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Responden  :  Siswa kelas VII D 

Jumlah Peserta :  34 siswa 

Petunjuk : 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir analisis indikator dengan cara 

memberi tanda check list (v) sesuai kriteria sebagai berikut 

     1 = Sangat rendah 

     2 = Rendah 

     3 = Cukup 

     4 = Tinggi 

     5 = Sangat Tinggi 

No 

 

Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran     v 

2. Siswa yang aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan saat pembelajaran berlangsung   

  v   

3. Siswa yang aktif bekerjasama dalam 

kelompok 

   v  

4. Siswa yang bertanya atau menanggapi saat 

teman dari kelompok lain memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas 

 v    

5. Siswa yang mengerjakan evaluasi atau tes 

siklus 

    v 

 Skor yang diperoleh  2 3 4 10 

 



 

  

 

Skor maksimal = 5 x 5 = 25 

%100



skortotal

skor
nilai   

%100
25

19
nilai

 

         

          = 76 % (aktivitas siswa aktif) 

  

Dengan kategori atau kriteria penilaian sebagai berikut : 

Aktifitas siswa sangat aktif   = bila 84 % < %Skor ≤ 100 %   

Aktifitas siswa aktif    = bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktifitas siswa cukup aktif  = bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktifitas siswa kurang aktif  = bila 36 % < %Skor ≤ 52 %     

Aktifitas siswa tidak aktif  = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

 

Skala Penilaian  

1 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card           

       yang diamati kurang dari 6 orang 

2 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card    

       yang diamati 7-15 orang 

3 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card  

yang diamati 16-22 orang   

4 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card  

yang diamati 23-30 orang 

5 =  jika banyak siswa melakukan metode diskusi dengan media  question card  

yang diamati 31-34 orang 

                  Semarang,    Juni 2011           

  Observer, 

 

  Kisni 

  NIM. 3101404043 



 

  

 

ANALISIS KEAKTIFAN SISWA KELAS VII D PADA PEMBELAJARAN SEJARAH 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENGAJARAN DISKUSI  

DENGAN MEDIA QUESTION CARD 

 

NO Nama Siswa 1 2 3 4 5 

1. Abdillah Taqiudin Rifqi v  v  v 

2. Agung Bhakti Setyonugroho v   v v 

3. Andy Setyawan v  v  v 

4. Anindya Dhiracita v  v  v 

5. Apriliya Ava Elvira v v   v 

6. Aulia Ratna Karina v  v  v 

7. Bramasta Veva Mahe v v   v 

8. Cahyaningrat v  v  v 

9. Devi Novita Sari v  v  v 

10. Dwinjar Anandaru v   v v 

11. Evan Brunandito v   v v 

12. Galang Abrianto v  v  v 

13. Habibullah v v   v 

14. Hani Novita Yulianti v   v v 

15. Hartika Intan Wulandari v v   v 

16. Humairo Shidiq Abdat v  v  v 

17. Kevin Arfendo Putra v  v  v 

18. Kukuh Wira Satya v v   v 

19. Maharani Putri Anggraini v   v v 

20. Melanisa Ahlaqulkarima v  v  v 

21. Mentaya Ayuning Ananto v   v v 

22. Milati Hanifa  v v   v 

23. Muhamad Mierzha Umbara W v  v  v 

24. Muhammad Astya Amar Ma'ruf v   v v 

25. Muhammad Hanif v v   v 



 

  

 

26. Musyaffa Muhammad v   v v 

27. Naufal Rifqi Prasetyo v v   v 

28. Nerpati Arum Karengga Ruci v   v v 

29. Nuzul Islamic v  v  v 

30. Offan Ricad Julian v v   v 

31. Prisilia Cinthiya Devi v  v  v 

32. Rasti Nuryuniar Santi v v   v 

33. Rico Prabowo Saputro v   v v 

34. Salsabila Sofiya Izdihar v  v  v 

 

Keterangan :  

