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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 5 Rembang 

didapatkan informasi dari guru sejarah bahwa minat belajar sejarah siswa kelas 

VIII pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011 masih kurang. Hal ini 

diperkuat dengan pengamatan peneliti bahwa siswa banyak yang memilih 

beraktivitas sendiri selama pembelajaran berlangsung. Di dalam proses 

pembelajaran, minat belajar merupakan salah satu faktor penting untuk 

menunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru memegang peranan 

penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Media lirik lagu materi sejarah 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa 

dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) minat 

belajar sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang yang diajarkan dengan 

memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah (2) minat 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang yang diajarkan dengan tidak 

menggunakan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah (3) 

perbedaan minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang antara yang 

diajarkan dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dan yang tidak 

memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII yang terdiri dari delapan kelas. 

Sampel penelitian menggunakan kelas VIII F sebagai kelas kontrol dan kelas VIII 

G sebagai kelas eksperimen. Data pre test digunakan untuk melakukan uji 

normalitas, homogenitas, uji kesamaan rata-rata sebelum kelas tersebut 

mendapatkan perlakuan, dan uji perbedaan dua rata-rata dilanjutkan dengan 

pembelajaran diakhiri dengan post test. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah pemanfaatan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah dan 

minat belajar sejarah. Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif  dan 

teknik perhitungan rata-rata. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata post test minat kelas 

eksperimen adalah 145,45 dan rata-rata post test minat kelas kontrol adalah 

125,42. Kedua kelas berdistribusi normal dan mempunyai dua varian yang sama. 

Pada uji perbedaan dua rata-rata diperoleh thitung= 8,224. Untuk α = 5% dan dk = 

(38+36-2) = 72 diperoleh t(0,95)(72) = 1,67. Karena thitung  t (0,95)(72) maka H0 

ditolak, hal ini berarti ada perbedaan minat belajar secara signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan minat 



 

 ix 

belajar antara kelas yang diberi pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu 

materi sejarah dengan kelas yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi 

guru bidang studi, dapat menggunakan media lirik lagu materi sejarah sebagai 

selingan dalam pembelajaran IPS Sejarah sehingga minat dan perhatian siswa 

tidak berkurang saat pembelajaran tersebut berlangsung. Selain itu lirik lagu 

materi sejarah dapat dimanfaatkan sebagai media dalam model pembelajaran 

artikulasi, CIRC (Cooperative, Integrated, Reading, and Composition), dan 

Student Facilitator and Explaining. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat. Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan untuk 

mengubah perilakunya dan mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan 

mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, manusia 

yang lebih berkebudayaan, dan manusia yang memiliki kepribadian yang lebih 

baik (Munib, 2004:29).  

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam 

kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. 

Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap 

perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang 

merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah dan tujuan 

yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan harus dinyatakan secara jelas, 

sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami suatu proses 

kegiatan pendidikan. Tentang tujuan ini, di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, 

secara jelas disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu 

“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab.” 

1 
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Pada awalnya manusia hanya mengenal pendidikan keluarga dan 

pendidikan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia, diperlukan suatu lembaga pendidikan tertentu yaitu sekolah. 

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan secara khusus, 

teratur, berjenjang, serta diatur sedemikian rupa melalui tata cara dan 

mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendidikan sekolah menjadi tumpuan harapan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, karena pendidikan sebagai upaya pemberian bekal pengetahuan dan 

keterampilan kepada siswa untuk menghadapi hidup dan tantangan masa 

depan. Sebagai lanjutan dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah 

perlu mendapat perhatian yang serius karena kehidupan di sekolah adalah 

jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan 

dengan kehidupan dalam masyarakat kelak (Hasbullah, 2008:46). 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berkaitan erat 

dengan nilai, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sebagai 

pendidikan formal, sekolah mempunyai bentuk yang jelas, program yang telah 

direncanakan dengan teratur dan resmi. Sekolah bertugas mendidik, mengajar, 

memperbaiki tingkah laku siswa serta berperan besar dalam pengembangan 

berbagai aspek dalam diri siswa (Hasbullah, 2008:49). Dalam 

perkembangannya sekolah menjadi ujung tombak dari proses modernisasi 

yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah untuk mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. 
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Pada hakekatnya, proses belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam 

pendidikan di sekolah (Sudjana, 2008:28). Segala sesuatu yang telah 

diprogramkan dalam perangkat pembelajaran akan dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, terdapat rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dengan melaksanakan proses mengatur dan 

mengorganisasi kegiatan belajar sehingga dapat menumbuhkan dan 

mendorong siswa melakukan proses belajar (Djamarah, 2006:37). Guru 

membantu menciptakan kondisi yang kondusif serta memberikan bimbingan 

agar siswa dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya, melalui kegiatan 

belajar.  

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini 

pendidikan di sekolah telah menunjukkan perubahan dan pembaharuan. 

Perubahan tersebut bukan hanya di bidang kurikulum, administrasi, peralatan, 

organisasi dan evaluasi pendidikan, tetapi juga dalam metode dan teknik 

pembelajaran. Pembaharuan pun telah banyak dijumpai yaitu dengan adanya 

inovasi terhadap media pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan 

kreativitasnya. Selain itu juga variasi dalam teknik penyajian materi pelajaran 

telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut agar selalu meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, dan tanggungjawabnya. Guru perlu menyadari 

dirinya sebagai pemikul tanggung jawab untuk membawa siswa kepada 

tingkat keberhasilan. (Sardiman, 2008:4). Guru diharapkan agar peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi khususnya dalam bidang pendidikan dan 
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pembelajaran serta pada masyarakat pada umumnya. Selain itu mereka 

diharapkan dapat memilih teknik dan media pembelajaran secara tepat serta 

menguasai teknik-teknik penyajian pelajaran dan metode pembelajarannya. 

Adanya penggunaan variasi teknik dan media pembelajaran pun sangat 

diharapkan dalam upaya meningkatkan minat dan perhatian siswa. 

Di era globalisasi yang ditandai dengan berkembangpesatnya 

teknologi, gambaran guru yang kompeten menjadi sangat berat dan luas. 

Tidak dapat dihindari bahwa syarat yang mendasar bagi seorang guru yang 

kompeten perlu diselaraskan dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Guru 

harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Perubahan 

cepat dalam bidang iptek bukan menjadi penghalang bagi guru sebagai sumber 

dan aktor pendidikan yang utama, melainkan menjadi tantangan yang 

menuntut kompetensi guru yang lebih tinggi (Idris, 2009:21). Kompetensi 

tersebut berupa pengetahuan dan ketrampilan, terutama dalam penggunaan 

media pembelajaran yang mutakhir. 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media telah 

dikenal sebagai alat bantu mengajar yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru, 

namun kerap kali diabaikan. Tidak dimanfaatkannya media dalam proses 

pembelajaran pada umumnya disebabkan oleh berbagai alasan, seperti waktu 

persiapan mengajar terbatas, sulit mencari media yang tepat, biaya tidak 

tersedia, atau alasan lain. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu muncul apabila 
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pengetahuan terhadap ragam media, karakteristik, serta kemampuan masing-

masing diketahui dan dipahami oleh guru (Uno, 2008:109). 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar di kelas sangat beragam, mulai dari media visual, audio, audiovisual, 

dan media cetak. Guru dapat memilih media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran di kelas sesuai dengan keterampilan dan kondisi siswa. Dalam 

pemanfaatan media belajar tersebut guru melakukan berbagai macam teknik 

penyajiannya sesuai dengan kreativitasnya. Kreativitas merupakan hal yang 

sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk menunjukkan 

proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai dengan adanya kegiatan 

menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh 

seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu (Mulyasa, 

2006:51). Kreativitas guru dalam teknik penyajian materi akan menciptakan 

situasi belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat serta 

prestasi belajar siswa. 

Saat proses pembelajaran sejarah, guru sejarah di SMP Negeri 5 

Rembang menggunakan berbagai media pembelajaran dengan teknik 

penyajian tertentu. Hal ini terlihat dalam pembelajaran sejarah di kelas VIII 

SMP Negeri 5 Rembang, guru menggunakan media audio visual dan visual 

dengan metode diskusi dan tanya jawab. Mereka menggunakan media berupa 

gambar-gambar tokoh sejarah, peristiwa sejarah, dan film dokumenter sejarah. 

Para guru sejarah sudah menggunakan media belajar dengan metode tertentu 

seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan karyawisata, tetapi pelaksanaannya 
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belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kreativitas guru mengemas 

materi pelajaran sejarah secara inovatif ke dalam media belajar yang 

digunakan.  

Minat belajar sejarah siswa yang rendah juga disebabkan oleh 

rendahnya minat baca di kalangan siswa. Membaca adalah kunci dalam belajar 

sejarah. Bagi sebagian besar siswa, membaca merupakan hal yang 

menjemukan dan menyita banyak waktu. Tidak mengherankan apabila mereka 

kurang meluangkan waktu untuk membaca buku, termasuk buku pelajaran 

sejarah. Realita ini perlu mendapat solusi mengingat mata pelajaran sejarah 

merupakan mata pelajaran yang menuntut siswa banyak membaca sumber 

ataupun buku. 

Diskusi awal yang dilakukan peneliti dengan guru sejarah, Suwondo 

dan Suwanta, yang mengajar di kelas  VIII SMP Negeri 5 Rembang dan dari 

data pengamatan di kelas VIII menghasilkan bahwa (1) minat belajar sejarah 

siswa rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sejarah di kelas; (2) minat membaca siswa kelas VIII masih 

sangat rendah; (3) hasil belajar siswa masih rendah terlihat dari belum 

tercapainya ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal dalam pembelajaran 

sejarah. Hal ini terbukti dari setiap ulangan harian, selalu ada siswa yang 

remidi; (4) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, pada 

pengamatan awal di kelas VIII pada tanggal 14 Juli 2010 diketahui bahwa 

pembelajaran kurang interaktif karena guru lebih berperan besar dalam 

pembelajaran di kelas dan siswa cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran; 
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(5) hanya sedikit guru yang melakukan inovasi pada materi, gaya mengajar, 

pendekatan yang digunakan, media yang digunakan, dan teknik penyajian 

materi sejarah (wawancara dengan Suwondo dan Suwanta, 14 Juli 2010). 

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, peneliti menemukan 

beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sejarah. Ini dapat 

dibuktikan di kelas VIII, yang relatif pasif dalam menerima pelajaran dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran relatif kurang. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa juga rendah. Siswa cenderung kurang bersemangat dan 

kadang merasa bosan sehingga mereka memilih beraktivitas sendiri yang 

justru tidak berhubungan dengan pelajaran. Oleh karena itu, peran guru dalam 

pembelajaran memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. Media lirik lagu materi sejarah dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran sejarah di 

kelas. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran 

yang memiliki peranan penting. Peranan tersebut tidak hanya di dalam 

meningkatkan minat, perhatian dan dorongan siswa di dalam pembelajaran, 

termasuk pelajaran sejarah, tetapi lebih jauh juga di dalam upaya mencapai 

keberhasilan pembelajaran. Terlebih di era globalisasi ini yang ditandai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memicu adanya 

inovasi dalam media pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi yang dapat 

diterapkan adalah pemanfaatan lagu. Lagu sebagai salah satu alat penyampai 

informasi dan cetusan perasaan sangat digemari banyak orang termasuk anak-
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anak muda. Penggunaan lagu dalam pembelajaran diharapkan dapat 

membangkitkan minat pembelajar, menciptakan suasana yang menyenangkan, 

santai dan materi yang disampaikan akan lebih cepat diterima dan dipahami. 

Melalui pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah 

diharapkan akan mendorong siswa tertarik belajar sejarah tanpa harus banyak 

membaca buku. Melihat kenyataan tersebut maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang ”Pengaruh Pemanfaatan Lirik Lagu Materi 

Sejarah Terhadap Minat Belajar dalam Pembelajaran IPS Sejarah Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat belajar sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang 

yang diajarkan dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam 

pembelajaran IPS Sejarah? 

2. Bagaimana minat belajar sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang 

yang diajarkan dengan tidak menggunakan lirik lagu materi sejarah dalam 

pembelajaran IPS Sejarah? 

3. Adakah perbedaan minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang 

antara yang diajarkan dengan memanfaatan lirik lagu materi sejarah dan 

yang tidak memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran 

IPS Sejarah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul, latar belakang, dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang minat belajar sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Rembang yang diajarkan dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah 

dalam pembelajaran IPS Sejarah. 

2. Menjelaskan tentang minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Rembang yang diajarkan dengan tidak menggunakan lirik lagu materi 

sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah. 

3. Mengetahui perbedaan minat belajar siswa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Rembang antara yang diajarkan dengan memanfaatkan lirik lagu materi 

sejarah dan yang tidak memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam 

pembelajaran IPS Sejarah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berorientasi dari permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan dalam proses pembelajaran mengingat pesatnya 

perkembangan media belajar dan tuntutan profesionalisme serta kreativitas 

guru dalam pembelajaran di kelas. 
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2. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi para siswa agar 

dapat meningkatkan minat belajar sejarah dan mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi IPS Sejarah. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi sekolah untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan 

menarik dalam pembelajaran, khususnya sejarah. 

 

E. Batasan  Istilah 

Untuk memberikan batasan ruang lingkup, maka penegasan istilah sangat 

penting. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Lirik Lagu Materi Sejarah 

Lirik dapat berarti karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan 

pribadi. Lirik dapat juga diartikan sebagai susunan kata sebuah nyanyian 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:528). Lagu adalah suatu rangkaian 

nada dengan atau mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan cara-cara 

yang berlaku umum (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990:271). 

Materi berarti benda, bahan, ataupun segala sesuatu yang tampak; 

sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan). 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:566). Sedangkan materi pelajaran 

adalah komponen utama dalam pembelajaran, karena materi pelajaran 

akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran (Sugandi, 
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2007:29). Dalam hal ini, materi sejarah merupakan bahan-bahan atau 

segala sesuatu yang membahas tentang semua kejadian atau peristiwa pada 

masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian materi sejarah 

secara ringkas adalah materi atau bahan yang di dalamnya mengandung 

bahasan tentang cabang ilmu pangetahuan yang menelaah tentang asal-

usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau 

berdasarkan metode dan metodologi tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa lirik lagu materi sejarah adalah lirik lagu 

yang didalamnya diisi dengan materi pelajaran sejarah. Lirik asli sebuah 

lagu digubah menjadi lirik yang memuat materi pelajaran sejarah. Dalam 

pemanfaatannya, materi sejarah yang termuat dalam lirik lagu tersebut 

dinyanyikan sesuai dengan nada lagu. Dengan demikian pesan-pesan 

materi sejarah yang hendak diajarkan pada siswa dapat disampaikan 

melalui kegiatan bernyanyi. Hal ini untuk mengatasi rendahnya minat 

belajar, perhatian siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan karena lagu atau nyanyian adalah suatu kegiatan yang 

menyenangkan bagi anak.  

 

2. Minat Belajar 

Minat adalah salah satu aspek psikis yang ada pada setiap manusia. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

oleh aktifitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010:181). Minat 

belajar adalah aspek psikologis seseorang yang menampakkan diri dalam 
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beberapa gejala, seperti: gairah, keinginan, semangat, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang 

meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa 

minat belajar adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang, dalam 

konteks ini adalah warga belajar, terhadap proses belajar yang dijalaninya 

yang kemudian ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan 

dalam mengikuti proses belajar yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran IPS Sejarah di SMP 

a. Hakekat Pembelajaran IPS 

IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang 

mempelajari kegiatan hidup manusia dalam kelompok yang disebut 

masyarakat. IPS dalam kurikulum sekolah sebagai satu bidang studi 

yang terpadu antar pelajaran ilmu sosial dengan menampilkan masalah 

sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Suprayogi, 2007:11). 

Dalam Standar Isi KTSP 2006, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, 

MI/SLDB sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SMP/MTS mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.  

Mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya, (2)  memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, 

dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) 
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memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

(Suprayogi, 2007:12). Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek (1) manusia, tempat, dan lingkungan, (2) waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan, (3) sistem sosial dan budaya, (4) 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2006, tujuan kurikuler 

IPS di Sekolah Menengah Pertama yaitu (1) memiliki pengetahuan 

dasar tentang hubungan perkembangan sejarah daerahnya dengan 

sejarah nasional, (2) memiliki pengetahuan dasar tentang 

perkembangan sejarah Indonesia dalam hubungannya dengan negara 

tetangga, (3) mengetahui dan menyadari keanekaragaman kebudayaan 

daerah, (4) memiliki pengetahuan tentang keadaan geografis dan 

potensi Indonesia, (5) memiliki pengetahuan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, (6) menyadari dan 

memmahami pentingnya bumi, air, dan kekayaan alam, (7) memahami 

masalah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan penyebaran  

penduduk, (8) mengetahui arti kerjasama Indonesia dengan negara lain 

dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. 

Fungsi IPS untuk Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai 

ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap 

rasional dalam menghadapi kenyataan atau permasalahan sosial, serta 

perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa 
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lampau, masa kini, dan masa mendatang. Fakta, peristiwa, konsep, dan 

generalisasi yang terdapat dalam pengetahuan sosial berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial 

siswa agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, 

dan negara Indonesia. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung 

jawab, dan damai. IPS juga berfungsi untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bukan hanya penting bagi 

kelanjutan pendidikan siswa melainkan juga bermanfaat bagi persiapan 

untuk hidup selaras, serasi, dan seimbang di masyarakat kelak 

(Suprayogi 2007:11). 

 

b. Hakekat Pembelajaran IPS Sejarah 

IPS Sejarah adalah suatu mata pelajaran yang menanamkan 

nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. IPS Sejarah 

adalah salah satu unsur ilmu pendidikan humaniora yang bertujuan 

untuk menanamkan dan mengembangkan sikap dan nilai serta 

memperkuat kepribadian agar siswa menjadi manusia yang berwatak 

berbudi luhur dan memiliki kesadaran sejarah akan bangsanya. Sejarah 

merupakan suatu ilmu yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Garraghan (dalam Wasino, 

2007:3), sejarah memiliki mencakup tiga arti, yaitu: 
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1) Kejadian-kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada 

masa yang lalu (sejarah sebagai peristiwa) 

2) Catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau kegiatan manusia 

tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah) 

3) Proses atau teknik (cara atau metode) untuk pembuatan catatan dari 

kejadian-kejadian tersebut (sejarah sebagai ilmu) 

Sejarah merupakan hasil dari rekonstruksi ataupun sebuah 

proses pembangunan kembali tentang apa yang pernah terjadi di masa 

lampau (Wasino, 2007:4). Peristiwa masa lampau diangkat kembali 

melalui prosedur penelitian sejarah oleh ahli sejarah dianggap 

memiliki manfaat atau kegunaan bagi kehidupan manusia pada masa 

sekarang. Wasino (2007:10) mengemukakan beberapa guna sejarah 

bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif (untuk 

pendidikan), instruktif (memberikan pengajaran), inspiratif (memberi 

ilham), serta rekreatif (memberikan kesenangan). 

