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SARI 

 

Agustiningtias, Bunga. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Student Team 

Achievment Divisions (STAD) dengan Media Foto untuk meningkatkan  Prestasi Belajar 

IPS Materi Sejarah Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bumiayu  Tahun Pelajaran 2010/ 2011. 

Skripsi, Jurusan Sejarah, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions, Media Foto, 

Prestasi Belajar. 

 

Pembelajaran merupakan sarana bagi siswa untuk mendapatkan ilmu di sekolah, 

namun pada kenyataannya masih banyak kendala. Baik dari segi media maupun model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga membatasi siswa untuk lebih 

mengembangkan pengetahuannya. Prestasi belajar pada mata pelajaran IPS materi sejarah 

di SMP Negeri 3 bumiayu masih tergolong rendah, karena banyak siswa yang belum 

mencapai batas ketuntasan. Oleh karena itu, diperlukan ketrampilan seorang guru dalam 

memberi dan memilih media pembelajaran dan model pembelajaran. Tujuan penelitian ini: 

(1) Mengetahui keefektifan penerapan model STAD dibantu media foto dalam 

pembelajaran di kelas, (2) Mengetahui penggunaan model STAD dibantu media Foto ini 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yang bersifat eksperimental, 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Bumiayu tahun 

ajaran 2010/2011. Sampel penelitian diambil dengan tekhnik random sampling dan terpilih 

satu kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

dibantu dengan media foto, dan satu kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model 

STAD murni tanpa berbantu media foto. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, dokumen dan tes. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji kesamaan dua rata- rata nilai awal 

dan nilai akhir. 

Hasil penelitian menunjukkan rata- rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

adalah 71, 74 sedangkan kelas control adalah 65, 67. Hal ini membuktukan bahwa rata- 

rata nilai hasil belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran STAD 

berbantuan media foto lebih dari rata- rata hasil belajar peserta didik yang diajar 

mengguanakn model pembelajaran STAD murni. Dari perolehan hasil nilai tersebut maka 

hampir 97% siswa sudah berada di atas batas tuntas, sehingga pembelajaran dikatakan 

tuntas dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut maka bisa diambil kesimpulan 

sebagai berikut:(1) Model pembelajaran STAD dibantu dengan media foto penggunaannya 

sangat mudah diterapkan diperoleh dari hasil pengamatan adalah 70% kemudian pada 

pertemuan berikutntya meningkat menjadi 85%, hal ini membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan pada setiap pertemuannya secara signifikan, jadi penggunaan model 

pembelajaran STAD dengan media foto ini efektif penggunaannya dalam pemebelajaran di 

kelas.(2) Model pembelajaran STAD dibantu dengan media foto ini terbukti meningkatkan 

hasil belajar siswa sehingga prestasi siswa meningkat pada pelajaran IPS materi sejarah, 

dibuktikan pada nilai Post test dimana hasil analisisnya menunjukkan bahwa Equal 

variances assumed, harga t (sig 2- tailed) = 0.001 < 0.05, sehingga Ho ditolak, artinya rata-

rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD dengan 

media foto lebih dari rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD dengan media gambar. 



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

                                                                                                                   halaman 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………..i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................ii 

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………..iii 

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………….….iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................v 

PRAKATA ........................................................................................................vi 

SARI.....................................................................................................................viii 

DAFTAR ISI..........................................................................................................ix 

DAFTAR TABEL..................................................................................................xi 

DAFTAR FOTO....................................................................................................xii 

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………….xiii 

 

I. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 8 

E. Batasan Istilah .......................................................................................... 9 

 

II. BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS……..………………….12 

A. Student Team Achievment Divisions (STAD)………….………………...12 

B. Media Foto…………………………………….…………………………18 

C. Prestasi Belajar…………………………………..……………………….22 

D. Pembelajaran Sejarah………..……………………..………….…………24 

E. Kerangka Berfikir……………..…………………………………….…...26 

F. Hipotesis…………………..…………………………………………..…28 

 

III.   BAB III METODE PENELITIAN………………………………………30 

A. Pengertian Metode Penelitian…………………………………………..30 



 

x 

 