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran : 34 

2. Siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan saat pembelajaran 

berlangsung : 10 

3. Siswa yang aktif bekerjasama dengan kelompoknya : 14 

4. Siswa yang bertanya atau menanggapi saat teman dari kelompok lain 

memaparkan hasil diskusi dari question card : 10 

5. Siswa yang mengerjakan evaluasi atau tes siklus : 34 
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS GURU  

SIKLUS II 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :     Juni 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Kelas   :  VII D 

Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (v) pada kolom (1, 2, 3,4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut 

     1 = Sangat rendah 

     2 = Rendah 

     3 = Cukup 

     4 = Tinggi 

     5 = Sangat Tinggi 

No 

 

Indikator / Aspek yang diamati Penilaian 

1 2 3 4 5 

I PEMBELAJARAN      

1. Menyampaikan apersepsi    v  

2. Menyampaikan motivasi    v  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

3. Menyampaikan materi dan bahan ajar     v 

4.. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok- 

Kelompok 

  v   

5. Menerapkan model pembelajaran diskusi  

dengan menggunakan media question card 

    v 

6. Membimbing diskusi kelompok dengan  

menggunakan media question card 

    v 



 

  

 

%100 
 

 
x

skorTotal

perolehanSkor

%100 
45

39
x

7. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan  

tujuan 

   v  

III. PENUTUP      

8. Melakukan refleksi dan membuat  

kesimpulan dari pembelajaran yang telah  

dilaksanakan 

    v 

9. Melaksanakan tindak lanjut dengan  

memberikan arahan untuk pembelajaran  

berikutnya serta memberikan motivasi 

   v  

 Jumlah   3 16 20 

 

Total skor = 5 x 9 = 45 

% skor =  

 

 

% skor =  

 

             =  86,6 % (aktifitas guru sangat baik) 

 

Dengan kategori atau kriteria penilaian sebagai berikut : 

Aktifitas guru sangat baik   = bila 84 % < %Skor ≤ 100 %   

Aktifitas guru baik    = bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  

Aktifitas guru cukup   = bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  

Aktifitas guru kurang   = bila 36 % < %Skor ≤ 52 %     

Aktifitas guru sangat kurang  = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

 

Semarang,   Juni 2011           

Observer, 

 

Kisni 

NIM. 3101404043 



 

  

 

ANALISIS PENILAIAN AKTIVITAS GURU  

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

I PRA PEMBELAJARAN  

1. Menyampaikan apersepsi 1 =  guru tanpa salam langsung memulai   

       salam 

2 =  guru hanya menyampaikan  salam 

3 =  guru menyampaikan salam langsung  

       dan menanyakan kabar siswa 

4 =  guru menyampaikan salam,  

       menanyakan kabar siswa dan  

        langsung menyampaikan materi   

        pokok 

5 =  guru menyampaikan salam,  

       menanyakan kabar siswa dan  

       mengingatkan siswa pelajaran  

       pertemuan yang lalu untuk   

       mengetahui kesiapan siswa dalam  

        pembelajaran yang akan disampaikan   

2. Menyampaikan motivasi dan 

tujuan pembelajaran 

1 =  guru tidak menyampaikan motivasi  

       atau tujuan pembelajaran 

2 =  guru memotivasi dengan kata-kata  

       singkat sebelum semua siswa siap  

       belajar 

3 =  guru menyampaikan tujuan  

       pembelajaran yang akan  

       dilaksanakan secara singkat disertai  

       motivasi singkat 

4 =  guru memberikan motivasi secara  

        baik disesuaikan tujuan pembelajaran 

 



 

  

 

5 =  guru menyampaikan semua tujuan  

       pembelajaran yang ingin dicapai   

       pada pelajaran tersebut dan  

       memotivasi siswa belajar     

II KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

 