 

c. Pengajaran Sejarah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dan 

penjelasannya, pendidikan sejarah adalah termasuk kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan 

cakupan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah sebagai berikut 
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“Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, 

dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang 

kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB 

dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir 

ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh 

kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan 

mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, 

kecakapan, dan kemandirian kerja.” 

 

 Sementara pada pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya, 

menyebutkan bahwa pendidikan sejarah pada tingkatan 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Kompetensi pendidikan sejarah yang tercantum dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum yang telah dikembangkan 

oleh tim pengembang kurikulum pendidikan sejarah di jenjang Sekolah 

Menengah Pertama yaitu kompetensi membaca, memahami, 

berkomunikasi, menghargai, menerapkan dalam kehidupan, berpikir 

historis dan penulisan. 

Pembelajaran sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama 

mengharapkan partisipasi yang besar dari guru dan siswa. 

Pembelajaran sejarah tidak mengharapkan siswa pasif belajar di kelas, 

tetapi akan selalu memberikan dorongan agar siswa aktif dalam 

mengembangkan fakta, pendapat dan sebagainya (Kasmadi, 
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2001:155). Hal ini dipertegas dengan pendapat Kuntowijoyo yang 

menyatakan bahwa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), guru 

memberikan pengajaran sejarah dengan pendekatan etis. Guru 

menanamkan pemahaman kepada siswa tentang konsep hidup 

bersama, sehingga selain dapat memiliki rasa cinta perjuangan, 

pahlawan, tanah air, dan bangsa siswa tidak canggung dalam pergaulan 

masyarakat yang semakin majemuk (Kuntowijoyo, 2005:4). 

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat menunjukan 

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan senang. 

Sedangkan minat belajar adalah aspek psikologis seseorang yang 

menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti: gairah, keinginan, 

semangat, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah 

laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan 

pengalaman (Slameto, 2010:180). 

 

b. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Minat 

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi minat. Unsur 

yang pertama adalah perhatian, yaitu aktifitas kejiwaan yang tertuju 

kepada suatu objek. Selain itu unsur yang  tak kalah pentingnya adalah 
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perasaan, maksud perasaan di sini adalah perasaan senang dan tertarik, 

dimana perasaan senang dapat menimbulkan minat terhadap suatu 

objek. Selanjutnya ada motif sebagai pendorong manusia untuk 

beraktivitas agar yang bersangkutan dapat berubah dan memenuhi 

kebutuhannya. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggali motivasi.  

Unsur lain dari dalam individu yang berhubungan erat dengan 

minat adalah bakat yang merupakan bawaan sejak lahir. Bakat dapat 

berkembang apabila didukung oleh lingkungan yang mandiri dengan 

bimbingan yang intensif. Selanjutnya terdapat cita-cita yang 

merupakan unsur kejiwaan dalam diri individu yang dapat 

mempengaruhi dirinya untuk menimbulkan minat pada dirinya 

terhadap sesuatu. Cita-cita dapat tercapai apabila ada kemauan. 

Apabila seseorang memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan 

tertentu berarti orang tersebut memiliki minat yang berhubungan 

dengan kegiatan itu. 

 

c. Faktor-faktor Timbulnya Minat 

Minat dalam diri individu sangat penting artinya bagi 

kesuksesan yang akan dicapai. Individu yang mempunyai minat 

terhadap suatu objek atau aktivitas berarti ia telah menetapkan tujuan 

yang berguna bagi dirinya sehingga ia akan cenderung untuk 
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menyukainya. Bermula dari hal tersebut maka segala tingkah lakunya 

menjadi terarah dengan baik dan tujuan akan tercapai. 

Sedangkan faktor timbulnya minat, menurut Crow and Crow 

(1982), terdiri dari tiga faktor. Pertama adalah dorongan dari dalam, 

yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang berminat 

untuk mempelajari suatu ilmu. Faktor kedua adalah motif  sosial, yakni 

minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu 

pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan 

kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperoleh 

penghargaan dari keluarga atau teman. Selanjutnya faktor emosional, 

yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, 

keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan dapat 

membangkitkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan 

minat seseorang (http://creasoft.wordpress.com/ 2010/03/18/konsep-

minat/ diunduh pada 16 Februari 2011). 

 

d. Pentingnya Minat dalam Belajar 

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan 

dalam belajar adalah karena tidak ada minat terhadap pelajaran 

tersebut. Minat tersebut dapat dilihat dari adanya pemusatan perhatian 

terhadap pelajaran yang bersangkutan. Kegiatan belajar dapat berhasil 

dengan baik apabila ada pemusatan perhatian terhadap pelajaran. 

http://creasoft.wordpress.com/%202010/03/18/konsep-minat/
http://creasoft.wordpress.com/%202010/03/18/konsep-minat/
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Begitu pun sebaliknya apabila tidak ada pemusatan perhatian terhadap 

suatu pelajaran maka kegiatan belajar tidak akan berhasil. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guru harus mampu 

memelihara motivasi belajar siswa, kebutuhan siswa, minat, dan lain-

lain supaya dirinya dapat menjamin sikap positif siswa dan 

kesukaannya terhadap pelajaran. Di samping itu juga mengembangkan 

motivasi dan minat siswa yang pada dasarnya adalah membantu siswa 

memilih bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Guru juga harus 

mampu memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran 

yang akan dipelajari dan cara-cara mempelajarinya (Rifa‟i, 2010:186). 

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

minat sangat penting dalam kegiatan belajar. Siswa yang mempunyai 

minat dalam dirinya untuk belajar, maka siswa tersebut dapat 

menyerap materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mudah. 

Sebaliknya tanpa adanya minat dan perhatian terhadap suatu pelajaran, 

maka kegiatan proses belajar tidak akan berjalan dengan baik.  

 

e. Cara untuk Membangkitkan Minat Belajar 

Minat belajar siswa perlu ditingkatkan agar dapat mengarahkan 

perhatian siswa terhadap pelajaran. Menurut Slameto (2010:57) upaya 

yang ditempuh untuk membangkitkan minat belajar siswa adalah 

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta 
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hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan 

bahan pelajaran yang dipelajari. 

Indrafachrudi (2009:100) menyebutkan beberapa cara untuk 

membangkitkan minat. Cara yang digunakan dengan mengubah bahan 

pelajaran yang akan dipelajari siswa kemudian ditempatkan pada 

kontek yang berbeda dan menyenangkan. Sementara itu bahan-bahan 

yang sudah menimbulkan minat dapat dimasukkan dalam bahan 

pengajaran yang tidak menimbulkan minat. Bahan yang harus 

dipelajari dapat ditempatkan sebagai suatu rintangan antara siswa dan 

tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya guru hendaknya berusaha 

membuat suasana yang menyenangkan di dalam kelas. 

Menurut Sanjaya (2006:28) siswa akan terdorong untuk belajar 

manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara untuk 

membangkitkan minat belajar siswa yaitu guru harus menghubungkan 

materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa, 

tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Hal ini untuk menghindari 

kurangnya minat siswa dalam belajar karena materi pelajaran yang 

terlalu sulit dipelajari. Selanjutnya guru dapat menggunakan berbagai 

metode dan strategi pembelajaran secara bervariasi, misalnya diskusi, 

resitasi, eksperimen, demonstrasi, dan lain-lain. 
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f. Fungsi Minat dalam Belajar 

Minat memegang peranan penting dalam proses 

membelajarkan siswa yaitu untuk pemusatan pemikiran dan juga untuk 

menimbulkan kegembiraan dalam usaha belajar. Minat dapat 

menimbulkan rasa kepuasan dan kesenangan tersendiri bagi siswa. 

Peranan minat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Sardiman 

(2008:96) antara lain (1) menciptakan kosentrasi atau perhatian dalam 

belajar, (2) menimbulkan perasaan senang dalam belajar, (3) 

memperkuat ingatan siswa tentang pelajaran yang telah diberikan guru, 

(4) melahirkan sikap belajar yang positif dan konstruktif, (5) 

memperkecil kebosanan anak didik terhadap studi/pelajaran. 

Di sisi lain peranan minat yakni dapat menimbulkan dampak 

yang besar atas perilaku ataupun sikap seseorang dalam belajar. Hal ini 

karena minat menjadi sumber motivasi yang kuat dan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam belajar. Anak yang berminat 

terhadap sesuatu kegiatan baik itu bekerja maupun belajar, akan 

berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dampak yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut menegaskan fungsi 

minat sebagai pendorong yang kuat dalam mencapai prestasi pada 

setiap hal yang ditekuni oleh seseorang (http://saptarigeg.blogspot. 

com/2010/04/1-pengertian-motivasi-motivasi-dan.html diunduh pada 17 

Februari 2011). 
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara bahasa, media adalah bentuk jamak dari medium yang 

berasal dari bahasa Latin medium yang berarti tengah. Dalam bahasa 

Indonesia medium dapat diartikan sebagai perantara suatu objek yang 

berasal dari suatu sumber untuk disampaikan ke sumber lain. Apabila 

media adalah sumber belajar, maka media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Gagne (1970), 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa dapat 

merangsangnya untuk belajar (Sadiman, 2008:6). 

Di dalam proses pembelajaran, media digunakan sebagai alat 

bantu untuk membawa informasi dari guru ke siswa (Uno, 2008:113). 

Suatu media dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila 

media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran (Arsyad, 

2007:4). Berpedoman pada pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik 

yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, dengan maksud agar 

proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat 

berlangsung efektif.  
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media sebagai penyalur pesan, dalam hal-hal tertentu dapat 

mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika 

program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka 

fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa 

keberadaan guru. Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2007:15) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga bermanfaat sebagai sumber belajar. Media dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya. Media juga dapat memperkaya wawasan dan 

ketrampilan siswa. Guru yang pandai menggunakan media adalah guru 

yang bisa memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai 

penyalur informasi dari bahan yang disampaikan kepada siswa dalam 

belajar mengajar (Djamarah, 2006:124). 

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Media dapat membantu tugas-

tugas guru sebagai pengajar ketika dirinya mempergunakan dan 

mengembangkan media tersebut dalam proses belajar mengajar 
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(Sudjana, 2008:139). Sedangkan secara lebih khusus manfaat media 

pembelajaran adalah (1) penyampaian materi pembelajaran dapat 

diseragamkan, (2) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan 

menarik, (3) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) efisiensi 

dalam waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 

(6) media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja 

dan kapan saja, (7) media dapat menumbuhkan sikap positif siswa 

terhadap materi dan proses belajar, (8) mengubah peran guru ke arah 

yang lebih positif dan produktif. 

 

c. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2007:12) 

mengemukakan alasan media digunakan dalam pendidikan yaitu 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Ciri Fiksatif (Fiksative Property)  

Ciri ini mengambarkan bahwa media mempunyai kemampuan 

untuk merekam, menyimpan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. Suatu rekaman kejadian dapat diurut kembali dengan 

media seperti video tape, fotografi, audio tape, dan film. Guru 

dapat mengunakan media sewaktu-waktu dalam pembelajaran.  

2) Ciri Manipulatif (Manipulatif Property)  

Ciri manipulatif yaitu suatu kejadian yang terjadi berhari-hari dapat 

disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit. 
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Kemampuan media dalam memanipulatif harus diperhatikan dalam 

pengaturan urutan. Pemotongan bagian yang salah akan terjadi 

kesalahan penafsiran sehingga dapat menimbulkan kebingungan. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property)  

Ciri distributif yaitu media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah siswa dengan stimulus 

penguat yang relatif sama. Sekarang ini distribusi media tidak 

hanya pada ruang kelas atau sekolah tertentu saja tetapi dengan 

media melalui rekaman video, audio, dapat menjangkau seluruh 

tempat dimana saja dan kapan saja. 

 

d. Macam-macam Media Pembelajaran 

Banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan dapat pula 

dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media 

tersebut (Djamarah, 2006:124). Dilihat dari jenisnya, media dibagi 

menjadi tiga macam yaitu media auditif, media visual, dan media 

audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja seperti radio, cassete recorder, dan piringan 

hitam. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan seperti slides (film bingkai foto), gambar atau lukisan. 

Sedangkan media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar. Media ini terbagi menjadi dua macam yaitu 
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audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diam serta audiovisual gerak, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar  bergerak seperti film suara dan video cassette. 

 

e. Langkah-langkah dan Variasi dalam Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2008:105) ada enam langkah yang bisa 

ditempuh guru pada waktu mengajar dengan menggunakan media 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah merumuskan tujuan 

pengajaran dengan memanfaatkan media serta persiapan guru memilih 

dan memanfaatkan media massa yang akan dimanfaatkan guna 

mencapai tujuan. Selain itu persiapan kelas dalam menerima pelajaran 

dengan menggunakan media tertentu, penyajian bahan pelajaran, dan 

kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan media pengajaran. 

Selanjutnya langkah terakhir adalah evaluasi pengajaran untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran tercapai. 

Dalam pembelajaran guru dapat memvariasikan media sesuai 

dengan ketrampilannya. Variasi penggunaan media dapat dilakukan 

dengan memakai gambar, slide, foto, bagan, dan lain-lain sebagai 

variasi media visual. Sementara variasi media audio dapat 

menggunakan radio, musik, deklamasi, puisi. Guru juga dapat 

melakukan variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan 

digerakkan. Pemanfaatan media semacam ini dapat menarik perhatian 
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siswa, sebab siswa dapat secara langsung membentuk dan 

memperagakan kegiatannya baik secara perorangan maupun secara 

kelompok.  

 

4. Lirik Lagu 

a. Pengertian Lirik Lagu 

Lirik dapat berarti karya sastra (puisi) yang berisi curahan 

perasaan pribadi. Lirik dapat juga diartikan sebagai susunan kata 

sebuah nyanyian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:528). Lagu 

adalah suatu rangkaian nada dengan atau mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan cara-cara yang berlaku umum (Ensiklopedi Nasional 

Indonesia, 1990:271). Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam 

bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Hal ini dipertegas 

oleh pendapat Maley (dalam Wendra, 2002:30) yang mengemukakan 

bahwa lagu mengandung unsur motivasional dan rangsangan minat 

dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

Lagu terdiri atas dua unsur, yaitu bahasa atau lirik lagu dan 

melodi atau musik. Menurut Rampan (Agustyarini, 2009) lirik dan 

lagu merupakan dua komponen yang berbeda tetapi sulit dipisahkan 

jika telah dipadukan menjadi satu. Lirik adalah kata-kata yang terdapat 

pada lagu, sementara lagu adalah hasil karya seni yang diperdengarkan 

dengan menggunakan suara/nyanyian atau dengan menggunakan alat-

alat musik (Jamalus, 1988:2). Dari pendapat tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa lagu adalah kata-kata yang berirama dan diberi 

nada-nada hingga membentuk harmonisasi agar tercipta sebuah musik. 

Dalam Ensiklopedi Musik dikatakan bahwa lirik dan lyric 

menjadi sangat manusiawi untuk pengertian semua jenis atau syair 

dalam lagu apa saja (Tambajong, 1992:334). Lirik lagu digolongkan 

sebagai bentuk puisi populer dan nyanyian yang banyak dilagukan 

merupakan contoh puisi populer. Bahasa dan lirik lagu harus mudah 

dipahami karena pendengar harus cepat memahami isi lagu sementara 

lagu didendangkan.  

 

b. Fungsi Lirik Lagu 

Pada hakikatnya lirik lagu adalah puisi, yaitu merupakan hasil 

kreativitas manusia yang diwujudkan lewat susunan kata yang 

merupakan makna. Menurut Suharto (dalam Sutikno, 2008:17) fungsi 

lirik lagu adalah sarana informasi dan edukasi bagi negara dan 

masyarakat. Sebagai sarana informasi, lirik lagu dapat membawakan 

suara pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 

masyarakat. Sebagai sarana edukasi, lirik lagu dapat mendidik pribadi 

seseorang sehingga berpengaruh pada perubahan sikap sebagai 

anggota sosial. Dengan penyajian yang baik, lirik lagu dapat menjadi 

sarana terhalus untuk menyentuh perasaan seseorang. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa lirik 

lagu berfungsi sebagai sarana informasi. Sebagai sarana informasi 
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artinya, lirik lagu memberikan informasi kepada masyarakat karena 

banyak hal yang bisa diceritakan dalam lirik lagu. Lirik lagu juga 

berfungsi sebagai sarana edukasi. Pesan dan amanat yang terdapat 

dalam lirik lagu dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang 

sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik. Lirik lagu yang 

berisikan kritikan-kritikan sosial sebenarnya merupakan sebuah nasihat 

yang disampaikan pengarang kepada pendengar. Di samping itu lirik 

lagu juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Melalui lirik lagu yang 

diciptakannya, pengarang pada dasarnya ingin menghibur pendengar. 

Saat mendengarkan lirik lagu, pendengar akan merasakan kepuasan 

dan kegembiraan (Sutikno, 2008:18). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lirik 

lagu adalah ekspresi pemikiran yang berupa pemilihan kata dan 

kalimat yang dapat membangkitkan perasaan dan merangsang 

imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama, direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan dapat memberi kesan. 

Lirik lagu itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman 

manusia yang penting, digubah dalam wujud yang berkesan dan 

mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, edukasi, dan hiburan. 

 

c. Lirik Lagu dalam Pembelajaran 

Lagu merupakan salah satu media pembelajaran yang 

berbentuk audio. Lagu dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan 
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minat siswa serta dorongan siswa di dalam pembelajaran. Menurut 

pendapat Soemardono (dalam Wendra, 2002:33), lagu yang digunakan 

dalam pembelajaran idealnya diciptakan sendiri sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Penggunaan lagu tersebut merupakan salah satu variasi 

guru dalam melakukan pembelajaran di kelas (Muttaqin, 2002:27). 

Kreativitas guru menggunakan lagu dalam pembelajaran dapat 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan, selain itu juga penyajian 

pelajaran akan lebih menarik siswa. Dalam pelaksanaannya dalam 

pembelajaran, lagu dapat mengembangkan kemampuan dasar seperti 

daya cipta, bahasa, daya pikir dan ketrampilan melalui unsur melodi, 

ritme, syair atau lirik, dan ekspresinya (Utomo, 2008:54). 

 Menurut Muttaqin (2002:266) agar lagu atau nyanyian dapat 

digunakan sebagai media oleh guru dalam pembelajaran, hendaknya 

dalam pemilihan atau penyusunan lagu perlu diperhatikan hal-hal 

berikut (1) lagu yang dipilih adalah lagu yang tidak sukar dinyanyikan 

oleh siswa ditinjau dari segi tangga nada, melodi, ritme, dan harmoni, 

(2) liriknya disusun berdasarkan isi atau materi pelajaran, (3) 

disesuaikan dengan perkembangan jiwa siswa. Saat menggunakan lagu 

dalam pembelajaran, guru dapat menyanyikan lagu tersebut yang 

disertai dengan alat musik yang berasal dari anggota badan seperti, 

tepukan tangan, hentakan kaki, petikan jari, dan sebagainya (Jamalus, 

1988:95). 
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Teknik lagu dalam pembelajaran seperti yang dikemukakan 

oleh Zukhaira (2010:4) adalah (1) menentukan lagu sesuai dengan 

kesenangan siswa, (2) menggubah syairnya dengan materi inti yang 

akan disajikan, (3) syair atau kata-kata dalam lagu hendaknya yang 

jelas, (4) melakukan tanya jawab seputar hal-hal yang berkaitan 

dengan topik tersebut, (5) guru memberikan contoh yaitu dengan 

menyanyikan bait-bait lirik dalam lagu dari awal sampai akhir, (6) 

guru meminta siswa untuk menirukannya sampai selesai, (7) guru 

meminta seluruh siswa untuk menyanyikan secara bersama-sama, (8) 

mengajak siswa untuk memaknai isi lagu dan melakukan pembahasan 

bersama. 