B. Subjek Penelitian………………………………………………………..31 

C. Variabel Penelitian……………………………………………………...32 

D. Desain Penelitian……………………………………………………….33 

E. Metode Pengumpulan Data………………………………….………….33 

F. Instrumen Penelitian ……………………………………………………34 

G. AnalisisUji Coba Instrumen……………………………………………36 

H. Analisis Data …………………………………………………………..40 

I. Analisis Hasil Peneleitian……………………………………………….44 

J. Uji Hail Pengamatan…………………………………………………….45 

 

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..........................46 

A. Kondisi Umum Tempat Peneltian .........................................................46 

B. Hasil Penelitian ....................................................................................49 

C. Hasil Observasi Peserta Didik(Uji Pengamatan) ...................................53 

D. Analisis Data Tes .................................................................................54 

E. Analisis Hasil Penelitian .......................................................................61 

 

V.  BAB V PENUTUP ......................................................................................63 

A. Simpulan ..............................................................................................63 

B. Saran ....................................................................................................64 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................66 

LAMPIRAN- LAMPIRAN ..............................................................................69 



 

xi 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3. 1  :  Bagan Desain Penelitian……………………………………………...32 

Tabel 4. 1 :  daftar Guru Dan Karyawan SMP Negeri 3 Bumiayu…………….…..47 

Tabel 4.2 :  jumlah seluruh siswa SMP Negeri 3 Bumiayu…..…………………...48 

Tabel 4. 3 :  Hasil Observasi Terhadap Peserta Didik……………………………..52 

Tabel 4. 4  :  Output SPSS untuk Uji Normalitas Data awal……………………….53 

Tabel 4. 5 :  Output SPSS untuk Uji Normalitas Data akhir………………………54 

Tabel 4. 6  :  Rangkuman hasil uji homogenitas…….……………………………...54 

Tabel 4.7  :   hasil output SPSS untuk uji kesamaan dua rata-rata nilai awal...........56 

Tabel 4. 8   :   hasil output SPSS untuk uji kesamaan dua rata-rata nilai akhir..........58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

DAFTAR FOTO 

Foto 1 : Bahan ajar kelas eksperimen……………………………………154 

Foto 2 : Bahan ajar kelas control………………………………………...154 

Foto 3 : Peneliti menyajikan materi……………………………………...155 

Foto 4 : peneliti mengamati kegiatan siswa 1…………………………....155 

Foto 5 : peneliti mengamati kegiatan siswa 2…………………………....156 

Foto 6 : peneliti menunjuk siswa yang menjawab kuis………………….156 

Foto 7 :  siswa saling berinteraksi pada saat diskusi kelompok 1………..157 

Foto 8 :  siswa saling berinteraksi pada saat diskusi kelompok 2………..157 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : RPP Kelas Eksperimen..........................................................69 

Lampiran 2 : RPP Kelas Kontrol................................................................78 

Lampiran 3 : Bahan Ajar Kelas Eksperimen...............................................86 

Lampiran 4 : Bahan Ajar Kelas Kontrol....................................................101 

Lampiran 5 : Kisi- kisi Soal Tes Uji Coba. ..............................................116 

Lampiran 6 : Soal Tes Uji Coba................................................................117 

Lampiran 7 : Kunci Jawaban Soal Tes Uji Coba.......................................118 

Lampiran 8 : Lembar Penilaian Aktifitas Siswa kelas Eksperimen..........122 

Lampiran 9 : Analisis soal Uji coba..........................................................126 

Lampiran 10 : Daftar Nama kelas Uji Coba Soal……………….….....…..127 

Lampiran 11 : Daftar Nama Kelas Eksperimen………………….….….....128 

Lampiran 12 : Daftar Nama Kelas Kontrol…………………….………....129 

Lampiran 13 : Data Nilai Awal Kelas Eksperimen……………......….…..130 

Lampiran 14 : Data Nilai Awal Kelas Kontrol……………..…………….131 

Lampiran 15 : Soal Post Test……………………………………………...132 

Lampiran 16 : Kisi- kisi Soal Post Test…………………………………...133 

Lampiran 17 : Kunci Jawaban Soal Post Test…………………………….134 

Lampiran 18 : Data Nilai Post Test Kelas Eksperimen…………………...137 

Lampiran 19 : Data Nilai Post Test Kelas Kontrol………….………….....138 

Lampiran 20  : Uji Normalitas data awal……………….…………………139 

Lampiran 21 : Uji Normalitas Data akhir (Post Test) ................................140 