3. Menyampaikan maateri dan 

bahan ajar 

1 =  guru hanya menerangkan pokok  

        materi bahan ajar 

2 =  guru menerangkan materi pelajaran  

       secara singkat 

3 =  guru menyampaikan materi secara  

       sepihak tidak melibatkan siswa 

4 =  guru menyampaikan materi cukup  

       lengkap dan memberikan waktu  

       untuk  tanya jawab  

5 =  guru menyampaikan materi secara  

       detail dengan melibatkan keaktifan    

       siswa dalam mengemukakan  

       pendapat materi   

4. Mengorganisasi siswa ke  

dalam kelompok-kelompok 

1 =  siswa disuruh membuat kelompok  

       sendiri 

2 =  guru meminta ketua kelas untuk  

       mengatur siswa-siswa lain untuk  

       membentuk kelompok 

3 =  guru membentuk kelompok secara  

        acak 

4 =  guru membentuk berdasarkan jenis  

       kelamin 

5 =  guru membentuk kelompok nomor  

       absent  



 

  

 

5. Menerapkan metode diskusi 

dengan menggunakan media  

Question card  

1=   guru hanya memberikan Question  

       card  kepada siswa untuk dikerjakan 

2 =  guru langsung memulai metode   

       diskusi tanpa menjelaskan petujuk     

       dalam memecahkan soal dalam  

       Question card 

3 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk metode diskusi di selembar  

       kertas tanpa menjelaskannya. 

4 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk metode diskusi di selembar  

       kertas disertai penjelasannya. 

5 =  guru memberikan Question card dan  

       petunjuk diskusi di selembar kertas  

       menjelaskannnya serta memberikan  

       kesempatan kepada siswa untuk  

       bertanya jika kurang jelas    

6. Membimbing diskusi dalam 

menggunakan media Question 

card 

1 =  mengabaikan jalannya diskusi  

2 =  membimbing dari jarak jauh dan  

       tidak membaur dengan siswa 

3 =  hanya mendampingi tidak  

       memberikan masukan apapun 

4 =  membimbing dan mendampingi  

        jalannya diskusi tapi kurang antusias  

       dalam memperhatikan siswanya 

5 =  membimbing dan mendampingi  

       jalannya diskusi dengan baik dan  

        memberi masukan terhadap jalannya    

       diskusi  

 



 

  

 

7. Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan tujuan  

1 =  guru membagikan soal evaluasi dan  

       ditinggal pergi 

2 =  guru membagikan soal evaluasi dan  

       meminta langsung mengerjakan  

3 =   guru membagikan soal evaluasi dan  

       membacakan petunjuk dalam   

       menjawab soal 

4 =  guru membagikan soal evaluasi,  

       membacakan petunjuk untuk   

       menjawab dan memberikan   

       kesempatan siswa bertanya apabila  

       belum faham mengenai petunjuk  

       dalam menjawab soal 

5 =  guru membagikan soal evaluasi,  

       membacakan petunjuk untuk  

       menjawab dan memberikan  

        kesempatan siswa bertanya apabila  

        belum faham mengenai petunjuk  

        dalam menjawab soal maupun  

        kalau ada soal yang belum faham  

        mengenai petunjuk dalam  

        menjawab soal    

III PENUTUP  

8. Melakukan refleksi dan 

membuat kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

1 =  setelah pembelajaran selesai guru  

       langsung keluar kelas 

2 =   guru tidak melakukan refleksi hanya  

       bercerita di luar materi yang telah  

       disampaikan 

 

 



 

  

 

3 =  guru melakukan refleksi dan  

       membuat kesimpulan dari 

       pembelajaran yang telah disampaikan  

4 =  guru melakukan refleksi dan  

       membuat kesimpulan dari  

        pembelajaran yang telah disampaikan    

       dengan melibatkan siswa 

5 =  guru melakukan refleksi dan  

       membuat kesimpulan dari 

       pembelajaran yang telah 

       disampaikan dengan melibatkan  

       siswa dan memberikan kesempatan  

       kepada siswa untuk bertanya  

       apabila ada bagian materi yang  

       kurang jelas atau faham 

9.  Memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan  

untuk pembelajaran 

berikutnya serta memberikan 

motivasi agar siswa selalu 

semangat  

dalam belajar 

1 =  setelah pembelajaran guru langsung  

       keluar kelas 

2 =  guru hanya memberikan tugas untuk  

       pertemuan selanjutnya 

3 =  guru menyampaikan ulasan singkat  

       untuk materi pertemuan selanjutnya 

4 =  guru memberikan gambaran singkat  

       pembelajaran kedepan dan  

       memberikan motivasi agar siswa  

       mempelajari materi berikutnya  

5 =  guru memberikan gambaran singkat  

       pembelajaran kedepan dan  

       memberikan motivasi agar siswa   

       mempelajari materi berikutnya serta  

       bisa lebih baik dari pembelajaran  

       yang telah dilaksanakan 
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LEMBAR OBSERVASI SITUASI DAN KONDISI KELAS 