 

B. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir dalam skripsi yang berjudul ”Pengaruh 

Pemanfaatan Lirik Lagu Materi Sejarah Terhadap Minat Belajar dalam 

Pembelajaran IPS Sejarah Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang”, 

adalah penelitian dipusatkan pada pemanfaatan lirik lagu materi sejarah dalam 

pembelajaran sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang. Dua kelas 

sebagai sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di kelas 

eksperimen diberikan perlakuan khusus, yaitu memanfaatkan lirik lagu dalam 

pembelajaran. Sedangkan di kelas kontrol diberikan perlakuan biasa, yaitu 

menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran sejarah. Kegiatan 
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pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar sejarah siswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka berpikir yang telah 

disebutkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. Ho (Hipotesis Nol) 

Tidak ada perbedaan minat belajar sejarah siswa yang menggunakan lirik 

lagu materi sejarah dengan yang tidak menggunakan lirik lagu materi 

sejarah pada pembelajaran IPS Sejarah kelas VIII SMP N 5 Rembang. 

2. Ha (Hipotesis Alternatif) 

Ada perbedaan minat belajar sejarah siswa yang menggunakan lirik lagu 

materi sejarah dengan yang tidak menggunakan lirik lagu materi sejarah 

pada pembelajaran IPS Sejarah kelas VIII SMP N 5 Rembang. 

Guru 
Materi pelajaran 

 

Lirik Lagu Materi Sejarah 

 

Siswa 

Minat Belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh dari treatment atau perlakuan 

tertentu (Sugiyono, 2008:6). Metode ini dimulai dengan suatu pertanyaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Peneliti kemudian 

mengajukan satu hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat dari hubungan 

variabel terhadap variabel lainnya. Di dalam penelitian, peneliti sengaja 

membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian diteliti 

bagaimana akibatnya.  

Dalam penelitian eksperimen diperlukan dua kelompok sasaran 

penelitian. Satu kelompok diberikan perlakuan biasa atau umum dan satu 

kelompok lagi dikendalikan pada satu keadaan yang pengaruhnya dijadikan 

sebagai pembanding. Oleh karena itu, kelompok yang pertama dinamakan 

kelompok kendali atau kelompok kontrol, sementara kelompok kedua ini 

dinamakan kelompok eksperimen. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan 

penelitian: 

1. Tahap pra lapangan 

Tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus surat ijin, observasi awal ke 
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lapangan, mendata informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian 

seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, kisi-kisi angket dan 

angket. 

 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap lapangan ini meliputi uji coba angket yang diberikan pada 

25 orang siswa yang bukan menjadi kelompok sampel. Sesudah itu hasil 

uji coba angket dianalisis untuk mengetahui butir-butir soal angket yang 

dapat digunakan dalam penelitian. Di samping itu juga dilakukan analisis 

terhadap dua kelompok dengan uji normalitas dan uji homogenitas, 

sehingga dapat diketahui bahwa dua kelompok tersebut memiliki 

kemampuan yang sama. Peneliti kemudian melaksanakan penelitian sesuai 

rancangan penelitian yaitu memberikan perlakuan berbeda antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

diberi perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan lirik lagu materi 

sejarah, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan biasa yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah. 

 

3. Tahap pelaksanaan penyebaran angket 

Penyebaran angket dilakukan untuk mengukur minat belajar siswa 

terhadap pelajaran sejarah. Penyebaran angket tersebut diberikan sebanyak 

dua kali. Angket pertama diberikan kepada siswa sebelum proses 

pembelajaran sejarah, sedangkan angket kedua diberikan kepada siswa 
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setelah semua materi pelajaran sejarah diselesaikan. Rancangan penelitian 

yang akan dilakukan dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2. Rancangan Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2008:72) dalam penelitian eksperimen terdapat dua 

kelompok, yaitu:  

a. Kelompok eksperimen  

Pada kelompok eksperimen diberikan pengaruh atau perlakuan 

(treatment) tertentu, dalam hal ini peneliti menggunakan lirik lagu 

materi sejarah pada kelas VIII G semester dua SMP Negeri 5 Rembang 

Tahun Ajaran 2010/2011. 

b. Kelompok kontrol 

Pada kelompok tidak ada perlakuan (treatment) sebagaimana 

dilakukan di kelas eksperimen. Di kelas kontrol, peneliti menggunakan 

metode ceramah yang akan diajarkan pada kelas VIII F semester dua 

SMP Negeri 5 Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. 

 

Angket 1 

Eksperimen 

 

 

 

Kontrol 

 

Menggunakan lirik 

lagu materi sejarah  

 

 

 

Menggunakan 

metode ceramah 

Angket 2 
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Menurut Ali (2007:86) langkah-langkah eksperimen adalah: 

a. Memberi penjelasan secukupnya tentang apa yang harus dilakukan  

b. Membicarakan dengan siswa tentang langkah yang ditempuh, bahan 

yang diperlukan, variabel yang perlu diamati dan hal yang perlu dicatat 

c. Menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu siswa selama 

eksperimen 

d. Menetapkan apa saja follow-up atau tindak lanjut eksperimen 

4. Tahap analisis data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis apakah terdapat 

pengaruh dalam pemanfaatan lirik lagu materi sejarah terhadap minat 

siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah kelas VIII SMP Negeri 5 

Rembang. 

5. Membuat simpulan  

Tahapan yang menyimpulkan hasil penelitian dan analisis data 

yang telah dilakukan. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan alasan pemilihan judul skripsi, berikut ini akan diuraikan 

mengenai tempat dan waktu penelitian skripsi. 

1. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri 5 Rembang dengan 

alamat Jln. Diponegoro No. 92 Rembang. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian di SMP Negeri 5 Rembang dilaksanakan pada kelas VIII 

semester dua tahun ajaran 2010-2011 yaitu pada bulan Maret dan April. 

Tahap pelaksanaan penelitian antara lain: penerapan pembelajaran dengan 

pemanfaatan lirik lagu materi sejarah pada kelas eksperimen, 

pembelajaran menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol, dan 

pengukuran minat belajar sejarah siswa dalam kelas eksperimen penelitian 

dan kelas kontrol. 

C. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Rembang tahun ajaran 2010/2011 sebagai populasi 

penelitian. Jumlah siswa kelas VIII dapat dilihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Jumlah Kelas dan  Siswa Kelas VIII 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VIII A 40 orang 

2. VIII B 40 orang 

3. VIII C 42 orang 

4. VIII D 40 orang 

5. VIII E 40 orang 

6. VIII F 40 orang 

7. VIII G 42 orang 

8.  VIII H 40 orang 
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D. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sampel pada penelitian ini tidak menggunakan seluruh siswa kelas 

VIII, tetapi hanya menggunakan sebagian siswa saja. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive random sampling yakni teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Dua kelas diambil secara random atau 

acak yaitu kelas VIII G dan kelas VIII F. Kelas VIII G sebagai kelas 

eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan pemanfaatan lirik 

lagu materi sejarah sedangkan kelas kelas VIII F sebagai kelas kontrol yang 

mendapat perlakuan pembelajaran dengan metode ceramah. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

darinya (Sugiyono, 2008:38). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, 

yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(Arikunto, 2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah 
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merupakan konsep belajar sejarah dengan menggunakan lirik lagu yang 

memuat materi tentang sejarah dan nantinya penyampaian materi sejarah 

tersebut dilagukan atau dinyanyikan sesuai lirik lagu yang dibuat.  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel akibat adanya variabel bebas (Arikunto, 

2006:119). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa 

yang berupa penilaian angket terhadap minat belajar sejarah siswa setelah 

proses pembelajaran. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2008:224). Cara untuk memperoleh data dalam penelitian 

diperlukan alat yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda,dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan daftar nama-nama siswa yang akan menjadi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, jumlah siswa secara keseluruhan di 

kelas VIII, dan gambaran umum sekolah. Beberapa dokumen lain yang 
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dijadikan sebagai sumber data diantaranya adalah silabus, RPP, kisi-kisi 

soal angket, soal angket, dan kumpulan lirik lagu materi sejarah. 

b. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:142). Penelitian ini 

menggunakan jenis angket tertutup yaitu kuesioner yang disusun dengan 

menggunakan pilihan jawaban. Dalam angket ini diharapkan responden 

mudah memberikan jawaban karena alternatif jawaban sudah disediakan 

berupa pilihan jawaban seperti butir a, b, c, d, dan e sehingga 

membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya. Angket ini digunakan 

untuk mengetahui sikap dan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah. 

Dapat disimpulkan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data mengenai kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran diambil 

dengan menggunakan lembar dokumentasi 

b. Data tentang minat siswa terhadap pembelajaran sejarah diambil 

dengan menggunakan angket 

 

G. Analisis Data 

Penelitian menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif  untuk melihat 

sejauh mana variabel yang telah diteliti sesuai dengan tolok ukur yang telah 
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ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan ini dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu: 

1. Analisis Perangkat Minat 

Perangkat minat disusun sesuai dengan kisi-kisi angket yang telah 

dibuat. Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini diujicobakan di 

kelas VIII D karena siswa kelas VIII D bukan merupakan kelas yang 

dijadikan sampel penelitian. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui 

soal-soal dalam angket sudah memenuhi syarat angket yang baik atau 

tidak. Selain itu juga untuk menguji apakah angket tersebut valid dan 

reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat (Arikunto, 2006:145). Analisis validitas suatu 

instrumen dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut:  

  rxy= 
  

     2222 YYNXXN

YXXYN
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Keterangan : 

rxy= koefisien korelasi 

X = skor tiap butir soal angket 

Y = skor total yang benar 

N = banyaknya responden 

(Sudijono, 2006:181) 

 

Hasil perhitungan r
xy

yang diperoleh dikonsultasikan dengan r

tabel  product moment  dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r
xy

> r

tabel  maka item soal yang diuji bersifat valid (Arikunto, 2002:81). 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen kepada 25 responden 

dengan taraf signifikansi 5% didapat r tabel = 0,396. Kriterianya dengan 

taraf signifikansi 5% soal dikatakan valid apabila rxy > rtabel. Sebagai 

contoh perhitungan validitas item soal nomor 1 diperoleh rxy = 0, 261 

dan rtabel = 0, 396. Berdasarkan perhitungan tersebut rxy < rtabel maka, 

item soal nomor 1 tidak valid. Item angket dikatakan valid jika r hitung > 

0,396. Hasil uji coba dari 50 soal, diperoleh 35 soal yang valid yaitu 

soal nomor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, dan 50 

sedangkan 15 soal yang tidak valid adalah nomor 1, 4, 7, 11, 12, 19, 

20, 21, 22, 31, 37 ,38, 41, 45, dan 47. Sehingga nomor soal yang tidak 

valid tersebut tidak dipakai untuk soal dalam angket penelitian 

(Perhitungan selengkapnya terlampir). 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
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instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). Suatu intrumen 

dapat dikatakan reliabel yaitu apabila instrumen tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (ajeg), artinya apabila instrumen tersebut 

dikenakan pada sejumlah subyek yang sama pada lain waktu maka 

hasilnya akan tetap sama. Untuk menghitung reliabilitas instrumen 

dapat menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r 11  = 










 










 2

2

1
1

t

b

k

k




 

Keterangan: 

     = koefisien reliabel 

n    = banyaknya butir soal 

1    = bilangan konstan 

    = jumlah varian skor dari masing-masing butir soal 

    = varian total 

(Sudijono, 2006:208) 

Sebelum masuk kerumus alpha, maka perlu dicari varian tiap butir 

angket dengan rumus: 

  
  

∑  
(∑ ) 

 
 

 

Varian total dapat dicari dengan rumus 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Setelah diperoleh nilai varian butir dan varian total 

kemudian dimasukan ke dalam rumus alpha, harga r 11  yang 

diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel  dengan  = 5%. Jika     > 
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rtabel, maka instrumen dikatakan reliabel dan jika r 11 < rtabel  maka 

instrumen dikatakan tidak reliabel (Arikunto, 2002:171). 

Berdasarkan hasil analisis uji coba, diperoleh harga 0,907, 

kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel yaitu 0,542. Karena 

koefisien reliabilitasnya lebih besar dari rtabel, maka dapat 

dikatakan kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian (Perhitungan selengkapnya terlampir). 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

a. Analisis tahap awal 

Analisis tahap awal dilakukan pertama kali sebelum penelitian 

dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

yang ada mempunyai keadaan awal yang sama yaitu bersifat homogen. 

Data yang digunakan pada analisis tahap awal ini adalah hasil angket 

siswa sebelum proses pembelajaran. 

Hal-hal yang dianalisis pada tahap ini adalah: 

1) Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

 Digunakan rumus Chi-Kuadrat. 
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Keterangan: 

2x  : Chi Kuadrat 

Ei   : frekuensi yang diharapkan 

Oi   : frekuensi pengamatan 

k : banyaknya kelas interval 

i : panjang kelas 

 

(Sudjana, 2002: 273). 

 

Jika 
 
hitung 2x  hitung < 2x  tabel dengan derajat kebebasan dk = k-

3 maka data berdistribusi normal. Diketahui untuk  = 5%, dengan 

dk = 6-3= 3 diperoleh 2x  tabel 7, 81.  

2) Uji kesamaan dua varian (Uji Homogenitas) 

Uji kesamaan dua varian bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai 

tingkat homogenitas yang sama atau tidak dengan kata lain 

mempunyai awal yang sama atau berbeda. 

 Rumus yang digunakan adalah: 

 
 

(Sudjana, 2002:250). 

 

Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan F 

tabel yang mempunyai taraf signifikansi = 5%. H0 diterima jika 

Fhitung < Ftabel dan H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh F hitung = 1,4937 sedangkan F tabel = 1,75. 

Maka Fhitung < Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai varian yang tidak berbeda. 
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3) Uji perbedaan dua rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai rata-rata yang berbeda 

atau tidak. 

 
 

Dengan: 

 

  √
(    )  

  (    )  
 

       
 

 

Keterangan: 

  ̅̅̅  : nilai rata-rata kelompok I 

  ̅̅ ̅  : nilai rata-rata kelompok II 

s1
2 
 : varian data pada kelompok I 

s2
2
 : varian data pada kelompok II 

s : standart deviasi 

s
2 
 : varian gabungan 

 n1 : banyaknya subjek pada kelompok I 

 n2  : banyaknya subjek pada kelompok I 

(Sudjana, 2002:239). 

 

Dari thitung dikonsultasikan dengan tabel dengan dk = n1+n2 

dan taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika 

ttabel > thitung. Untuk harga t lainnya H0 ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-

2). Artinya ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok 

tersebut. 
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b. Analisis tahap akhir 

Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda 

kemudian diadakan tes akhir (post test). Hasil dari tes akhir diperoleh 

data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, apakah H0 

yang diterima atau Ha yang diterima. Tahapan analisis tahap akhir pada 

dasarnya sama dengan analisis tahap awal namun data yang digunakan 

adalah data hasil tes setelah diberi perlakuan. Tahapan tersebut adalah 

1) Uji normalitas 

2) Uji kesamaan dua varian 

3) Uji hipotesis 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah minat belajar kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hipotesis yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2   

Ha :  µ1 > µ2  

(Sugiyono, 2008:121). 

Jika varian kedua kelompok sama, maka rumus uji t yang digunakan 

adalah: 

 

 
 

Dengan: 
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  √
(    )  

  (    )  
 

       
 

 

Keterangan: 

  ̅̅̅  : nilai rata-rata kelompok I 

  ̅̅ ̅  : nilai rata-rata kelompok II 

s1
2 
 : varian data pada kelompok I 

s2
2
 : varian data pada kelompok II 

s : standart deviasi 

s
2 
 : varian gabungan 

 n1 : banyaknya subjek pada kelompok I 

 n2  : banyaknya subjek pada kelompok II 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum SMP Negeri  5 Rembang 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Rembang yang 

berlokasi di Jalan P. Diponegoro No. 92 Rembang. Sekolah ini terletak di 

desa Pandean kecamatan Rembang kabupaten Rembang. SMP Negeri 5 

Rembang  didirikan pada tahun 1956 dengan nama ST Negeri 1 Rembang. 

Pada tahun 1956 sampai tahun 1991 masih bernama ST Negeri 1 

Rembang, namun pada tahun 1991 sampai 1994 berubah menjadi SMP 

Ketrampilan. Melalui  Surat Keputusan Mendikbud RI No: 249/103/I/1994 

tanggal 22 Februari 1994 menjadi SMP Negeri 5 Rembang. SMP Negeri 5 

Rembang merupakan sekolah menengah pertama terakreditasi A (amat 

baik) di Kabupaten Rembang. SMP Negeri 5 Rembang terletak di pusat 

kota dan sekelilingnya berupa pemukiman penduduk dan tempat 

perkantoran. Luas tanah SMP Negeri 5 Rembang adalah 10.109 m
2
.  

a. Visi dan Misi SMP Negeri 5 Rembang 

Visi : 

“Menuju Sekolah yang Religius, Berprestasi dan Mandiri” 

Misi : 

1) Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman agama yang 

dianut 
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2) Menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan kompetitif 

3) Menumbuhkembangkan potensi olahraga dan seni 

4) Menumbuhkembangkan sikap-sikap positif, kreatif, dan mandiri 

(Sumber: Profil SMP Negeri 5 Rembang yang peneliti peroleh dari 

petugas TU) 

 

b. Sarana dan Fasilitas yang ada di SMP Negeri 5 Rembang 

SMP Negeri 5 Rembang selalu berusaha meningkatkan sarana 

dan fasilitas belajar guna memudahkan proses pembelajaran. Sarana 

dan fasilitas yang disediakan antara lain: 

1) 24 ruang kelas yang terdiri atas 8 ruang kelas X, 8 ruang kelas VIII 

dan 8 ruang kelas XII 

2) 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium komputer, 1 laboratorium 

bahasa, 1 ruang multimedia, 1 ruang ketrampilan, 1 ruang 

serbaguna, ruang kesenian 

3) 2 ruang perpustakaan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang wakil 

kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tamu, 1 ruang TU, 1 UKS, 1 

ruang BK, 1 ruang OSIS, dan 1 ruang PMR/Pramuka 

4) 1 lapangan upacara, 1 lapangan basket/olahraga, 1 mushola, 1 

gudang, 3 tempat parkir, 3 kantin, 1 koperasi siswa, dan 2 gazebo 

SMP Negeri 5 Rembang melakukan penambahan ruang kelas 

karena terjadi peningkatan jumlah penerimaan siswa setiap tahunnya. 