Lampiran 22 : Uji Homogenitas dua Varians..............................................141 

Lampiran 23  : Uji Kesamaan Dua Rata- rata Awal.....................................142 



 

 

xiv 

 

Lampiran 24  : Uji Beda Dua Rata-rata Akhir1............................................143 

Lampiran 25  : Foto Penelitian……………………………………….……145 

Lampiran 26 : Profil Sekolah…………..………………………………….149 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperoleh setiap 

individu. Menurut Martinis Yamin (2007: 51) kondisi krisis ekonomi saat ini 

banyak mengganggu kelangsungan pendidikan, mustahil pendidikan akan maju 

dan berkualitas tanpa dukungan ekonomi yang mapan. Hal inilah yang 

seharusnya menjadi program bagi pemerintah untuk lebih mementingkan 

kesejahteraan rakyatnya dalam memperoleh pendidikan. Karena majunya suatu 

Negara didukung oleh masyarakat-masyarakat yang cerdas dan berpendidikan.  

Undang- Undang No. 20 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa dan Negara. 

Permasalahan banyak dihadapi guru pada proses pembelajaran, Hal ini 

yang sering menjadi suatu bahan penelitian atau bahan diskusi yang dilakukan 

para guru mata pelajaran untuk memecahkan permasalahan bagaimana agar 

siswa selalu aktif dan suasana kelas tidak pasif. Siswa cenderung bosan karena 

tidak bisa melihat gambaran secara langsung peristiwa atau benda yang 

diterangkan oleh guru. Hal itu disebabkan sebagian besar guru sejarah hanya 
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memberikan teori tanpa memberikan foto- foto yang berhubungan dengan 

materi sehingga siswa lebih tertarik dan bisa memahami materi. 

Pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi 

bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistic menyerupai keadaan 

yang sebenarnya, namun bukan berarti juga media harus selalu menyerupai 

dengan keadaan yang sebenarnya (Nana Sudjana dan Ahmad Rivai,2009: 8). 

Pentingnya suatu media yang mendukung pembelajaran khususnya pelajaran 

sejarah, karena mata pelajaran sejarah membutuhkan penggambaran agar siswa 

bisa memikirkan masa lalu yang pernah terjadi. baik peristiwa, benda maupun 

hal lain yang berkaitan dengan sejarah. Inilah yang mendasari pentingnya 

media dalam pelajaran sejarah. Menurut Sam Winemburg (2006 : vii) sejarah 

mengajarkan kepada kita apa yang tidak dapat kita lihat, untuk 

memperkenalkan kita kepada penglihatan yang kabur sejak kita lahir, kaitannya 

dengan masa sekarang, seyogianya guru dapat membantu murid melihat masa 

lalu yang jauh itu sebagai kulit luar dari persoalan- persoalan penting yang 

tetap ada hingga kini. 

 Berkembangya IPTEK mendorong kehadiran media pembelajaran, 

seperti media komunikasi, media elektronik, media internet, media cetak, 

media gambar, dan sebagainya. Adanya media dimaksudkan agar dapat 

dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan atau instrumen dalam mengajar. Media 

dalam pembelajaran  merupakan hal yang sudah umum dipakai oleh guru untuk 

membantu dalam proses belajar mengajar seperti penggunaan OHP atau 

penggunaan LCD yang dihubungkan dengan perangkat computer. 
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 Menurut Darsyanto (2010: 5) kata media berasal dari bahasa latin 

yang adalah bentuk jamak dari medium batasan mengenai pengertian media 

sangat luas, namun kita membatasi pada media pendidikan saja yakni media 

yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti yang 

tertera dalam Undang –Undang No.14 tentang Guru dan Dosen bahwa Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah,  Serta Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Menurut  Martinis Yamin (2007: 5) guru yang professional harus 

memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus Oleh sebab itu diperlukan 

bagi seorang guru untuk mempertimbangkan model pembelajaran lain yang 

efektif dan tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Tugas utama guru adalah 

meningkatkan prestasi belajar siswa serta memahami materi- materi pelajaran, 

oleh karena itu seorang guru harus bisa memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan mudah diterima siswa. Juga bisa memanfaatkan media yang ada 

untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada kegiatan pembelajaran khususnya 

pada pembelajaran sejarah, karena semua itu bertujuan untuk mewujudkan 

generasi cerdas dan tahu akan sejarah khususnya sejarah nasional Indonesia. 
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Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno “Bangsa yang besar adalah bangsa 

yang menghargai akan sejarahnya” yang biasa di sebut dengan Jas Merah.  

Banyak model pembelajaran yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa di kelas, Serta mengembangkan potensi 

kekreatifitasan siswa agar siswa juga bisa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas, juga mengembangkan pengetahuan siswa terhadap 

pelajaran sejarah, sehingga mendidik siswa untuk berani megungkapkan 

pendapat didepan teman- temannya. 

Ada beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti pada saat 

melakukan observasi awal di kelas VII SMP N 3 Bumiayu, dari 36 orang siswa  

yang masing –masing memiliki karakteristik yang berbeda- beda, dapat diamati  

apabila di persentasekan dari 100% siswa, siwa yang aktif dan ikut menanggapi 

pelajaran sekitar 40% siswa tersebut juga merupakan termasuk siswa yang  

mendapatkan prestasi dikelas, sedangkan 30% siswa hanya mendengarkan 

pelajaran, kemudian 20% siswa terlihat bermain dengan teman sebangku dan 

10% ini melamun tanpa mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. Hasil 

pemgamatan lainnya yang dapat dilihat oleh peneliti adalah apabila guru 

memberikan pertanyaan siswa cenderung membuka buku dan membolak balik 

buku tanpa langsung menjawab, dari hal tersebut juga peneliti tidak bisa 

melihat berapa jauh penguasaan materi dan daya tangkapnya terhadap materi 

yang telah guru berikan. 

Dari permasalahan pada observasi awal maka peneliti mengambil 

asumsi untuk  mengembangkan potensi siswa dan meningkatkan pemahaman 
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siswa pada materi sejarah secara lebih mudah, model pembelajaran yang sesuai 

adalah Student Team Achievment Divisions (STAD). STAD merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang mudah penerapannya. 

Menurut Muslimin dkk (2000), pembelajaran kooperatif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasamaantarsiswa 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan model 

pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkat dan 

siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta 

mengembangkan keterampilan sosial. 

Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif (Muslimin dkk, 2000) 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 

kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab 

yang sama diantara anggota kelompoknya. 

4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dievaluasi. 

5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan 

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

6.Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta untuk 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 
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Kooperatif tipe lainnya seperti Team Game Tournament, Jigsaw, 

CIRC dan sebagainya, namun dengan keterbatasan jam pelajaran IPS maka 

untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa terahadap materi dan 

meningkatkan keaktifan siswa dikelas STAD dipilih sebagai model yang cocok 

untuk diterapkan di SMP.  Model ini melibatkan seluruh siswa didalam kelas 

dan siswa dituntut untuk aktif.  

Antara siswa yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan,  

karena model  ini melibatkan siswa menjadi tutor kepada temannya sesama 

siswa serta mengandung unsure yang mengembangkan potensi dan bakat siswa 

dalam merangkai kata dan mempunyai jiwa kepemimpinan karena mau 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya serta masing-masing siswa 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. dengan adanya model ini, siswa mampu mempelajari pelajaran 

IPS materi Sejarah secara lebih dalam dan kemampuan siswa pada 

pengetahuan mengenai Sejarah dapat terlihat bagaimana penangkapan mereka 

terhadap pelajaran IPS materi Sejarah yang diberikan oleh guru. 