SIKLUS II 

 

Jenis Penelitian  :  Penelitian Tindakan Kelas  

Waktu Pelaksanaan  :       Juni 2011 

Tempat Pelaksanaan  :  SMP N 7 Semarang 

Responden  :  Siswa kelas VII D 

Jumlah Peserta :  34 siswa 

 

Petunjuk : 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir analisis indikator dengan cara 

memberi tanda check list (v) sesuai kriteria sebagai berikut 

     1 = Sangat kurang 

     2 = kurang 

     3 = cukup 

     4 = baik 

     5 = Sangat baik 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI SKALA PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1. Kebersihan dan kenyamanan 

kelas 

   v  

2. Ketersediaan fasilitas di 

kelas 

  v   

3. Suasana kelas kondusif 

untuk belajar 

   v  

4. Ruang kelas yang memadahi     v 

5. Jumlah siswa di kelas    v  

 Skor yang diperoleh   3 12 5 

 



 

  

 

Total skor = 5 x 5 = 25 

 

%100



skortotal

skor
nilai   

 

%100
25

20
nilai

 

         

         = 80 % 

 

bila 84 % < %Skor ≤ 100 %  = Sangat kondusif 

bila 68 % < %Skor ≤ 84 %  = Kondusif 

bila 52 % < %Skor ≤ 68 %  = Cukup kondusif 

bila 36 % < %Skor ≤ 52 %    = Kurang Kondusif 

bila 20 % < % skor ≤ 36 %   = Tidak Kondusif 

 

 

 

 

 

Semarang,   Juni 2011           

Observer, 

 

 

Kisni 

NIM. 3101404043 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANALISIS PENGAMATAN SITUASI DAN KONDISI KELAS 

  

NO ASPEK YANG DIAMATI SKALA PENGAMATAN 

1. Kebersihan dan kenyamanan 

kelas  

1 =  banyak sampah berserakan di kelas    

        dan tidak rapi 

2 =  penataan kelas yang semrawut 

3 =  kurang bersih dan rapi  

4 =  sangat bersih namun kerapiannya  

        kurang 

5 =  kelas bersih dan tertata rapi   

2. Ketersedian fasilitas kelas 1 =  tidak tersedia alat tulis dan alat  

       kebersihan  

2 =  tersedia alat tulis atau alat  

       kebersihan saja 

3 =  tersedia alat tulis dan alat  

        kebersihan saja  

4 =  tersedia alat tulis dan alat  

       kebersihan namun tidak bisa  

       digunakan 

5  = alat tulis dan alat kebersihan  

    tersedia lengkap dan dapat digunakan 

3. Suasana kelas kondusif untuk 

belajar 

 1 = ramai, gaduh dan bising oleh suara  

       dari dalam dan dari luar kelas 

2 =  tergangu oleh suasana dari luar  

       kelas 

3 =  ramai dari dalam kelas sendiri 

4 =  tenang namun siswa kurang fokus  

       pada pelajaran 

5 =  berbicara sendiri dengan temannya  

       yang lain   



 

  

 

4. Ruang kelas yang memadahi 1 =  kelas sempit dan tidak ada ventilasi  

       udara sehingga kelas menjadi  

       pengap 

2 =  kelas sempit namun sudah terdapat  

       ventilasi udara  

3 =  kelas yang terlalu luas, jarak  

       pandang siswa kurang 

4 =  kelas standar, pertukaran udara  

       memadai namun banyaknya jendela  

       sehingga cahaya silau 

5 =  kelas sehat antara luas dan  

       pertukaran udara dari ventilasi dan  

       jendela memadai     

5. Jumlah siswa di kelas 1 =  jumlah siswa terlalu banyak di atas 

       50 siswa 

2 =  jumlah siswa banyak di atas 45 

3 =  jumlah siswa standar 40-45 siswa 

4 =  jumlah siswa normal 30-39 siswa 

5 =  jumlah siswa ideal 20-30 siswa 
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PERHITUNGAN PENINGKATAN AKTIVITAS SISWA 