Penambahan ruang kelas tersebut merupakan upaya agar dapat 
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menampung seluruh siswa baru di SMP Negeri 5 Rembang. Semua 

prasarana dan sarana ditingkatkan dan dilengkapi mengingat bahwa 

SMP Negeri 5 Rembang merupakan sekolah yang cukup maju. Letak 

sekolah yang strategis dan berada di pusat kota menjadikan SMP 

Negeri 5 Rembang sering menjadi tempat pertemuan penting antar 

sekolah di kabupaten Rembang. 

Laboratorium IPS, komputer, dan bahasa disediakan untuk 

menunjang kegiatan praktikum. Selain itu juga terdapat ruang 

multimedia, ruang ketrampilan, ruang kesenian, dan lapangan 

basket/olahraga sudah memadai dalam menunjang ketrampilan dan 

bakat siswa dibidang kesenian dan olahraga. Begitu juga dengan 

tempat parkir, penambahan jumlah tempat parkir dilakukan karena 

tempat parkir yang lama tidak cukup untuk menampung motor siswa. 

Jumlah tempat parkir yang ada sekarang adalah tiga, yaitu dua tempat 

parkir untuk siswa dan satu tempat parkir untuk guru.  

Setiap tahun SMP Negeri 5 Rembang melakukan perbaikan dan 

pembaruan terhadap sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah. Hal ini 

dapat terlihat dari pemasangan area hotspot, pembangunan gazebo di 

sekitar perpustakaan, pembuatan taman dan air mancur, pos satpam, 

serta penambahan jumlah tanaman penghias yang terdapat diberbagai 

sudut sekolah. Kantin dan koperasi juga dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa saat jam istirahat. Semua ini digunakan 

untuk menunjang dan mendorong aktivitas guru dan siswa agar dapat 
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melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan 

menyenangkan.  

 

c. Guru dan Karyawan 

Jumlah guru dan karyawan SMP Negeri 5 Rembang dapat 

dilihat pada tabel 2 dan tabel 3: 

Tabel 2. Jumlah Guru SMP Negeri 5 Rembang 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Status Guru 

1. S1 38 PNS 

2. D3 9 PNS 

Sumber: Data dari petugas TU SMP Negeri 5 Rembang 

Tabel  3. Jumlah Karyawan SMP Negeri 5 Rembang 

No. Pegawai Jumlah PNS PTT 

1. Pegawai TU 5 5 - 

2. Petugas perpustakaan 3 - 3 

3. Tukang kebun 3 - 3 

4. Satpam 1 - 1 

Sumber: Data dari petugas TU  SMP Negeri 5 Rembang 

Jumlah guru yang ada sampai pada waktu penelitian ini 

dilaksanakan adalah 48 guru termasuk kepala sekolah. Sebanyak 45 

guru merupakan PNS dan 3 guru tidak tetap. Selain itu, juga terdapat 5 

petugas TU, 3 petugas perpustakaan, 3 tukang kebun dan 1 petugas 

keamanan.  

d. Jumlah siswa SMP Negeri 5 Rembang 

Jumlah siswa dapat dilihat pada tabel 4: 
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Tabel 4. Jumlah Siswa SMP Negeri 5 Rembang Tahun Pelajaran 

2010/2011 

 

No Kelas Jumlah Rombongan Belajar 

1. VII 322 8 

2. VIII 298 8 

3. IX 296 8 

 Total 916 24 

 Sumber: Data dari petugas TU SMP Negeri 5 Rembang 

Jumlah siswa secara keseluruhan adalah 916 siswa dengan 

rincian kelas VII sebanyak 322 siswa, kelas VIII sebanyak 298 siswa 

dan kelas IX sebanyak 296 siswa.  Total rombongan belajar sebanyak 

24 dengan rincian kelas VII, VIII, dan IX masing-masing memiliki 8 

rombongan belajar. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian Pemanfaatan Lirik Lagu Materi Sejarah 

dalam Meningkatkan Minat Belajar Pada Pembelajaran IPS Sejarah 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang 

a. Analisis Data Awal 

1) Uji Normalitas Data 

Data dari hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang diambil dari hasil angket pre test, terlebih dahulu 

diadakan uji prasyarat data yang selanjutnya dilakukan analisis. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji  

prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas chi 

kuadrat. 
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a) Uji Normalitas Pre Test kelompok Eksperimen 

Uji normalitas ini dimasukkkan dalam tabulasi kemudian 

dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan 

uji normalitas dengan menggunakan rumus chi kuadrat 

kelompok eksperimen diperoleh hasil   hitung = 3,7440. Hasil 

tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi kuadrat dengan dk = 

6-3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat 2x

tabel = 7,81. Data distribusi normal apabila   hitung <    tabel. 

Karena   hitung = 3,7440 <    tabel = 7,81 maka dapat 

disimpulkan bahwa data pre test kelompok eksperimen 

berdistribusi normal.  

 

b) Uji Normalitas Pre Test Kelompok Kontrol 

Dalam uji normalitas ini dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat kelompok kontrol diperoleh hasil   hitung = 6,8753. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi kuadrat dengan 

dk = 6-3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat 

   tabel = 7,81. Data berdistribusi normal apabila   hitung < 

   tabel. Karena   hitung = 6,8753 <    tabel = 7,81 maka dapat 

disimpulkan bahwa data pre test kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 
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2) Uji Homogenitas 

Sebelum sampel diberi perlakuan maka perlu diadakan uji t 

prasyarat terlebih dahulu. Analisis ini berguna untuk mengetahui 

apakah data yang didapatkan bersifat homogen atau tidak. Hasil uji 

homogenitas data menggunakan uji F diperoleh hasil F hitung 1,4937 

sedangkan F tabel dengan dk pembilang = 38-1 = 37 dan dk 

penyebut = 36-1 = 35, jadi diketahui harga F (0,05)(37:35) = 1,75. 

Dilihat dari tabel tersebut, nilai F hitung < F tabel yang berarti data 

tersebut homogen. 

 

3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata ini juga disebut t test digunakan untuk 

mengetahui apakah diantara kelompok eksperimen dan kontrol 

berangkat dari titik awal yang sama atau tidak. Berdasarkan dari 

hasil analisis varian bahwa kedua data hasil  pre test antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian yang 

berbeda maka uji t jika varian kedua sampel berbeda. Uji 

perbedaan dua rata-rata diperoleh thitung = 1,004 dan ttabel = 1,67. 

Jadi thitung < ttabel maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa 

kelompok eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol. 
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b. Analisis Data Hasil Penelitian 

Analisis data tahap akhir ini menggunakan data hasil tes akhir. 

Pada proses pembelajaran, kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan yang berbeda. Kelompok eksperimen 

diberikan pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah 

sedangkan kelompok kontrol diberikan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. Hasil analisis data test akhir atau post 

test antar kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol adalah 

sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Seperti halnya data awal kemampuan siswa, maka data hasil 

penelitian terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebelum data 

dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi apakah data yang 

terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji 

prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas chi kuadrat. 

a) Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Dalam uji normalitas data ini dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat kelompok kontrol diperoleh hasil   hitung = 6,7762. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi kuadrat dengan 

dk = 6-3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat 

   tabel = 7,81. Data distribusi normal apabila   hitung <    tabel. 
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Karena   hitung = 6,7762 <    tabel = 7,81 maka dapat 

disimpulkan bahwa data post test kelompok kontrol 

berdistribusi normal. 

 

b) Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Dalam uji normalitas ini dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat kelompok eksperimen diperoleh hasil   hitung = 6,5845. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi kuadrat dengan 

dk = 6-3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat 

   tabel = 7,81. Data distribusi normal apabila   hitung <    tabel. 

Karena   hitung = 6,5845 <    tabel = 7,81 maka dapat 

disimpulkan bahwa data post test kelompok eksperimen 

berdistribusi normal. 

 

2) Uji Kesamaan Dua Varian 

Uji kesamaan dua varian bertujuan untuk mengetahui apakah 

varian kedua sampel dari populasi sama atau berbeda. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh Fhitung = 1,6624. Untuk taraf nyata α = 5% 

dan dk pembilang = 36-1 = 35, dk penyebut = 38-1 = 37 diperoleh 

F (0,025)(36:40) = 1,74. Terlihat Fhitung terletak pada daerah penerimaan 



60 

 

 

H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama.  

 

3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata ini juga disebut t test digunakan untuk 

mengetahui apakah diantara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen memiliki kemampuan yang sama yang berawal dari 

kemampuan yang berbeda. Berdasarkan dari hasil analisis varian 

bahwa kedua data hasil post test antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki varian yang berbeda maka uji t jika 

varian kedua sampel berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan uji t diperoleh thitung = 8,224 > ttabel = 1,67 maka dapat 

diperoleh satu kesimpulan bahwa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki kemampuan yang berbeda atau 

kelompok eksperimen memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini memberikan 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu 

materi sejarah lebih dapat meningkatkan minat belajar siswa 

dibandingkan dengan metode ceramah biasa. 

 

4) Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen yang 

dalam pembelajaran memanfaatkan lirik lagu materi sejarah, hasil 
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uji t menunjukkkan bahwa penggunaan lirik lagu materi sejarah 

memberikan peningkatan minat belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah 

pada kelompok kontrol. Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 

8,224 lebih besar jika dibandingkan t tabel = 1,67 berarti Ho ditolak. 

Dari hasil tersebut maka secara statistik hipotesis penelitian ini 

yaitu pemanfaatan lirik lagu materi sejarah dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran sejarah. Hal ini terbukti dengan minat belajar 

siswa pada pembelajaran IPS Sejarah kelas VIII SMP N 5 

Rembang meningkat. 

 

3. Minat Belajar Siswa 

a. Minat Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran IPS Sejarah Sebelum 

Treatment 

Minat belajar siswa terhadap pelajaran sejarah sebelum 

mengikuti pembelajaran menggunakan lirik lagu materi sejarah pada 

kelas eksperimen dan menggunakan metode ceramah pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5. Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran IPS Sejarah (Pre 

Test) 

 

Kelompok N Mean Varian Std. 

Deviation 

Minat (pre test) eksperimen 

                          kontrol 

38 

36 

124,74 

128,08 

165,6586 

247,4500 

12,87 

15,73 
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Terlihat dari tabel 4.3, rata-rata minat pada kelompok 

eksperimen sebelum dilakukan treatment mencapai 124,74 dalam 

kategori tinggi dan pada kelompok kontrol sebesar 128,08 juga dalam 

kategori tinggi. 

Berdasarkan data diperoleh gambaran bahwa sebelum 

dilakukan treatment pada kelas eksperimen sebanyak 5,26% siswa 

memiliki minat belajar yang sangat tinggi terhadap pelajaran sejarah, 

sebanyak 63,16% tergolong tinggi dan 31,58% yang tergolong sedang. 

Pada kelas kontrol sebanyak 5,56% siswa memiliki minat belajar yang 

sangat tinggi, 61,11% tergolong tinggi serta 33,33% tergolong sedang. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran IPS 

Sejarah 

 

No Interval Skor Kriteria 
Eksperimen Kontrol 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  > 84% - 100% Sangat Tinggi 2 5,26% 2 5,56% 

2.  > 68% - 84% Tinggi 24 63,16% 22 61,11% 

3.  > 52% - 68% Sedang 12 31,58% 12 33,33% 

4.  > 36% - 52% Rendah 0 0,00% 0 0,00% 

5.  20% - 36% Sangat Rendah 0 0,00% 0 0,00% 

 Jumlah  38 100% 36 100% 

 

b. Minat Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran IPS Sejarah Sesudah 

Treatment 

Minat belajar siswa terhadap pelajaran sejarah sesudah 

mengikuti pembelajaran menggunakan lirik lagu materi sejarah pada 

kelas eksperimen dan menggunakan metode ceramah pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran IPS Sejarah (Post 

Test) 

 

Kelompok N Mean Varian Std. 

Deviation 

Minat (post test) eksperimen 

                          kontrol 

38 

36 

145,45 

125,42 

82,9566 

137,9071 

9,11 

11,74 

 

Terlihat dari tabel 7, rata-rata minat pada kelas eksperimen 

setelah dilakukan treatment mencapai 145,45 dalam kategori tinggi 

dan pada kelas kontrol sebesar 125,42  juga dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan data diperoleh gambaran bahwa sebelum 

dilakukan treatment pada kelas eksperimen sebanyak 65,79% siswa 

memiliki minat belajar yang sangat tinggi terhadap pelajaran sejarah 

dan sebanyak 34,21% tergolong tinggi. Pada kelas kontrol sebanyak 

63,89% siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran 

sejarah dan 36,11% tergolong sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 8 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran IPS 

Sejarah 

 

No Interval Skor Kriteria 
Eksperimen Kontrol 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  > 84% - 100% Sangat Tinggi 25 65,79% 0 0,00% 

2.  > 68% - 84% Tinggi 13 34,21% 23 63,89% 

3.  > 52% - 68% Sedang 0 0,00% 13 36,11% 

4.  > 36% - 52% Rendah 0 0,00% 0 0,00% 

5.  20% - 36% Sangat Rendah 0 0,00% 0 0,00% 

 
Jumlah  38 100% 36 100% 
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B. Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Rembang Tahun Ajaran 2010/2011 yang terdiri dari delapan 

kelas dengan jumlah siswa sebanyak 322. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel acak dan diketahui dua kelas berdistribusi 

normal dan mempunyai homogenitas yang sama. Terpilih kelas VIII G 

sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan 

memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dan kelas VIII F sebagai kelas kontrol 

yang mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan metode ceramah. Uji coba 

soal sebanyak 50 soal dilakukan pada kelas VIII yang bukan menjadi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebanyak 25 siswa.   

Setelah sampel ditentukan selanjutnya dilakukan analisis tahap awal 

untuk mengetahui apakah dua kelas yang dijadikan sampel berangkat dari titik 

awal yang sama atau tidak. Analisis tahap awal meliputi uji normalitas, uji 

kesamaan dua varian, dan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan 

perhitungan pada kedua kelas, diketahui bahwa kedua kelas berdistribusi 

normal dan pada uji F menunjukkan kedua kelas memiliki varian yang sama. 

Selanjutnya pada uji t diperoleh thitung (1,004) < ttabel (1,67) yang berarti tidak 

ada perbedaan yang signifikan atas kemampuan awal kedua kelas, sehingga 

dapat dikatakan kedua kelas tersebut sebelum mendapatkan pelakuan berada 

pada keadaan awal yang sama. 
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1. Minat Belajar 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

pembelajaran adalah minat belajar siswa. Minat belajar adalah perhatian, 

rasa suka, ketertarikan seseorang terhadap proses belajar yang dijalaninya 

yang kemudian ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan 

dalam mengikuti proses belajar. Hal tersebut menegaskan bahwa proses 

pembelajaran yang berbeda akan menghasilkan minat belajar yang berbeda 

pula. Bila seseorang berminat dalam belajar IPS, maka dapat dikatakan 

bahwa dia menyadari dirinya suka terhadap kegiatan belajar ilmu sosial 

dan dalam dirinya timbul perlakuan, rasa senang serta aktif menekuni mata 

pelajaran tersebut. 

Ketertarikan seseorang untuk memperhatikan sesuatu umumnya 

timbul karena ada sesuatu yang menarik, biasanya bersifat positif pada 

objek yang diminati. Pentingnya minat dalam mempelajari sesuatu adalah 

untuk membuat siswa lebih dekat dengan terus terdorong untuk 

mempelajari hal-hal yang dipelajarinya. Guru merupakan faktor penting 

dalam mempengaruhi minat siswa terhadap pelajaran. Guru yang mampu 

mengkondisikan kelas sesuai harapan para siswa akan dapat menarik 

perhatian kelas tersebut dan memiliki peluang besar untuk dapat 

meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran, salah satunya guru dapat 

menggunakan media pembelajaran yang menarik yaitu dengan lirik lagu 

materi sejarah. Hal ini merealisasikan pendapat Soemardono (dalam 
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Wendra, 2002:33) yaitu lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

idealnya diciptakan sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data akhir, diperoleh adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap dua kelas dimana kelas eksperimen diberi perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan lirik lagu materi sejarah hasilnya lebih 

baik daripada kelas kontrol yang diberi perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. Analisis tahap akhir yang meliputi uji 

normalitas, uji kesamaan dua varian, dan uji perbedaan rata-rata. Hasil uji 

normalitas tahap akhir menunjukkan bahwa kedua kelas berdistribusi 

normal dan memiliki varian yang sama. 

 

2. Minat belajar sejarah kelas eksperimen 

Setelah diberi perlakuan yang berbeda yaitu diberi pembelajaran 

dengan menggunakan lirik lagu materi sejarah, minat siswa menjadi 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari persentase sebesar 65,79% siswa 

dalam kategori sangat tinggi dan 34,21% dalam kategori tinggi. Ini 

menandakan adanya peningkatan dari minat awal siswa sebelum diberi 

perlakuan yang berbeda dengan menggunakan lirik lagu materi sejarah 

yaitu sebesar 31,58% kategori sedang; 63,16% kategori  tinggi dan 5,26% 

kategori sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa 

tinggi karena lebih dari 75 % minat siswa dalam kategori tinggi.  

Meningkatnya minat belajar sejarah siswa disebabkan karena siswa 

menjadi tertarik dan antusias untuk belajar IPS sejarah setelah 
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menggunakan lirik lagu materi sejarah sebagai media pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Muttaqin (2009:27), bahwa penggunaan lagu 

tersebut merupakan salah satu variasi guru dalam melakukan pembelajaran 

di kelas. Kreativitas guru menggunakan lagu dalam pembelajaran dapat 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan, selain itu juga penyajian pelajaran 

akan lebih menarik siswa. Lirik lagu materi sejarah menjadi sarana yang 

baik untuk menyampaikan konsep IPS sejarah menjadi lebih menarik dan 

mudah dipahami.  

Proses pembelajaran menggunakan media lirik lagu materi sejarah 

dapat mengubah suasana pembelajaran yang awalnya membosankan 

menjadi menyenangkan. Hal ini sesuai dengan  penelitian Sutikno (2008) 

yang menyatakan bahwa dengan mendengarkan lirik lagu, pendengar akan 

merasakan kepuasan dan kegembiraan. Suasana pembelajaran yang 

menyenangkan ini membuat perhatian siswa terfokus pada pembelajaran 

sehingga dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran 

tersebut.  

Terciptanya suasana kelas yang menyenangkan akibat 

pembelajaran dengan menggunakan media lirik lagu materi sejarah 

ternyata sesuai apabila digunakan sebagai salah satu faktor dalam 

meningkatnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPS sejarah. Hal 

ini senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Muttaqin (2002:266) 

tentang lagu atau nyanyian yang dapat digunakan sebagai media oleh guru 

dalam pembelajaran di kelas. Lirik dalam lagu tersebut disusun 
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berdasarkan isi atau materi pelajaran. Lirik lagu materi sejarah dapat 

menimbulkan rasa suka, kemauan dan ketertarikan siswa terhadap 

pelajaran sejarah. 

Dari hasil angket minat belajar siswa, diperoleh informasi bahwa 

siswa pada kelas eksperimen mempunyai minat yang besar terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam proses 

pembelajaran dengan lirik lagu materi sejarah sebagai media pembelajaran 

siswa tidak hanya diberi materi, tetapi siswa juga diajak berpartisipasi 

secara aktif. Melalui aktivitas bernyanyi siswa telah melakukan aktivitas 

belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan 

membangkitkan minat siswa. 

 

3. Minat belajar sejarah kelas kontrol 

Setelah diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah, minat siswa tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase sebesar 63,89% siswa dalam kategori tinggi dan 

36,11% dalam kategori sedang. Ini menandakan tidak adanya peningkatan 

dari minat awal siswa sebelum diberi perlakuan yang berbeda dengan 

menggunakan lirik lagu materi sejarah yaitu sebesar 33,33% kategori 

sedang; 61,11% kategori  tinggi dan 5,56% kategori sangat tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar siswa sedang karena kurang dari 75 % 

minat siswa dalam kategori tinggi. 
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Pembelajaran pada kelas kontrol hanya menggunakan metode 

ceramah tanpa diberikan tambahan media lirik lagu materi sejarah. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih menekankan pada 

penguasaan materi pokok. Pembelajaran ini menuntut siswa untuk dapat 

menguasai konsep dan teori secara lebih mendalam sehingga sebagian 

besar guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menerapkan metode 

ceramah. Siswa memperoleh informasi hanya melalui LKS dan buku paket 

IPS Sejarah. Kondisi ini apabila dilakukan secara terus menerus akan 

menyebabkan menurunnya minat belajar siswa, sehingga hasil belajar 

siswa yang diperoleh kurang optimal.  

Minat belajar sejarah siswa dalam kelas kontrol ini rendah dan 

tidak menunjukkan adanya peningkatan. Rendahnya minat belajar tersebut 

terlihat dari kurangnya aktivitas dan partisipasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran IPS sejarah di kelas. Antusias siswa yang rendah disertai dengan 

perhatian yang kurang dipicu oleh tidak adanya media pembelajaran yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Terlebih bahan pelajaran sejarah kurang dapat diserap dan dipahami 

dengan baik oleh siswa. Oleh karena itu guru perlu mengemas materi 

sejarah tersebut ke dalam bentuk yang menarik. Sebagaimana yang telah 

disampaikan oleh Indrafahrudi (2009:100) tentang cara membangkitkan 

minat yaitu bahan pelajaran yang akan dipelajari siswa dirubah dan 

ditempatkan pada kontek yang berbeda dan menyenangkan. 
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4. Perbedaan minat belajar sejarah kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Setelah perlakuan yang berbeda diberikan pada kedua kelas yaiu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya dilakukan tes evaluasi 

(post test), diperoleh rata-rata minat belajar siswa pada kelas eksperimen 

yaitu kelas VIII G yang diberi pembelajaran dengan menggunakan lirik 

lagu materi sejarah adalah 145,45 sedangkan rata-rata minat belajar siswa 

pada kelas kontrol yaitu kelas VIII F dengan menggunakan metode 

ceramah adalah 125,42.  

Selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan signifikan minat belajar sejarah siswa pada 

kelas eksperimen yaitu kelas VIII G dan kelas kontrol yaitu kelas VIII F. 

Hipotesis yang digunakan adalah  

H0  : 1  2  

Ha : 1 > 2    

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata diperoleh thitung = 

8,224 sedangkan ttabel = 1,67. Karena thitung   t (0,95)(72) maka H0 ditolak 

yang artinya hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara minat belajar sejarah kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan lirik lagu 

materi sejarah dengan kelas kontrol yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

Perbedaan minat belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat terlihat dari aktivitas, perhatian, dan kemauan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran IPS sejarah. Minat belajar siswa yang tinggi 

dalam kelas eksperimen, dapat diketahui dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran. Adanya minat dalam belajar maka akan menjadikan siswa 

yang pasif menjadi aktif dan selalu memperhatikan apa yang disampaikan 

guru. Keaktifan siswa yang tinggi maka akan membangkitkan rasa ingin 

tahu atau kemauan siswa dalam belajar. Sedangkan di kelas kontrol, 

aktivitas, perhatian dan kemauan siswa mengikuti pelajaran sejarah masih 

kurang. Cukup banyak siswa yang tidak masuk kelas saat pelajaran sejarah 

di mulai dan ada pula yang berulangkali meminta ijin keluar kelas. 

Ketertarikan siswa di kelas ekperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

Hal ini terjadi karena pembelajaran di kelas eksperimen yang 

menggunakan media lirik lagu materi sejarah lebih memberikan 

kesempatan pada siswa untuk beraktivitas sehingga belajar lebih 

menyenangkan. Pembelajaran IPS Sejarah itu tidak membosankan karena 

dalam pembelajaran tersebut guru dan siswa melakukan kegiatan 

bernyanyi bersama. Suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. 

Belajar dengan suasana menyenangkan seperti itu akan menyebabkan otak 

mudah menerima materi dan dapat terekam lama dalam ingatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan lirik lagu materi sejarah yang 

diterapkan pada kelas eksperimen dapat meningkatkan minat siswa dengan 

65,79% termasuk kategori sangat tinggi dan 34,21% kategori tinggi. Oleh 

karena itu minat siswa dikatakan tinggi karena lebih dari 75% minat siswa 

dalam kategori tinggi. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang diterapkan 

pada kelas kontrol menghasilkan minat siswa sebesar 63,89% termasuk 

kategori tinggi dan 36,11% kategori sedang. Oleh karena itu minat siswa 

dikatakan sedang karena kurang dari 75% minat siswa dalam kategori 

tinggi. 

3. Ada perbedaan minat belajar sejarah yang signifikan antara siswa yang 

diberi pembelajaran dengan menggunakan lirik lagu materi sejarah dan 

siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata diperoleh thitung= 

8,224. Untuk α = 5% dan dk = (38+36-2) = 72 diperoleh t(0,95)(72) = 1,67. 

Karena thitung   t t(0,95)(72) maka H0 ditolak, hal ini berarti ada perbedaan 

minat belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru IPS, dapat menggunakan media lirik lagu materi sejarah sebagai 

selingan dalam pembelajaran IPS Sejarah sehingga minat dan perhatian 

siswa tidak berkurang saat pembelajaran tersebut berlangsung. 

Ketrampilan guru IPS dalam menggunakan media tersebut sangat 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2. Lirik lagu materi sejarah dapat dimanfaatkan sebagai media dalam model 

pembelajaran artikulasi, CIRC (Cooperative, Integrated, Reading, 

and Composition), dan Student Facilitator and Explaining. 
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S I L A B U S 

 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester : 2 (dua) 

 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan. 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
PKB Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.1Mendes-

kripsikan 

peristiwa-

peristiwa 

sekitar 

proklamasi 

dan proses 

terbentuk-

nya negara 

kesatuan 

Republik 

Indonesia. 

 

Perbedaan 

perspektif 

antar 

kelompok 

sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggali 

informasi tentang 

perbedaan 

perspektif antar 

kelompok sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dengan 

referensi dan 

sumber lain yang 

relefan. 

 

 

 

 

 

Melacak 

perbedaan 

perspektif 

antar 

kelompok 

sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan 

pendapat antara 

golongan tua 

dan muda 

tentang 

kemerdekaan 

ialah.... 

a. teks 

proklamasi  

b. waktu 

pelaksanaan 

c. tempat 

pelaksanaan 

d. pembaca teks 

proklamasi   

 

15 JP Buku 

sumber 

yang 

relevan 

 

Foto –foto 

dan 

gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teliti, 

kerja 

keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 



79 

 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
PKB Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Kronologi 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

Penyebaran 

berita 

proklamasi 

kemerdekaan 

melalui berita 

radio, 

pamflet, 

selebaran. 

 

 

 

 

 

Proses 

terbentuknya 

negara  dan 

Membuat naskah 

sosiodrama 

kronologi 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

menapilkannya. 

 

 

Menggali 

informasi dengan 

referensi dan 

sumber yang 

relevan tentang 

penyebaran berita 

proklamasi 

kemerdekaan. 

 

 

 

 

 

Menelaah proses 

terbentuknya 

negara dan 

Menyusun 

kronologi 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia.  

 

 

 

 

Mendeskripsik

an secara 

kronologis 

proses 

penyebaran 

berita tentang 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan sikap 

rakyat di 

berbagai 

daerah. 

 

Menjelaskan 

proses 

terbentuknya 

Uji petik 

kerja dan 

tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas projek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

Buatlah naskah 

sosiodrama 

kronologi 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

simulasikan! 

 

 

Kumpulkan 

gambar-gambar 

proses 

penyebaran 

berita 

proklamasi 

dengan referensi 

dan sumber lain 

yang relefan 

serta berikan 

tanggapan! 

 

 

Jelaskan dengan 

sidang PPKI 

tanggal 18,19 

Gambar 

 

Kerja 

keras, 

teliti 

 

 

 

 

 

 

Kerja 

keras, 

cinta 

tanah air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa 

ingin 

tahu, 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
PKB Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

pemerintah 

Republik 

Indonesia 

dengan 

sidang PPKI. 

 

 

 

 

Dukungan 

dari berbagai 

daerah berupa 

dukungan 

spontan dan 

tindakan 

heroik dari 

berbagai 

daerah.  

 

 

pemerintahan 

Republik Indonesia 

dengansidang-

sidang 

PPKI;tanggal 18 

,19 dan 22 Agustus 

1945. 

 

 

Membaca buku 

referensi dan 

mengamati 

gambar  dukungan 

spontan dan 

tindakan heroik 

dari berbagai 

daerah. 

 

 

 

 

 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia 

beserta 

kelengkapanya 

dengan sidang 

PPKI. 

 

Menganalis  

dukungan  

spontan dan 

tindakan 

heroik dari 

berbagai 

daerah 

terhadap 

pembentukan 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas projek 

dan 22 agustus 

1945 berarti 

telah terbentuk 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia! 

 

 

Kumpulkan 

gambar 

dukungan 

spontan dan 

tindakan heroik 

dari berbagai 

daerah terhadap 

pembentukan 

negara dan 

pemerintah 

Republik 

Indonesia 

dengan referensi 

lain yang relefan 

dan berikan 

tanggapanmu! 

disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta 

tanah 

air, kerja 

keras 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
PKB Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.2Menjelas-

kan proses 

persiapan 

kemerde-

kaan 

Indonesia. 

 

 

Alasan 

Jepang 

membentuk 

BPUPKI. 

 

 

Penyusunan 

dasar dan 

konstitusi 

untuk negara 

yang akan 

didirikan. 

 

 

 

 

Peranan PPKI 

dalam proses 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

Membaca referensi 

untuk membahas 

alasan Jepang 

membentuk 

BPUPKI. 

 

Menelaah dengan 

buku sumber 

proses penyusunan 

dasar dan 

konstitusi untuk 

negara Indonesia 

yang akan 

didirikan. 

 

 

Mengkaji dengan 

referensi tentang 

peranan PPKI 

dalam proses 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Menjelaskan 

alasan jepang 

membentuk 

BPUPKI. 

 

 

Mendiskripssi

kan 

penyusunan 

dasar dan 

konstitusi 

untuk negara 

Indonesia yang 

akan didirikan.  

 

 

Mengidentifik

asi 

dibentuknya 

PPKI dan 

peranannya 

dalam proses 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Tes lisan 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

Jelaskan alasan 

Jepang 

membentuk 

BPUPKI! 

 

 

Jelaskan 

peyusunan dasar 

dan konstitusi 

untuk negara 

Indonesia yang 

akan didirikan! 

 

 

 

 

Jelaskan alasan 

dibentuknya 

PPKI 

Dan peran yang 

sudah 

dilakukan! 

10 JP Buku 

sumber 

yang 

relevan 

 

 

Foto-foto 

dan 

gambar 

 

 

 

 

 

 

 

Lirik Lagu 

Materi 

Sejarah 

Teliti, 

kerja 

keras 

 

 

 

Teliti, 

kerja 

keras, 

cinta 

tanah air 

 

 

 

 

 

Teliti, 

kerja 

keras, 

cinta 

tanah air 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Indikator : 1. Alasan Jepang membentuk BPUPKI 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 

: 

1. Mengetahui alasan Jepang membentuk BPUPKI 

2. Menjelaskan sidang pertama BPUPKI 

3. Mengetahui sidang kedua BPUPKI 

 

B. Materi Pelajaran 

Pembentukan BPUPKI dan PPKI 

1. Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso 

2. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) 

3. Perumusan Dasar Negara 

4. Panitia Sembilan 

5. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 

 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Menerapkan demokrasi 

 Menghargai dan menghormati kepentingan umum 

 Memupuk semangat nasionalisme 

 Meningkatkan rasa cinta tanah air 

Lampiran 2 
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C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 

2. Metode  : a. Ceramah  

b. Tanya jawab 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

 pada siswa. 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu peristiwa-

peristiwa apa sajakah di sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

bunyi proklamasi yang 

dibacakan oleh bung Karno. 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 

 

 Siswa menjawab sampai 

pada jawaban peristiwa 

Rengasdengklok dan 

detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

tentang alasan Jepang 

membentuk BPUPKI 

 Guru menerangkan tentang 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  

 Siswa mendengarkan 
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proses pembentukan BPUPKI 

b. Elaborasi 

 Guru meminta siswa untuk 

mengisi tabel hasil sidang 

pertama dan hasil sidang kedua 

BPUPKI 

 Guru meminta siswa lain untuk 

melengkapi tabel 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas jawaban yang 

terdapat dalam tabel 

dengan seksama 

 

 

 Siswa mengerjakan soal 

di depan kelas 

 

 

 Siswa melengkapi tabel 

 

 Siswa merperhatikan 

dan mendengarkan 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran: 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Tim Penyusun. 2010. Excelen; Buku Referensi Sejarah Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Semarang: Media Semesta. 

e. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Laptop 

b. Boardmaker 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

 

3. Soal/ instrumen 

a. Tes lisan singkat 

1) Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? 

2) Sebutkan hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI! 

3) Sebutkan tokoh yang mengajukan konsep tentang dasar negara! 

4) Siapakah yang merumuskan nama dasar negara Pancasila? 

Jawaban 

1) Alasan Jepang membentuk BPUPKI adalah adannya tuntutan para 

pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia yang menghendaki 

janji kemerdekaan dari Jepang. Hal ini menimbulkan kecemasan 

bagi Jepang karena kedudukannya di Indonesia semakin terdesak. 

2) Hasil sidang pertama BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara 

yang diberi nama Pancasila, sedangkan hasil sidang kedua 

BPUPKI yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan 

Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. 

3) Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno 

4) Ir. Soekarno 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

Rembang, 25 Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Drs. Suwondo     Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

Indikator : 1. Pembentukan PPKI 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat : 

1. Mengidentifikasi proses terbentukan PPKI 

2. Menjelaskan peranan PPKI dalam proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

 

B. Materi Pelajaran 

Pembentukan PPKI dan peranannya dalam proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

1. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

2. Peranan PPKI dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Meneladani perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia 

 Menghargai dan menghormati kepentingan umum 

 Meningkatkan rasa kebangsaan 
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C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 

2. Metode  : a.  Ceramah  

b. Tanya jawab 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu faktor apa 

yang menyebabkan terbentuknya 

BPUPKI dan apa saja hasil 

sidang pertama dan keduanya 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

isi Piagam Jakarta 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

tentang latar belakang 

dibentuknya PPKI 

b. Elaborasi 

 Guru meminta siswa untuk 

mengisi tabel tugas-tugas PPKI 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  

 

 Siswa menjawab soal di 

depan kelas 
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di papan tulis 

 Guru meminta siswa lain untuk 

melengkapi tabel 

 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas jawaban yang 

terdapat dalam tabel 

 

 Siswa lain 

menyempurnakan 

jawaban 

 

 Siswa memperhatikan 

dan mendengarkan 

 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

 

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran: 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Tim Penyusun. 2010. Excelen; Buku Referensi Sejarah Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Semarang: Media Semesta. 

e. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Lirik lagu materi sejarah 

b. Laptop 

c. MP3 

d. Boardmaker 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

 

3. Soal/ instrumen 

a. Tes lisan singkat 

1) Apakah nama lain PPKI? 

2) Sebutkan tugas-tugas PPKI! 

3) Siapakah yang membentuk PPKI? 

4) Siapakah yang melantik Soekarno menjadi ketua PPKI? 

 

Jawaban 

1) Docuritsu Junbi Inkai 

2) Menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, meneliti dan 

menyempurnakan hasil kerja BPUPKI, serta menyiapkan 

pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia 

3) Jepang 

4) Jenderal Terauchi 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

Rembang,    Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Suwondo      Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Indikator : 2. Persiapan perumusan naskah proklamasi 

kemerdekaan 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat : 

1. Mengetahui pendapat golongan tua dalam persiapan proklamasi 

kemerdekaan 

2. Mengetahui pendapat golongan muda dalam persiapan proklamasi 

kemerdekaan 

3. Mendeskripsikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

B. Materi Pelajaran 

Persiapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan 

1. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

3. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Meneladani jejak para tokoh perjuangan 

 Menghargai pendapat orang lain 

 Meningkatkan rasa cinta tanah air 
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C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 

2. Metode  : a.   Ceramah  

b. Tanya jawab 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam dan 

menanyakan kabar pada siswa. 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu pembentukan 

BPUPKI dan PPKI serta tugas-

tugasnya 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

teks proklamasi dirumuskan 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

tentang bagaimana reaksi 

golongan tua dan muda 

mengenai perumusan teks 

proklamasi. 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  
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b. Elaborasi 

 Guru meminta siswa untuk 

mengisi tabel mengenai tokoh-

tokoh dari golongan tua dan 

tokoh-tokoh dari golongan 

muda 

 Guru meminta siswa lain untuk 

menyempurnakan jawaban 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas jawaban yang 

terdapat dalam tabel 

 

 Siswa menjawab soal di 

depan kelas 

 

  

 

 Siswa lain menambahi 

jawaban 

 

 Siswa mendengarkan 

dengan cermat 

 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Lirik lagu materi sejarah 

b. Laptop 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

c. Penugasan 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

c. Soal-soal LKS 

3. Soal/ instrument 

Tes lisan singkat 

1) Bagaimana pendapat golongan tua dan muda dalam 

mempersiapkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan? 

2) Mengapa golongan muda menolak untuk mengadakan rapat PPKI 

terlebih dahulu sebelum kemerdekaan diproklamasikan? 

3) Siapakah tokoh yang menjadi penengah dalam perbedaan pendapat 

antara golongan tua dan golongan muda? 

4) Dimanakah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan? 

 

Jawaban 

1) Golongan tua menghendaki diadakan rapat PPKI terlebih dahulu, 

sedangkan golongan muda bersikeras menyatakan proklamasi 

harus dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945 tanpa PPKI 

2) Golongan muda menolak karena mereka beranggapan bahwa PPKI 

adalah bentukan Jepang. Apabila diadakan rapat PPKI, 

memperlihatkan seolah-olah kemerdekaan Indonesia merupakan 

hadiah atau hadiah dari Jepang. Padahal proklamasi kemerdekaan 

merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia. 