DAN AKTIVITAS GURU SERTA KONDISI KELAS  

MATA PELAJARAN IPS SEJARAH 

SMP NEGERI 7 SEMARANG 

 

I. Perhitungan Peningkatan Aktivitas Siswa dari Siklus I ke Siklus II 

Presentase % aktivitas siswa pada siklus I = 64%  

Presentase % aktivitas siswa pada siklus I = 76% 

      Maka  

      Presentase peningkatan dari A ke B = %100x
Ipersentase

IpresentaseIIpresentase 
      

      Peningkatakan dari siklus I ke siklus II = %100
64

6476
x


 

                                                                =  18,7% 

II. Perhitungan Peningkatan Aktivitas Guru dari siklus I ke Siklus II 

      Presentase % aktivitas guru pada siklus I  = 82,2 % 

Presentase % aktivitas guru pada siklus II = 86,6 % 

Maka  

Presentase peningkatan dari A ke B = %100x
Ipersentase

IpresentaseIIpresentase 
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
2,82

2,826,86
x


 

                                                            =  5.35 

III. Perhitungan Peningkatan Kondisi kelas dari Siklus I ke Siklus II 

Presentase % kondisi kelas pada siklus I = 60 % 

      Presentase % kondisi kela pada siklus II = 80 % 

Presentase peningkatan dari A ke B = %100x
Ipersentase

IpresentaseIIpresentase 
 

Peningkatan dari sikus I ke siklus II = %100
60

6080
x


 

                                                          =  33.3% 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KELAS VII D  

SMP N 7 SEMARANG 

Kelompok No. Absen siswa Nama siswa 

I 7 

27 

28 

31 

a. Bramasta Veva Mahe 

b. Naufal Rifqi Prasetyo 

c. Nerpati Arum Karengga Ruci 

d. Prisilia Cinthiya Devi 

II 3 

14 

17 

25 

a. Andy Setyawan 

b. Hani Novita Yulianti 

c. Kevin Arfendo Putra 

d. Muhammad Hanif 

III 5 

8 

12 

23 

33 

a. Apriliya Ava Elvira 

b. Cahyaningrat 

c. Galang Abrianto 

d. Muhamad Mierzha Umbara W 

e. Rico Prabowo Saputro 

IV 2 

9 

19 

32 

a. Agung Bhakti Setyonugroho 

b. Devi Novita Sari 

c. Maharani Putri Anggraini 

d. Rasti Nuryuniar Santi 

V 13 

18 

26 

29 

a. Habibullah 

b. Kukuh Wira Satya 

c. Musyaffa Muhammad 

d. Nuzul Islamic 

VI 10 

11 

20 

24 

34 

a. Dwinjar Anandaru 

b. Evan Brunandito 

c. Melanisa Ahlaqulkarima 

d. Muhammad Astya Amar Ma'ruf 

e. Salsabila Sofiya Izdihar 
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CONTOH QUESTION CARD 

SIKLUS I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAWANAN KERAJAAN MELAWAN PORTUGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Question Card 
 Bacalah tiap-tiap question card yang kalian peroleh 

dari guru. 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaaan yang ada pada kartu 

dan diskusikan dengan semua anggota kelompok kamu  

  Tulislah jawaban pada kartu yang telah  tersedia  

sesuaikan warna antar kartu jawaban dengan kartu soal  

PERLAWANAN KERAJAAN ACEH  
TERHADAP KEKUASAAN PORTUGIS 

 

A 

 Jelaskan penyebab terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan ! 

 Jelaskan akibat terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan hasil yang diperoleh dalam perlawanan ! 