3) Ahmad Soebardjo 

4) Di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

Rembang,   Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Suwondo      Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

Indikator : 1. Alasan Jepang membentuk BPUPKI 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat : 

1. Mengetahui alasan Jepang membentuk BPUPKI 

2. Menjelaskan sidang pertama BPUPKI 

3. Mengetahui sidang kedua BPUPKI 

 

B. Materi Pelajaran 

Pembentukan BPUPKI 

1. Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso 

2. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) 

3. Perumusan Dasar Negara 

4. Panitia Sembilan 

5. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 

 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Menerapkan demokrasi 

 Menghargai dan menghormati kepentingan umum 

Lampiran 3 
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 Memupuk semangat nasionalisme 

 Meningkatkan rasa cinta tanah air 

 

C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 

2. Metode  : a. Ceramah  menggunakan lirik lagu materi sejarah 

b. Tanya jawab 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

 pada siswa. 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu peristiwa-

peristiwa apa sajakah di sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

bunyi proklamasi yang 

dibacakan oleh bung Karno. 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 

 

 Siswa menjawab sampai 

pada jawaban peristiwa 

Rengasdengklok dan 

detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 
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tentang alasan Jepang 

membentuk BPUPKI 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu menyanyikan 

lirik lagu materi sejarah 

 Guru menyanyikan lirik lagu 

materi sejarah yang berisi 

tentang pembentukan BPUPKI 

dan sidang-sidang BPUPKI 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas materi yang 

terdapat dalam lirik lagu 

tersebut 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  

 

 Siswa mengamati dan 

membaca lirik lagu 

materi sejarah  

 

 Siswa ikut menyanyikan 

lirik lagu materi sejarah 

setelah guru memberi 

contoh 

 

 Siswa mendengarkan 

dengan cermat dan 

bertanya jika belum jelas 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran: 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Tim Penyusun. 2010. Excelen; Buku Referensi Sejarah Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Semarang: Media Semesta. 

e. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 
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2. Media Pembelajaran 

a. Lirik lagu materi sejarah 

b. Laptop 

c. MP3 

d. Boardmaker 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

3. Soal/ instrumen 

a. Tes lisan singkat 

1) Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? 

2) Sebutkan hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI! 

3) Sebutkan tokoh yang mengajukan konsep tentang dasar negara! 

4) Siapakah yang merumuskan nama dasar negara Pancasila? 

Jawaban 

1) Alasan Jepang membentuk BPUPKI adalah adannya tuntutan para 

pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia yang menghendaki 

janji kemerdekaan dari Jepang. Hal ini menimbulkan kecemasan 

bagi Jepang karena kedudukannya di Indonesia semakin terdesak. 

2) Hasil sidang pertama BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara 

yang diberi nama Pancasila, sedangkan hasil sidang kedua 

BPUPKI yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan 

Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. 

3) Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno 

4) Ir. Soekarno 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

Rembang, 25 Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Drs. Suwondo     Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

Indikator : 1. Pembentukan PPKI 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat : 

1. Mengidentifikasi proses terbentukan PPKI 

2. Menjelaskan peranan PPKI dalam proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

 

B. Materi Pelajaran 

Pembentukan PPKI dan peranannya dalam proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

1. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

2. Peranan PPKI dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Meneladani perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia 

 Menghargai dan menghormati kepentingan umum 

 Meningkatkan rasa kebangsaan 

 

C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 
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2. Metode  : a. Ceramah  menggunakan lirik lagu materi sejarah 

b. Tanya jawab 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu faktor apa 

yang menyebabkan terbentuknya 

BPUPKI dan apa saja hasil 

sidang pertama dan keduanya 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

isi Piagam Jakarta 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

tentang latar belakang 

dibentuknya PPKI 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu menyanyikan 

lirik lagu materi sejarah 

 Guru menyanyikan lirik lagu 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  

 

 Siswa mengamati dan 

membaca lirik lagu 

materi sejarah  

 

 Siswa ikut menyanyikan 
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materi sejarah yang berisi 

tentang pembentukan PPKI dan 

peranan PPKI dalam proses 

persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas materi yang 

terdapat dalam lirik lagu 

tersebut 

lirik lagu materi sejarah 

setelah guru memberi 

contoh 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dengan cermat dan 

bertanya jika belum jelas 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran: 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Tim Penyusun. 2010. Excelen; Buku Referensi Sejarah Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Semarang: Media Semesta. 

e. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Lirik lagu materi sejarah 

b. Laptop 

c. MP3 

d. Boardmaker 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

 

3. Soal/ instrumen 

b. Tes lisan singkat 

1) Apakah nama lain PPKI? 

2) Sebutkan tugas-tugas PPKI! 

3) Siapakah yang membentuk PPKI? 

4) Siapakah yang melantik Soekarno menjadi ketua PPKI? 

 

Jawaban 

1) Docuritsu Junbi Inkai 

2) Menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, meneliti dan 

menyempurnakan hasil kerja BPUPKI, serta menyiapkan 

pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia 

3) Jepang 

4) Jenderal Terauchi 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

 

  

 

Rembang,    Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Suwondo      Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Rembang 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

Indikator : 2. Persiapan perumusan naskah proklamasi 

kemerdekaan 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat : 

1. Mengetahui pendapat golongan tua dalam persiapan proklamasi 

kemerdekaan 

2. Mengetahui pendapat golongan muda dalam persiapan proklamasi 

kemerdekaan 

3. Mendeskripsikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

B. Materi Pelajaran 

Persiapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan 

1. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

3. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

Model integrasi pembentukan karakter ke dalam materi ajar 

 Meneladani jejak para tokoh perjuangan 

 Menghargai pendapat orang lain 
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 Meningkatkan rasa cinta tanah air 

C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan kontekstual 

2. Metode  : a. Ceramah menggunakan lirik lagu materi sejarah 

b. Tanya jawab 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru mengucapkan salam dan 

menanyakan kabar pada siswa. 

 Guru mengisi agenda dan 

presensi kelas 

 Apersepsi: Guru menanyakan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu pembentukan 

BPUPKI dan PPKI serta tugas-

tugasnya 

 Motivasi: Guru menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana 

teks proklamasi dirumuskan 

 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

 

Kegiatan inti 

(60 menit) 

a.  Eksplorasi 

 Guru menyuruh siswa 

menyimak buku paket dan LKS 

 Guru menanyakan pada siswa 

tentang bagaimana reaksi 

golongan tua dan muda 

mengenai perumusan teks 

 

 Siswa menyimak buku 

paket dan LKS 

 Salah satu siswa 

menjawab dan siswa 

yang lain menambahi  
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proklamasi. 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu menyanyikan 

lirik lagu materi sejarah 

 Guru menyanyikan lirik lagu 

materi sejarah tersebut yang 

berisi tentang materi persiapan 

perumusan naskah proklamasi 

kemerdekaan 

c.  Konfirmasi 

 Guru membahas materi yang 

terdapat dalam lirik lagu 

tersebut 

 

 

 Siswa mengamati dan 

membaca lirik lagu 

materi sejarah  

 

 Siswa ikut menyanyikan 

lirik lagu materi sejarah 

setelah guru memberi 

contoh 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dengan cermat 

 

Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan dan mencatat 

dalam buku catatannya  

  Siswa mencatat dalam 

buku catatannya  

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber pelajaran 

a. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b. Sudarmi, Sri. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Depdiknas 

c. Tim Guru. 2008. IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Ar-

Rahman. 

d. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

2. Media Pembelajaran 

c. Lirik lagu materi sejarah 
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d. Laptop 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik : 

a. Tes lisan 

b. Keaktifan di kelas 

c. Penugasan 

2. Bentuk instrumen 

a. Tes lisan singkat 

b. Daftar pertanyaan 

c. Soal-soal LKS 

3. Soal/ instrumen 

a. Tes lisan singkat 

1) Bagaimana pendapat golongan tua dan muda dalam 

mempersiapkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan? 

2) Mengapa golongan muda menolak untuk mengadakan rapat PPKI 

terlebih dahulu sebelum kemerdekaan diproklamasikan? 

3) Siapakah tokoh yang menjadi penengah dalam perbedaan pendapat 

antara golongan tua dan golongan muda? 

4) Dimanakah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan? 

Jawaban 

1) Golongan tua menghendaki diadakan rapat PPKI terlebih dahulu, 

sedangkan golongan muda bersikeras menyatakan proklamasi 

harus dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945 tanpa PPKI 

2) Golongan muda menolak karena mereka beranggapan bahwa PPKI 

adalah bentukan Jepang. Apabila diadakan rapat PPKI, 

memperlihatkan seolah-olah kemerdekaan Indonesia merupakan 

hadiah atau hadiah dari Jepang. Padahal proklamasi kemerdekaan 

merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia. 

3) Ahmad Soebardjo 

4) Di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta 
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G. Penilaian Proses  

Lembar Penilaian Siswa 

Hari/Tanggal  : ……………………………………………… 

Topik   : ……………………………………………… 

 

No Sikap/Aspek yang dinilai  Nama Siswa  Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitati

f 
Penilaian Individu 

1. Keberanian mengajukan 

pertanyaan 

   

2. Keberanian menjawab pertanyaan    

3. Ketepatan jawaban    

4. Kelancaran dalam menjawab    

Jumlah Nilai Individu   

 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai 

Kualitatif 

Nilai 

Kuantitatif 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang 1 

   

 

Rembang,   Maret 2011 

Guru Pamong      Praktikan 

 

Suwondo      Citra Artika Yuliasari 

NIP. 19640801 199512 1 003    NIM. 3101407030 
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DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA INSTRUMEN 

 

No Nama Kelas Jenis Kelamin 

1 Galuh Ratna Kusuma P. VIII D P 

2 Kharismada H VIII D P 

3 Divayanti Putri VIII D P 

4 Randy Triwanto VIII D L 

5 Setyo Pambudi VIII D L 

6 Ike Dewi Liana VIII D P 

7 Nur Mukholifah VIII D P 

8 Mustika Putri Hardiani VIII D P 

9 Bagus Pramono VIII D L 

10 Ninda Nur'alifah VIII D P 

11 Bagus Dwi Giharto VIII D L 

12 Ita Purnama S VIII D P 

13 Vivi Dwi Ayu A VIII D P 

14 Yohanes J VIII D L 

15 Finna Kurniasari VIII D P 

16 Yunita Irawati Putri VIII D P 

17 M. Syaiful Anwar VIII D L 

18 Merlinda Nur Herdila VIII D P 

19 Dahlia Damayanti VIII D P 

20 Muhammad Nur A VIII D L 

21 Ully Febrian R VIII D P 

22 Hanip Endra S VIII D L 

23 M. Arifin VIII D L 

24 Desi Ratna Putri VIII D P 

25 Dewi Agustina VIII D P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 
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DAFTAR SISWA KELAS VIII F 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Agil Adi Nugroho L 

2 Ahmad Andrento L 

3 Ahmad Saiful Ahyar L 

4 Andie Satria Nugraha L 

5 Andriawan Imam S L 

6 Anis Kusmahesti P 

7 Arlenia Syahila P 

8 Bagus Hadian Prakosa L 

9 Bagus Pratama L 

10 Chusnul Cotimah P 

11 Febrina Nurul A‟ini P 

12 Fithya Nada Presilla P 

13 Harnanda Nisriana R P 

14 Hermawan L 

15 Ida Setianingsih P 

16 Ika Novita Aldilasari P 

17 Ika Setyawati P 

18 Irfan Maulana Pratama L 

19 Iswantoro Mukti A L 

20 Laksono Adi B L 

21 Lenna Lovina P 

22 Lina Zahiroh P 

23 Mesdian Rimiku Tadia P 

24 Moch Zulfikar Anshory L 

25 Mohammad Nur Huda L 

26 Mohammad Qomaruddin L 

27 Muhammad Alif B L 

28 Nanik Setiani P 

29 Putri Nur Izah P 

30 Qarina Nurul Savitri P 

31 Rahmawati P 

32 Rizal Rianjaya L 

33 Sera Melasari P 

34 Vera Apriliyanti P 

35 Vinda Ardiana P 

36 Widodo Budi Harsono L 

37 Yelena Puspa Ayu A P 

38 Yusuf L 

39 Muchammad Zaenudin L 

40 Dodik Setiawan L 

 

 

Lampiran 5 
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DAFTAR SISWA KELAS VIII G 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 A. Nur Mauris A L 

2 Adan Rohmana L 

3 Agita Kurniasari P 

4 Akhmad Nur K L 

5 Anggi Juli D S L 

6 April Liyani P 

7 Ardiayanto  L 

8 Ardli Herlambang L 

9 Auf Amrullah L 

10 Danang Wahyu A L 

11 Davit Wahyu P L 

12 Desy Pusparani P 

13 Dita Agustin W P 

14 Dwi Wahyu C N P 

15 Erna Yunita P 

16 Faisal Arifin L 

17 Fina Nia A P 

18 Hantika Binawan J L 

19 Ika Fitriana P 

20 Jefri Aditiyanto L 

21 Jefri Bagus S L 

22 Khoirul Anwar L 

23 Kiki Ayu P P 

24 Lana Tiarariesta P 

25 Liya Ginanjarwati P 

26 Lukmanul Hakim L 

27 Lusi Aprilriyanti P 

28 Moga Adi G L 

29 Muhammad Sandya  L 

30 Nikke Ardiana P 

31 Ninik Nurkholip P 

32 Nurhayati Salma P 

33 Okto Arifiantika P 

34 Roni Ardiyanto L 

35 Shofia Nuraini P 

36 Silviani Pratiwi P 

37 Syahrul Rochman L 

38 Ummu Salamah P 

39 Wahana Riyan L 

40 Yana Rahma P 

41 Zaenal Abidin L 

42 Sholekhan L 

Lampiran 6 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 A. Nur Mauris A L 

2 Adan Rohmana L 

3 Agita Kurniasari P 

4 Akhmad Nur K L 

5 Anggi Juli D S L 

6 April Liyani P 

7 Ardiayanto  L 

8 Ardli Herlambang L 

9 Danang Wahyu A L 

10 Davit Wahyu P L 

11 Desy Pusparani P 

12 Dita Agustin W P 

13 Dwi Wahyu C N P 

14 Erna Yunita P 

15 Faisal Arifin L 

16 Fina Nia A P 

17 Hantika Binawan J L 

18 Ika Fitriana P 

19 Jefri Aditiyanto L 

20 Khoirul Anwar L 

21 Kiki Ayu P P 

22 Lana Tiarariesta P 

23 Liya Ginanjarwati P 

24 Lukmanul Hakim L 

25 Lusi Aprilriyanti P 

26 Moga Adi G L 

27 Muhammad Sandya  L 

28 Nikke Ardiana P 

29 Ninik Nurkholip P 

30 Nurhayati Salma P 

31 Okto Arifiantika P 

32 Roni Ardiyanto L 

33 Shofia Nuraini P 

34 Syahrul Rochman L 

35 Ummu Salamah P 

36 Wahana Riyan L 

37 Yana Rahma P 

38 Sholekhan L 

 

 

Lampiran 7 
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DAFTAR DAFTAR NAMA KELOMPOK KONTROL 

 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Agil Adi Nugroho L 

2 Ahmad Andrento L 

3 Ahmad Saiful Ahyar L 

4 Andie Satria Nugraha L 

5 Andriawan Imam S L 

6 Anis Kusmahesti P 

7 Arlenia Syahila P 

8 Bagus Hadian Prakosa L 

9 Bagus Pratama L 

10 Chusnul Cotimah P 

11 Fithya Nada Presilla P 

12 Harnanda Nisriana R P 

13 Hermawan L 

14 Ida Setianingsih P 

15 Ika Novita Aldilasari P 

16 Ika Setyawati P 

17 Irfan Maulana Pratama L 

18 Iswantoro Mukti A L 

19 Laksono Adi B L 

20 Lenna Lovina P 

21 Lina Zahiroh P 

22 Mohammad Nur Huda L 

23 Mohammad Qomaruddin L 

24 Muhammad Alif B L 

25 Nanik Setiani P 

26 Putri Nur Izah P 

27 Qarina Nurul Savitri P 

28 Rahmawati P 

29 Rizal Rianjaya L 

30 Sera Melasari P 

31 Vera Apriliyanti P 

32 Vinda Ardiana P 

33 Widodo Budi Harsono L 

34 Yelena Puspa Ayu A P 

35 Yusuf L 

36 Dodik Setiawan L 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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BAHAN AJAR 

PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA, PERISTIWA-

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PROSES TERBENTUKNYA 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Rancangan Materi Pembelajaran Sejarah Revolusi Indonesia 

 

 

 

 

 

Buku ajar yang dikembangkan dalam rangka penelitian 

eksperimen berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Lirik Lagu Materi Sejarah 

Terhadap Minat Belajar dalam Pembelajaran IPS Sejarah Pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang”. 

 

 

Lampiran 9 
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PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA 

 

A. PEMBENTUKAN BPUPKI DAN PPKI 

1. Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso 

Pada tahun 1944, kedudukan Jepang makin terjepit oleh Sekutu 

dalam Perang Dunia II. Beberapa wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh 

Jepang telah jatuh ke tangan Sekutu. Kondisi tersebut diperparah dengan 

mundurnya moral masyarakat Jepang, produksi peralatan perang merosot, 

dan permasalahan dalam bidang logistik. Kondisi tersebut sangat memukul 

Jepang. Oleh karena itu, perlu diupayakan berbagai cara agar memulihkan 

kondisi tersebut. satu-satunya harapan bagi Jepang adalah Indonesia. 

Untuk menarik hati bangsa Indonesia, maka pada tanggal 7 

September 1944 dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki 

Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) 

diperkenankan mereka “kelak di kemudian hari”. Pengumumman tersebut 

disambut gembira oleh bangsa Indonesia. 

 

2. Pembentukan BPUPKI 

Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari 

kepada bangsa Indonesia, para pemimpin pergerakan kemerdekaan 

Indonesia segera menuntut janji tersebut untuk diwujudkan. Akibat 

desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan 

kedudukan Jepang yang semakin terdesak, maka Letnan Jenderal 

Kumakici Harada (pimpinan tentara Jepang di Jawa) pada tanggal 1 Maret 

1945 mengumumkan pembentukan Badan penyelidik usaha-usaha 

persiapan kemerdekaan Indonesia (dokuritsu junbi cosakai), dr. K. R. T. 

Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPKI dan R. P. Suroso 

sebagai wakil ketua. 

 Setelah susunan pengurus BPUPKI terbentuk, maka pada tanggal 

28 Mei 1945 diresmikan oleh pemerintah bala tentara Jepang, sekaligus 
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dilangsungkan upacara persiapan BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, jalan 

Pejambon Jakarta. 

 Pada waktu itu dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru 

oleh Mr. A. R. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran 

bendera Sang saka merah putih oleh toyohiko masuda. Peristiwa tersebut 

membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usahanya 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain membangkitkan 

semangat anggota BPUPKI, juga menggugah semangat Indonesia untuk 

berjuang memperoleh kemerdekaan.  

 Dalam perjalanannya, BPUPKI menyelenggarakan dua kali sidang. 

a. Sidang pertama BPUPKI (29 Mei 1945- 1 Juni 1945) 

Dalam sidang pertama membahas tentang dasar negara. Ketua 

BPUPKI dr. Rajiman Wedyodiningarat dalam pembukaannya meminta 

pandangan dari anggota mengenai dasar negara Indonesia. 

Sidang ini menekankan bahwa sesuatu yang akan dijadikan 

dasar negara hendaknya dicai dan digali dari nilai-nilai yang sudah 

berakar kuat dari hati dan pikiran rakyat. Selain itu agar dapat diterima 

secara bulat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa 

tokoh yang mengajukan konsep tentang dasar negara adalah Mr. 

Muhammmad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Konsep tentang 

dasar negara tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Rumusan Dasar Negara oleh Para Tokoh 

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mengajukan 

lima rancangan dasar Negara Indonesia Merdeka yang disebutnya Lima 

Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Berikut ini lima 

rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh Mr. Moh Yamin. 

 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat 

 

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan lima 

rancangan dasar Negara Indonesia merdeka yaitu 
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1. Persatuan 

2. Kekeluargaan 

3. Mufakat dan Demokrasi 

4. Musyawarah , dan 

5. Keadilan Sosial 

 

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima rancangan dasar 

Negara Indonesia Merdeka, yaitu: 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 

3. Mufakat atau Demokrasi 

4. Kesejahteraan sosial, dan 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

 

Dalam pidatonya, Ir. Soekarno memberikan usul mengenai 

nama dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila, Trisila, dan 

Ekasila. Dalam rapat tanggal 1 Juni 1945, nama yang dipilih untuk 

dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh  karena itu, tanggal 1 

Juni 1945, maka selesailah pelaksanaan persidangan pertama BPUPKI.  

Dalam pertemuan ini pula dibentuk lagi panitia Kecil yang 

beranggotakan Sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. 

Ketua Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno, dengan anggotanya Drs. 

Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, 

Mr. AA Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasim, H. Agus 

Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Tugas Panitia Sembilan adalah 

menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar. 

Dalam persidangan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan 

menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan 

pembentukan negara Indonesia Merdeka. Panitia Sembilan diketuai 

oleh Ir. Soekarno dan bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan 

konsepsi-konsepsi para anggota. Berikut ini hasil kerja panitia 

Sembilan. Lihat tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil kerja Panitia Sembilan 

 

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bersidang dan menghasilkan 

keputusan-keputusan berikut. 

1. Suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan 

pembentukan negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima 

dengan suara dan ditandatangani oleh Mr. Mohammad Yamin hasil 

Panitia Sembilan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 

Berikut ini isi piagam Jakarta. 

a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam 

bagi para pemeluknya 

b. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Persatuan Indonesia 

d. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

e. (serta mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

 

Setelah melalui berbagai kompromi. Piagam Jakarta perlu diadakan 

perubahan pada sila pertama dari “Ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syari‟at-syari‟at islam bagi para pemeluknya” menjadi 

“Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan ini cukup beralasan karena 

masyarakat Indonesia memeluk agama yang heterogen. 

2. Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan yang 

disusun oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang dasar yang 

diketuai oleh Dr. Soepomo 

 

Dengan berhasilnya merumuskan calon dasar negara tersebut, 

maka tugas Panitia Sembilan selesai pada tanggal 22 Juni 1945. 

Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh apanitia Sembilan oleh 

Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 

Rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan 

dalam sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10 Juli 1945. 

 

b. Persidangan kedua BPUPKI (10 Juli 1945-16 Juli 1945) 

Sidang BPUPKI yang kedua memiliki agenda khusus yaitu 

mempersiapkan rancangan undang-undang dasar, termasuk juga 

pembukaannya. Sebelum BPUPKI memulai sidang yang kedua, 
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bangsa Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang dasar yang 

telah disusun oleh panitia 9 yang dikenal dengan istilah “Piagam 

Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Dalam sidang ini dibentuk panitia 

perancang Undang-undang Dasar, yang pada akhirnya bersepakat 

bahwa preambule atau pembukaan diambil dari Piagam Jakarta. 

Dalam persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli 1945-16 Juli 

1945) yang membahas Undang-undang dasar menetapkan bahwa 

bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah negara Indonesia 

yakni seluruh Wilayah Kepulauan Indonesia yang semula wilayah 

kekuasaan Hindia Belanda. 

Sebelum sidang BPUPKI berakhir, Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar melaporkan hasil dari sidang yaitu: 

1) Pernyataan Indonesia Merdeka 

2) Pembukaan Undang-Undang Dasar 

3) Undang-Undang itu sendiri dan batang tubuh 

Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun 

rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan 

telah selesai dan dibubarkan. 

 

c. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Hirosima dibom atom oleh 

Amerika Serikat yang tergabung dalam pasukan Sekutu. Dalam 

keadaan semacam itu, Jepang seakan-akan hendak mewujudkan 

janjinya kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Oleh karena itu pada 

tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI dibentuk oleh Jepang dengan 

anggota berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili daerah di 

Indonesia, dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. 

Berikut ini gambar kota Hiroshima paska di bom atom oleh Sekutu 
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Gambar 1. Kota Hiroshima paska di bom oleh Sekutu 

 

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom atom oleh 

pasukan Amerika Serikat. Akibat pengeboman itu, Jepang makin tidak 

berdaya. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauci selaku Panglima 

Tentara Umum Selatan, yang mengepalai semua tentara Jepang di 

seluruh kawasan Asia Tenggara, memanggil Ir. Soekarno, Drs. 

Mohammmad Hatta, dan dr. Rajiman Wedyodiningrat agar datang ke 

Markas di Dalat (Vietnam). 

Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, 

Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka melakukan pertemuan 

dengan jenderal besar terauci pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam 

pertemuan tersebut, jenderal besar terauci menyatakan bahwa 

pemerintah kemaharajaan Jepang memutuskan akan memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan itu dapat diumumkan 

apabila segala persiapan sudah selesai. 

Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 kepada para 

pemimpin bangsa Indonesia, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan 

hal-hal sebagai berikut. 

1) Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada 

para pemimpin bangsa Indonesia,  

2) Untuk melaksanakankemerdekaan dibentuk PPKI 



124 

 

 

3) Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan 

selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, 

baru disusul oleh Pulau lainnya. 

4) Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia 

Belanda 

Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak 

tiga kali yaitu tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 

Agustus 1945. Lihat tabel 3. 

 

 

Tabel 3.Hasil-hasil Sidang PPKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPKI telah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 22 

Agustus 1945, namun baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 

bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia. 

 

B. PERSIAPAN PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN 

Berikut ini hasil-hasil sidang-sidang PPKI 
1. Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 

a. Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD negara RI 
b. Memilih Ir. Soekano sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil 

presiden 
c. Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional 

Indonesia 
2. Sidang PPKI II tangga 19 agustus 1945 

a. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernur 
b. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya 
c. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan 
d. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi 

3. Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945 
a. Dibentuknya komite nasional 
b. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia 
c. Dibentuknya tentara kebangsaan 
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1. Perbedaan Pendapat antara Golongan Tua dan Golongan Muda 

Akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu di Indonesia terjadi 

vacum of power, artinya tidak ada pemerintah yang berkuasa. Kekosongan 

kekuasaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk 

memproklamasikan kemerdekaan.  

Setelah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu, para 

pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan 

Timur 56 Jakarta. Dalam pertemuan itu, Sutan Syahrir sebagai juru bicara 

para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga, lepas dari 

campur tangan Jepang. Namun Bung Karno tidak menyetujui usul para 

pemuda karena proklamasi kemerdekaan perlu dibicarakan dahulu dalam 

rapat PPKI. Alasannya, badan inilah yang bertugas mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menolak pendapat Bung Karno. 

Para pemuda berpendapat bahwa menyatakan kemerdekaan melalui PPKI 

tentu akan dicap oleh Sekutu bahwa Kemerdekaan Indonesia hanyalah 

pemberian Jepang. Para pemuda tidak menginginkan kemerdekaan 

Indonesia dianggap sebagai hadiah Jepang. Dengan demikian, usaha 

pemuda dengan juru bicara Sutan Syahrir untuk membujuk Ir. Soekarno 

agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mengalami 

kegagalan. 

Pemuda belum berhasil membujuk Bung Karno, maka pada 

tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB para pemuda kembali 

mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur 

dengan dipimpin oleh Chaerul Saleh. Keputusan rapat mengajukan 

tuntutan radikal yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 

hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri dan tidak dapat digantungkan 

pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji 

kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan. Sebaliknya, diharapkan 

diadakan suatu perumdingan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad 

Hatta agar segera menyatakan proklamasi. 
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Hasil keputusan rapat disampaikan pada Bung Karno pada pukul 

22.00 WIB oleh Darwis dan Wikana. Wikana menghendaki agar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Bung Karno pada 

keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945. Mereka mengancam akan 

terjadi pertumpahan darah jika keinginan itu tidak dilaksanakan. 

Mendengar ancaman itu, Bung Karno marah. Bung Karno sebagai ketua 

PPKI tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya sehingga bersikeras ingin 

membicarakan terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Suasana 

tegang antara Darwis dan Wikana, dengan Bung Karno disaksikan oleh 

para tokoh nasionalis golongan tua seperti Drs. Mohammad Hatta, Mr. Iwa 

Kusuma Sumantri, Ar. Buntaran, dr. Samsi, dan Ahmad Soebardjo. 

Tampak perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi. 

Golongan tua menghendaki diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. 

Sementara itu, golongan pemuda bersikeras menyatakan bahwa 

proklamasi harus dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus lepas dari PPKI. 

2. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Setelah melalui peristiwa Rengasdengklok, akhirnya rombongan 

Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman 

Jepang (pukul 23.00 WIB). Soekarno Hatta telah singgah di rumah 

masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah 

laksamana Maeda untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Laksamana Maeda adalah seorang Kepala Perwakilan 

Angkatan Laut Jepang di Jakarta tempat Ahmad Soebardjo bekerja sebagai 

stafnya. 

Ahmad Soebardjo memohon agar para tokoh pergerakan 

diperbolehkan berkumpul di rumah Maeda untuk membicarakan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia besok pagi. Laksamana Maeda 

mengizinkan dan menjamin keselamatan mereka di rumahnya, Jalan Imam 

Bonjol No. 1 Jakarta. 

Pada malam itu, Soekarno Hatta juga menemui Kepala 

Pemerintahan Umum, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki 
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sikapnya tentang rencana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Soekarno 

Hatta ditemani oleh Laksamana Maeda menemui Nishimura. Ternyata 

Nishimura tidak berani mengizinkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 

karena takut disalahkan oleh Sekutu. Dengan demikian Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia memang harus dilakukan lepas dari pengaruh 

Jepang. 

Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang 

hadir saat itu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ahmad Soebardjo, para 

anggota PPKI, dan para tokoh pemuda seperti Sukarni, Sayuti Melik, BM 

Diah, dan Sudiro. Mereka yang merumuskan teks proklamasi berada di 

ruang makan, yakni Soekarno sebagai penulis, Hatta dan Soebardjo turut 

mengemukakan ide-idenya secara lisan. Ahmad Soebardjo menyampaikan 

kalimat pertama yang berbunyi, Kami bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta kemudian 

menyempurnakan dengan kalimat kedua yang berbunyi, Hal-hal yang 

mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan 

cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

Setelah konsep teksproklamasi itu jadi, kemudian dibawa ke ruang 

depan tempat pemimpin Indonesia lainnya berkumpul untuk 

dimusyawarahkan. Saat itu timbul persoalan tentang siapa yang akan 

menandatangani teks proklamasi. Chaerul Saleh menyatakan tidak setuju 

jika teks itu ditandatangani oleh para anggota PPKI sebab lembaga itu 

menurutnya merupakan bentukan pemerintah Jepang. Sukarni kemudian 

mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan 

Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan seluruh hadirin pun setuju. 
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Gambar 2. Naskah Proklamasi yang belum diketik 

 

Setelah itu konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik 

untuk diketik. Sebelum diketik dilakukan sedikit perubahan, yaitu pada 

kata “tempoh” diubah menjadi “tempo”, kalimat “waki-wakil bangsa 

Indonesia” diubah menjadi “atas nama bangsa Indonesia”. Penulisan 

tanggal juga diubah sehingga menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 

05. Tahun 05 adalah tahun Showa (Jepang), yakni 2605 yang sama dengan 

tahun Masehi 1945. Setelah selesai diketik, barulah teks proklamasi 

ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Moh Hatta. Haskah inilah yang 

dianggap sebagai naskah autentik. 

Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatangannya baru 

selesai pukul 04.00 WIB pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu 

juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman 

rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pagi hari 

pukul 10.00 WIB. 
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Gambar 3. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno 

 

Teks proklamasi tersebut walaupun isinya sangat singkat, 

mengandung makna yang sangat dalam karena merupakan pernyataan 

bangsa Indonesia untuk merdeka. Teks proklamasi akan merubah jalannya 

sejarah bangsa Indonesia yang dahulu terjajah menjadi bangsa merdeka. 
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Zigas - Sahabat Jadi Cinta 

Kedudukan Jepang terdesak Sekutu 

Perang dunia dua jadi pemicu 

Wilayah kekuasaan Jepang dulu 

Telah jatuh ke tangan Sekutu 

 

Jepang mengupayakan berbagai cara 

Dan mengharapkan pada Indonesia 

Untuk memulihkan kondisi negara 

Yang makin jadi porak poranda 

 

PM Jepang Koiso itu namanya 

Memberikan janji pada Indonesia 

Di kemudian hari kelak merdeka 

Namun itu sbuah rekayasa 

 

Cinta Tak Terpisahkan 

Jepang telah berikan janji 

Janji kemerdekaan 

Para pemimpin pergerakan 

Menyerukan tuntutan 

Mreka ingin kemerdekaan 

Agar segera diwujudkan 

Desakan terus dilancarkan  

Kepada pihak Jepang 

 

Jendral Kumakici Harada  

Bergegas mengumumkan 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Dibentuk saat itu juga 

Dr. Rajiman ketuanya 

Dan Suroso wakilnya 

 

Tanggal 1 Maret 45  

Itulah waktu pengumumannya 

28 Mei 45  

Itulah tanggal peresmiannya 

Semangat anggota BPUPKI 

Menggugah semangat bangsa ini 

 

 

 

 

Wali - Tobat Maksiat (Tomat) 

BPUPKI telah menjalani  

Sidangnya sebanyak dua kali 

Sidang yang pertama  

Ada di Jakarta 

Membahas tentang dasar negara 

Nilai-nilai pada masyarakat kita 

Kan dijadikan dasar negara 

Konsep telah ada dari tokoh kita 

Supomo dan Sukarno orangnya 

Muhammad Yamin juga 

 

Sukarno berikan tiga 

Nama tuk dasar negara 

Pancasila, Ekasila, dan Trisila 

1 Juni 45 hari lahir Pancasila 

Sebagai dasar negara Indonesia 

Maka berakhirlah 

Sidang yang pertama 

 

Kotak - Beraksi 

Setelah sidang BPUPKI 

Panitia kecil dibentuk lagi 

Sembilan orang datang menghadiri 

Siap melaksanakan tugas lagi 

Ir. Sukarno sebagai ketua 

 

Dalam sidang panitia sembilan 

Telah menghasilkan sbuah rumusan 

Yang menggambarkan 

Maksud serta tujuan 

Pembentukan Indonesia Merdeka 

 

Dasar negara pun telah dirumuskan 

Dan Muhammad Yamin 

Lalu menamakan jadi Piagam Jakarta 

Dan tanggal spuluh Juli tahun 45 

Tlah sepakat diterima 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 

LIRIK LAGU MATERI SEJARAH 
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Wali - Cari Jodoh 

Sidang BPUPKI  yang kedua 

Miliki banyak agenda 

Siapkan rancangan Undang-Undang 

Dasar dan juga pembukaannya 

Tetapkan bentuk negara 

Dan juga wilayah negara 

 

Sidang hasilkan 

Pertama pernyataan 

Indonesia Merdeka 

Hasil yang kedua  

Itu pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Yang ketiga Undang-Undang Dasar  

Serta batang tubuhnya 

 

Spuluh Juli 45 sampai 16 Juli  

Sidang kedua BPUPKI  

Dan menyatakan tugasnya BPUPKI 

Yang tlah diakhiri 

Tanggal dua smbilan Mei 

Sampai 1 Juni tahun 45 

BPUPKI dalam sidang yang pertama 

Piagam Jakarta sebagai hasilnya 

 

Phantom - Kasmaran 

Ada dua peristiwa  

Sbelum proklamasi Indonesia 

Kota Nagasaki Hirosima 

Dapat bom atom Amerika 

 

Jepang jadi tak berdaya 

Dan menyerah pada Amerika 

15 Agustus tanggalnya 

Sembilan belas empat lima 

 

Berita itu akhirnya 

Diketahui para pemuda 

Mreka menginginkan 

Kemerdekaan 

Diproklamasikan 

 

 

 

 

Indonesia siap tuk merdeka 

Tapi muncullah sebuah kendala 

Golongan tua muda 

Punya pendapat berbeda 

Ini peristiwa yang kedua 

Peristiwa Rengasdengklok namanya 

16 Agustus tahun 45 

 

Armada – Cinta Itu Buta 

Kekalahan Jepang tlah di depan mata 

Jepang seakan mewujudkan janjinya 

Kepada bangsa Indonesia 

Untuk merdeka 

Di tanggal 7 Agustus 45 

Jepang membentuk PPKI akhirnya 

Dengan 21 jumlah anggotanya 

Jepang semakin tidak berdaya 

Jendral Terauchi berupaya  

Mengundang Sukarno dan Hatta 

Radjiman Wedyodiningrat juga 

 

Pemimpin nasional Indonesia 

Pergi ke markas Jepang  

Dan tentaranya 

Di Dalat negara Vietnam  

Itu tempatnya 

 

Jendral Terauchi memutuskan 

Pemerintah Jepang berikan 

Indonesia kemerdekaan 

Jika selesai persiapan 
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J-Rock - Ceria 

Jepang menyerahkan diri 

Dan vacum of power terjadi 

Kekuasaan kosong ini  

Takkan terlewati 

 

Sutan Syahrir pun menghendaki 

Tuk melakukan proklamasi 

Bung Karno tak setujui 

Tanpa PPKI 

 

Pemuda tak setuju  

Dilakukan rapat PPKI dahulu 

Karna pemuda sangat tahu 

Jepang yang membentuk badan itu 

 

Para pemuda pun enggan 

Pejabat Jepang campur tangan 

Urusan kemerdekaan 

Puncak perjuangan 

 

Kemerdekaan Indonesia 

Akan dianggap pemberian Jepang 

Sekutu kan memandang itu 

Adalah hadiah dari Jepang 

 

Jaranan 

Usaha pemuda akhirnya gagal lagi 

Bung Sukarno menolak 

Dan tidak setujui 

Pemuda adakan suatu rapat lagi 

 

Lir-Ilir 

Tempatnya di lembaga Bakteriologi 

Para pemuda  

Kan diwakili Chaerul Saleh 

Mereka tegaskan 

Bahwa kemerdekaan 

Tak boleh ada 

Pihak lain ikut campur tangan 

 

 

 

 

 

 

Cucak Rowo 

Hak dan masalah bangsa sendiri 

Jangan digantungkan bangsa lain 

Segala ikatan dan hubungan 

Dengan Jepang harus diputuskan 

 

15 Agustus tanggalnya 

Terjadi tahun 45 

Pukul delapan malam waktunya 

Upaya pemuda sia-sia 

 

Madu dan Racun 

Para pemuda  

Darwis Wikana 

Ingin supaya 

Diproklamasikan 

Kemerdekaan 

Di esok harinya 

 