PERLAWANAN KERAJAAN  DEMAK 
TERHADAP KEKUASAAN PORTUGIS 

B 

 Jelaskan penyebab terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan tokoh-tokoh yang memimpin 

perlawanan ! 

 Jelaskan akibat terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan hasil yang diperoleh dalam perlawanan ! 

 



 

  

 

 

PERLAWANAN KERAJAAN MELAWAN BELANDA 

 

     PERLAWANAN KERAJAAN MATARAM          

           TERHADAP KEKUASAAN BELANDA 

 Jelaskan penyebab terjadinya perlawanan !  

 Sebutkan tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan ! 

 Jelaskan akibat terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan hasil yang diperoleh dalam perlawanan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

PERLAWANAN KERAJAAN MAKASAR 

TERHADAP KEKUASAAN BELANDA 

 

 

 

 

 

 

 

D 

PERLAWANAN KERAJAAN BANTEN 

TERHADAP KEKUASAAN Belanda  

                  

 

E 

 Jelaskan penyebab terjadinya perlawanan !  

 Sebutkan tokoh-tokoh yang memimpin    

perlawanan ! 

 Jelaskan akibat terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan hasil yang diperoleh dalam perlawanan ! 

 

F 

 Jelaskan penyebab terjadinya perlawanan !  

 Sebutkan tokoh-tokoh yang memimpin    

perlawanan ! 

 Jelaskan akibat terjadinya perlawanan ! 

 Sebutkan hasil yang diperoleh dalam perlawanan ! 
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CONTOH QUESTION CARD 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebutkan 4 pembagian golongan masyarakat 

Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa! 

 Sebutkan pembagian struktur sosial masyarakat 

Indonesia setelah kedatangan bangsa Eropa! 

 Sebut dan jelaskan beberapa contoh pengaruh 

kebudayaan masa kolonial terhadap kehidupan 

bangsa Indonesia 

 

A 

B 

 Jelaskan pengaruh agama yang dibawa pemerintahan Belanda 

dan Portugis pada masa kolonial terhadap kehidupan bangsa 

Indonesia! 

 Sebutkan sumber hukum yang diterapkan pada masa 

pemerintahan Belanda yang masih digunakan bangsa Indonesia! 

 Sebutkan jenjang pendidikan di Indonesia yang merupakan 

warisan kebijakan pendidikan kolonial !      



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelaskan peninggalan seni musik dan seni tari 

pada masa kolonial Belanda ! 

 Sebutkan ciri-ciri adat istiadat yang 

mempengaruhi kehidupan masyarkat Indonesia ! 

 Sebutkan bangunan peninggalan sejarah kolonial 

Belanda! 

C 

 Jelaskan fungsi stadhuis dan Wetzijidsch Pakhuizen bagi 

pemerintahan kolonial Belanda ! 

 Jelaskan fungsi benteng Victorio dan Rotterdam pada masa 

kolonial Belanda ! 

 Jelaskan sistem pemerintahan pada masa kolonial Belanda ! 

 

 

  

D 

                                                                                                               

 D 

 
 
 Jelaskan fungsi stadhuis dan Wetzijidsch Pakhuizen bagi 

pemerintahan kolonial Belanda ! 

 Jelaskan fungsi benteng Victorio dan Rotterdam pada masa 

kolonial Belanda ! 

 Jelaskan sistem pemerintahan pada masa kolonial Belanda ! 
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FOTO PENELITIAN 

 

 

 
 

Gambar 1. SMP N 7 Semarang 

 

 

 
                  

Gambar 2. Proses pembelajaran oleh guru sejarah SMP N 7 Semarang 

 

 



 

  

 

 
 

Gambar 3. Suasana pembelajaran di kelas 

 

 

   

 
 

Gambar 4. Proses pembelajaran oleh peniliti 

 

 



 

  

 

 
 

Gambar 5. Proses disaat peneliti membimbing siswa di saat diskusi  

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Proses diskusi saat siswa mengerjakan question card 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

Gambar 7. Pelaksanaan siswa membacakan question card 

 

 

 
 

Gambar 8. Pelaksanaan evaluasi pada siswa 

 

 