Berikan ancaman 

Darah akan bertumpahan 

Jika apa yang diminta 

Tak dilaksanakan 

 

Marah, Bung Karno jadinya 

Dengar, ancaman pemuda 

Sebagai ketua tidak bisa 

Lepas tanggungjawabnya 

 

Dia tetap menginginkan 

PPKI diikutkan  

Harusnya dibicarakan 

Sebelum itu diputuskan 
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Peterpan - Tak Bisakah 

Setelah Hatta 

Dan Sukarno diasingkan 

Akhirnya kembali ke Jakarta 

Lalu pergi ke Laksamana Maeda 

Berunding dalam kediamannya 

 

Mereka pun berencana merumuskan 

Teks proklamasi kemerdekaan 

Dan bicara tentang sgala persiapan 

Sebelum waktu kemerdekaan 

 

Bung Karno dan Hatta temui 

Nishimura tuk menjajaki 

Tapi ia tidak berani 

Tuk mengijinkan proklamasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissa - Keong Racun 

Segera diadakan 

Musyawarah dan pertemuan 

Yang punyai tujuan 

Teks proklamasi dirumuskan 

 

Di rumah Bung Karno 

Dipimpin Bung Karno 

Ditulis Bung Karno 

 

Hei, Hatta dan Subarjo  

Yang menyusun 

Serta merangkai kata-katanya 

Hei, Sukarno dan Hatta 

Diminta untuk  

Membubuhkan tanda tangannya 

 

Dan Sayuti Melik yang jadi pengetik 

Naskah itu jadi naskah autentik 

Juga diputuskan itu kan dibacakan 

Di rumah Bung Karno 

Di jalan Pegangsaan 

 

Teks itu punya makna 

Seruan Indonesia 

Mengubah sejarahnya 

Menjadi bangsa merdeka 
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Kisi-kisi Uji Coba Angket Minat Belajar Sejarah Siswa 

 

Variabel Indikator  No Item 

Minat belajar pada 

pelajaran sejarah 

1. Ketertarikan terhadap 

pelajaran sejarah 

2. Perasaan terhadap guru 

yang mengajar 

3. Ketertarikan pada media 

yang digunakan 

4. Ketertarikan pada metode 

pembelajaran 

5. Perhatian terhadap 

pelajaran sejarah 

6. Keinginan dalam 

mendalami pelajaran 

sejarah 

7. Kesadaran dalam belajar 

sejarah 

8. Kesiapan dalam mengikuti 

pelajaran sejarah 

9. Kesungguhan 

menyelesaikan tugas 

pelajaran sejarah 

1,2,3,4 

 

5,6,7,8,9,10 

 

11,12,13,14,15, 

16,17,18,19 

20,21,22,23 

 

24,25,26,27,28, 

29,30,31,32 

33,34,35,36 

 

 

37,38,39,40,41, 

42,43,44 

45,46,47 

 

48,49,50 
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Instrumen Penelitian Variabel Minat Belajar Siswa 

 

Identitas diri  

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis kelamin : 

 

 

Petunjuk pengisian soal angket 

 Tulislah identitas anda pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

 Berilah tanda silang (x) pada salah satu alternatif jawaban yang anda anggap 

benar. 

 

1. Bagaimana perasaan anda terhadap pelajaran sejarah? 

a. Sangat senang  c.   Cukup senang  e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

2. Bagaimana perasaan anda saat mengikuti pelajaran sejarah? 

a. Sangat antusias c.   Biasa saja   e.   Tidak antusias 

b. Antusias   d.   Kurang antusias 

3. Apakah menurut anda pelajaran sejarah menarik untuk dipelajari? 

a. Sangat menarik c.   Cukup menarik  e.   Tidak menarik 

b. Menarik   d.   Kurang menarik 

4. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang membosankan bagi anda. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

5. Apakah anda suka dengan guru yang mengajar sejarah? 

a. Sangat suka  c.   Biasa saja  e.   Tidak suka 

b. Suka   d.   Kurang suka 
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6. Bagaimana perasaan anda ketika ada pelajaran sejarah, namun bapak/ibu guru 

tidak hadir? 

a. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Sangat Kecewa 

b. Senang   d.   Kecewa 

7. Pernahkan anda merasa jenuh ketika guru menerangkan pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

8. Selama ini guru menerangkan materi pelajaran sejarah dengan jelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

9. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang menyenangkan. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

10. Bagaimana sikap anda saat guru melakukan pembelajaran sejarah di kelas? 

a. Sangat semangat c.   Biasa saja   e.   Tidak semangat 

b. Semangat   d.   Kurang semangat 

11. Apakah guru anda menggunakan media pembelajaran saat pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

12. Setujukah anda untuk memahami materi sejarah, diperlukan alat bantu? 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

13. Bagaimana perasaan anda jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah? 

a. Sangat tertarik  c.   Biasa saja   e.   Tidak tertarik 

b. Tertarik   d.   Kurang tertarik 

14. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat membantu belajar sejarah 

siswa di kelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 
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15. Pembelajaran sejarah berlangsung menyenangkan apabila menggunakan 

media pembelajaran. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

16. Pembelajaran sejarah dengan menggunakan media dapat menambah 

pengalaman belajar bagi siswa. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

17. Media yang digunakan guru selama ini dapat meningkatkan minat belajar 

siswa terhadap pelajaran sejarah. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

18. Apakah anda bersemangat jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah di kelas? 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

19. Apakah guru menggunakan variasi media dalam pembelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

20. Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran sejarah selama ini. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

21. Anda merasa bosan jika guru dalam menyampaikan materi selalu 

menggunakan metode yang sama/monoton. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

22. Apakah guru anda berusaha menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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23. Anda senang jika guru menggunakan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran sejarah? 

a. Sangat senang  c.   Cukup senang  e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

24. Anda berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

25. Bagaimana perasaan anda apabila disuruh mengerjakan soal-soal sejarah di 

depan kelas? 

a. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

26. Saat jam pelajaran kosong, apakah anda membaca sumber-sumber dan buku 

tentang pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

27. Ketika pelajaran sejarah berlangsung, apakah anda memperhatikan dengan 

seksama materi pelajaran yang diajarkan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

28. Apakah anda mencatat materi-materi yang dianggap penting saat pelajaran 

sejarah disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

29. Apakah anda ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan belajar sejarah secara 

berkelompok di kelas? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

30. Apakah anda belajar mata pelajaran lain ketika sedang mengikuti pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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31. Apakah anda mengobrol dan bermain sendiri dengan teman saat guru 

menerangkan pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

32. Setelah guru menyampaikan materi pelajaran sejarah, anda menanyakan 

kepada guru tentang materi yang kurang jelas. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

33. Apakah anda mengulang dan mempelajari kembali materi sejarah yang telah 

disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

34. Apakah anda mengajukan pendapat dan pertanyaan saat diadakan diskusi 

dalam pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

35. Dalam mempelajari sejarah, apakah anda mencari buku-buku sejarah lain 

selain buku paket sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

36. Apakah anda berkeinginan untuk membaca apabila ada surat kabar yang 

memuat peristiwa sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

37. Anda memiliki waktu khusus untuk belajar sejarah di luar jam pelajaran 

sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

38. Apakah anda tertekan saat belajar sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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39. Apakah anda mengerjakan soal-soal dalam lembar kegiatan siswa pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

40. Apakah anda meluangkan waktu untuk membaca buku atau sumber sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

41. Bagaimana perasaan anda saat membaca buku-buku sejarah? 

a. Sangat senang  c.   Cukup senang  e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

42. Belajar sejarah merupakan sesuatu yang penting karena siswa dapat menjadi 

orang yang bijaksana. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

43. Saat berada di rumah, anda memiliki inisiatif sendiri untuk belajar sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

44. Anda belajar sejarah ketika akan menghadapi ulangan harian saja. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

45. Apakah anda mempersiapkan buku paket dan materi pelajaran sejarah saat 

pembelajaran akan berlangsung? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

46. Anda membaca buku terlebih dahulu sebelum pelajaran sejarah berlangsung 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

47. Apakah anda mempersiapkan diri untuk belajar saat akan diadakan ulangan 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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48. Apakah anda mencontek teman ketika sedang mengerjakan tugas pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

49. Saat guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, apakah anda 

mengerjakan sendiri? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

50. Ketika mendapat tugas pelajaran sejarah, anda mengerjakan dengan sungguh-

sungguh dan teliti. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasi Anda 
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Kisi-kisi Soal Angket  

 

Variabel Indikator No. Item 

Minat belajar pada 

pelajaran sejarah 

1. Ketertarikan terhadap 

pelajaran sejarah 

2. Perasaan terhadap guru yang 

mengajar  

3. Ketertarikan pada media 

yang digunakan 

4. Ketertarikan pada metode 

pembelajaran 

5. Perhatian terhadap pelajaran 

sejarah 

6. Keinginan dalam mendalami 

pelajaran sejarah  

7. Kesadaran dalam  belajar 

sejarah 

8. Kesiapan dalam belajar 

sejarah 

9. Kesungguhan 

menyelesaikan tugas 

pelajaran sejarah 

 

1,2 

 

3,4,5,6,7 

 

8,9,10,11,12,13 

 

14 

 

15,16,17,18,19,

20,21,22 

23,24,25,26 

 

27,28,29,30,31 

 

32 

 

33,34,35 
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Soal Angket Pre Test Minat 

 

 

Identitas diri  

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis kelamin : 

 

Petunjuk pengisian soal angket 

 Tulislah identitas anda pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

 Berilah tanda silang (x) pada salah satu alternatif jawaban yang anda anggap 

benar. 

 

1. Bagaimana perasaan anda saat mengikuti pelajaran sejarah? 

a. Sangat antusias c.   Biasa saja   e.   Tidak antusias 

b. Antusias   d.   Kurang antusias 

2. Apakah menurut anda pelajaran sejarah menarik untuk dipelajari? 

a. Sangat menarik c.   Cukup menarik  e.   Tidak menarik 

b. Menarik   d.   Kurang menarik 

3. Apakah anda suka dengan guru yang mengajar sejarah? 

a. Sangat suka  c.   Biasa saja  e.   Tidak suka 

b. Suka   d.   Kurang suka 

4. Bagaimana perasaan anda ketika ada pelajaran sejarah, namun bapak/ibu guru 

tidak hadir? 

a. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Sangat Kecewa 

b. Senang   d.   Kecewa 

5. Selama ini guru menerangkan materi pelajaran sejarah dengan jelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 
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6. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang menyenangkan. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

7. Bagaimana sikap anda saat guru melakukan pembelajaran sejarah di kelas? 

a. Sangat semangat c.   Biasa saja   e.   Tidak semangat 

b. Semangat   d.   Kurang semangat 

8. Bagaimana perasaan anda jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah? 

a. Sangat tertarik  c.   Biasa saja   e.   Tidak tertarik 

b. Tertarik   d.   Kurang tertarik 

9. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat membantu belajar sejarah 

siswa di kelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

10. Pembelajaran sejarah berlangsung menyenangkan apabila menggunakan 

media pembelajaran. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

11. Pembelajaran sejarah dengan menggunakan media dapat menambah 

pengalaman belajar bagi siswa. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

12. Media yang digunakan guru selama ini dapat meningkatkan minat belajar 

siswa terhadap pelajaran sejarah. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

13. Apakah anda bersemangat jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah di kelas? 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 



149 

 

 

14. Anda senang jika guru menggunakan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran sejarah? 

a. Sangat senang  c.   Cukup senang  e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

15. Anda berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

16. Bagaimana perasaan anda apabila disuruh mengerjakan soal-soal sejarah di 

depan kelas? 

a. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

17. Saat jam pelajaran kosong, apakah anda membaca sumber-sumber dan buku 

tentang pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

18. Ketika pelajaran sejarah berlangsung, apakah anda memperhatikan dengan 

seksama materi pelajaran yang diajarkan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

19. Apakah anda mencatat materi-materi yang dianggap penting saat pelajaran 

sejarah disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

20. Apakah anda ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan belajar sejarah secara 

berkelompok di kelas? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

21. Apakah anda belajar mata pelajaran lain ketika sedang mengikuti pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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22. Setelah guru menyampaikan materi pelajaran sejarah, anda menanyakan 

kepada guru tentang materi yang kurang jelas. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

23. Apakah anda mengulang dan mempelajari kembali materi sejarah yang telah 

disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

24. Apakah anda mengajukan pendapat dan pertanyaan saat diadakan diskusi 

dalam pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

25. Dalam mempelajari sejarah, apakah anda mencari buku-buku sejarah lain 

selain buku paket sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

26. Apakah anda berkeinginan untuk membaca apabila ada surat kabar yang 

memuat peristiwa sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

27. Apakah anda mengerjakan soal-soal dalam lembar kegiatan siswa pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

28. Apakah anda meluangkan waktu untuk membaca buku atau sumber sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

29. Belajar sejarah merupakan sesuatu yang penting karena siswa dapat menjadi 

orang yang bijaksana. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 
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30. Saat berada di rumah, anda memiliki inisiatif sendiri untuk belajar sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

31. Anda belajar sejarah ketika akan menghadapi ulangan harian saja. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

32. Anda membaca buku terlebih dahulu sebelum pelajaran sejarah berlangsung 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

33. Apakah anda mencontek teman ketika sedang mengerjakan tugas pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

34. Saat guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, apakah anda 

mengerjakan sendiri? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

35. Ketika mendapat tugas pelajaran sejarah, anda mengerjakan dengan sungguh-

sungguh dan teliti. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasi Anda 
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Soal Angket Post Test Minat 

 

1. Apakah anda suka dengan guru yang mengajar sejarah? 

a. Sangat suka  c.   Biasa saja   e.   Tidak suka 

b. Suka   d.   Kurang suka 

2. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang menyenangkan. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

3. Bagaimana sikap anda saat guru melakukan pembelajaran sejarah di kelas? 

a. Sangat semangat c.   Biasa saja    e.   Tidak semangat 

b. Semangat   d.   Kurang semangat 

4. Bagaimana perasaan anda saat mengikuti pelajaran sejarah? 

c. Sangat antusias c.   Biasa saja   e.   Tidak antusias 

d. Antusias  d.   Kurang antusias 

5. Selama ini guru menerangkan materi pelajaran dengan jelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

6. Apakah menurut anda pelajaran sejarah menarik untuk dipelajari? 

c. Sangat menarik c.   Cukup menarik  e.   Tidak menarik 

d. Menarik   d.   Kurang menarik 

7. Anda berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran sejarah. 

c. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

d. Sering   d.   Pernah 

8. Ketika pelajaran sejarah berlangsung, apakah anda memperhatikan dengan 

seksama materi pelajaran yang diajarkan oleh guru? 

c. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

d. Sering   d.   Pernah 

9. Bagaimana perasaan anda ketika ada pelajaran sejarah, namun bapak/ibu guru 

tidak hadir? 

c. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Sangat Kecewa 

d. Senang   d.   Kecewa 
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10. Bagaimana perasaan anda jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah? 

c. Sangat tertarik  c.   Biasa saja   e.   Tidak tertarik 

d. Tertarik   d.   Kurang tertarik 

11. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat membantu belajar sejarah 

siswa di kelas. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

12. Pembelajaran sejarah berlangsung menyenangkan apabila menggunakan 

media pembelajaran. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

13. Pembelajaran sejarah dengan media dapat menambah pengalaman belajar bagi 

siswa. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

14. Media yang digunakan guru selama ini dapat meningkatkan minat belajar 

siswa terhadap pelajaran sejarah. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

15. Apakah anda bersemangat jika guru menggunakan media dalam pembelajaran 

sejarah di kelas? 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

16. Anda senang jika guru menggunakan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran sejarah? 

a. Sangat senang  c.   Cukup senang  e.   Tidak senang 

b. Senang   d.   Kurang senang 

17. Bagaimana perasaan anda apabila disuruh mengerjakan soal-soal sejarah di 

depan kelas? 

a. Sangat senang  c.   Biasa saja   e.   Tidak senang 
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b. Senang    d.   Kurang senang 

18. Saat jam pelajaran kosong, apakah anda membaca sumber-sumber dan buku 

tentang pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

19. Apakah anda mencatat materi-materi yang dianggap penting saat pelajaran 

sejarah disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

20. Apakah anda ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan belajar sejarah secara 

berkelompok di kelas? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

21. Apakah anda belajar mata pelajaran lain ketika sedang mengikuti pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

22. Setelah guru menyampaikan materi pelajaran sejarah, anda menanyakan 

kepada guru tentang materi yang kurang jelas. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

23. Apakah anda mengulang dan mempelajari kembali materi sejarah yang telah 

disampaikan oleh guru? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

24. Apakah anda mengajukan pendapat dan pertanyaan saat diadakan diskusi 

dalam pelajaran sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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25. Dalam mempelajari sejarah, apakah anda mencari buku-buku sejarah lain 

selain buku paket sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

26. Apakah anda berkeinginan untuk membaca apabila ada surat kabar yang 

memuat peristiwa sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

27. Apakah anda mengerjakan soal-soal dalam lembar kegiatan siswa pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

28. Apakah anda meluangkan waktu untuk membaca buku atau sumber sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

29. Belajar sejarah merupakan sesuatu yang penting karena siswa dapat menjadi 

orang yang bijaksana. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

30. Saat  berada di rumah, anda memiliki inisiatif sendiri untuk belajar sejarah. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

31. Anda belajar sejarah ketika akan menghadapi ulangan harian saja. 

a. Sangat setuju  c.   Cukup setuju  e.   Tidak setuju 

b. Setuju    d.   Kurang setuju 

32. Anda membaca buku terlebih dahulu sebelum pelajaran sejarah berlangsung. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 
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33. Apakah anda mencontek teman ketika sedang mengerjakan tugas pelajaran 

sejarah? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

34. Saat guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, apakah anda 

mengerjakan sendiri? 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

35. Ketika mendapat tugas pelajaran sejarah, anda mengerjakan dengan sungguh-

sungguh dan teliti. 

a. Selalu   c.   Kadang-kadang  e.   Tidak pernah 

b. Sering   d.   Pernah 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasi Anda 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 



163 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 25 



164 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 26 



165 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 27 



166 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 28 



167 

 

 

Foto-foto Pelaksanaan Penelitian di SMP Negeri 5 Rembang 

 

 
 

Gambar 1. Halaman depan SMP Negeri 5 Rembang 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Pintu gerbang SMP Negeri 5 Rembang 
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Gambar 3. Sebagian gedung SMP Negeri 5 Rembang 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Ruang kelas VIII F tampak dari luar 
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Gambar 5. Ruang kelas VIII G tampak dari luar 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Pelaksanaan pre test pada kelas kontrol 
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Gambar 6. Pelaksanaan pre test pada kelas eksperimen 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Persiapan pembelajaran pada kelas eksperimen 
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Gambar 8. Pemberian perlakuan di kelas eksperimen 

 

 
 

Gambar 9. Pembelajaran di kelas eksperimen 
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Gambar 10. Pembelajaran di kelas kontrol 

 

 

 

 
 

Gambar 11. Pemberian perlakuan di kelas kontrol 
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Gambar 12. Pelaksanaan post test pada kelas kontrol 

 

 

 

 
 

Gambar 13. Pelaksanaan post test pada kelas kontrol 
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