Menurut peneliti Model pembelajaran STAD ini sangat cocok 

diterapkan dengan media pembelajaran foto karena pada kelas VII SMP materi 

pelajaran  IPS materi Sejarah membahas mengenai pengaruh masuknya agama 

Islam sebelum pra Islam yaitu Hindu- Budha serta akulturasi yang terjadi 

antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Pra Islam( Hindu- Budha) seperti 

bentuk bangunan, arsitektur, kesenian, kebudayaan, pemerintahan, kalender 

dan sebagainya. sehingga pada materi ini siswa bisa memberikan pendapat 
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mereka mengenai proses masuknya Islam dengan gambar atau foto- foto yang 

berkaitan dengan materi seperti akulturasi bangunan, kebudayaan dan 

sebagainya. 

Prinsip penggunaan model STAD sama dengan kooperative learning 

tipe lainnya di mana guru menjelaskan terlebih dahulu materi disertai dengan 

gambar atau foto- foto yang sesuai dengan materi yang kemudian gambar 

tersebut dijelaskan atau diceritakan oleh siswa selanjutnya guru hanya menjadi 

pemantau dan fasilitator. Siswa harus  menciptakan suasana kelas yang aktif 

dan terjadi interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Student Team Achievment Divisions 

(STAD) dengan Media Foto untuk meningkatkan  Prestasi Belajar IPS Materi Sejarah 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bumiayu  Tahun Pelajaran 2010/ 2011“ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran STAD dibantu media foto dalam 

pembelajaran di kelas? 

2. Apakah model STAD  dibantu media Foto dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui keefektifan penerapan model STAD dibantu media foto dalam 

pembelajaran di kelas 

2. Mengetahui penggunaan model STAD dibantu media Foto ini dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini memberikan sebuah kajian ilmiah 

mengenai peningkatan prestasi belajar siswa terhadap pelajaran IPS materi 

Sejarah sehingga berguna bagi siswa, guru, dan peneliti pada khususnya. 

Serta menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya. 

Sehingga bisa berguna apabila dibutuhkan di kemudian hari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa: 

1) Menumbuhkan minat dan ketertarikan terhadap pelajaran IPS materi 

Sejarah 

2) Meningkatkan prestasi pelajaran IPS materi Sejarah 

3) Meningkatakan keaktifan siswa dalam pelajaran IPS materi Sejarah 

4) Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya Sejarah. 

b. Bagi Guru: 

1) Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan materi 

pelajaran. 
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2) Sebagai motivasi untuk lebih bervariasi dalam memakai metode 

pembelajaran 

c. Bagi Peneliti : 

Memberikan pengalaman bagi peneliti untuk menerapkan media 

pembelajaran foto yang diterapakan bersama dengan model pembelajaran 

STAD untuk selanjutnya dapat diterapkan pada saat peneliti terjun ke 

lapangan. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Model Pembelajaran Student Team Achievment Divisions (STAD) 

Model pembelajaran merupakan suatu tekhnik yang dipakai oleh 

seorang guru dalam mengembangkan materi bahan ajarnya untuk lebih 

diminati siswa dan siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan di kelas, bukan 

hanya sebagai pendengar. Karena tugas guru selain menjadi komunikator 

juga hanya menjadi fasilitator dan mediator sehingga siswa bisa 

mengembangkan pengetahuannya. 

STAD adalah salah satu metode pembelajaran yang bisa dijadikan 

sebagai alternative pengganti model pembelajaran seperti biasanya, karena 

Student Team achievement division melibatkan semua siswa berperan aktif 

dan saling mengutarakan pendapatnya (Slavin, 2008: 143) 

2. Media Foto 

Media pembelajaran merupakan perangkat pembantu yang digunakan 

guru dalam mengajar.  Menurut Darsyanto (2010: 108) gambar foto 
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merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal didalam setiap 

kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa 

memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk 

mengamatinya. Selain itu dengan media foto ini diharap siswa lebih bisa 

mengembangkan daya tangkapnya terhadap gambar- gambar yang mereka 

lihat yang tentunya berkaitan dengan pelajaran IPS materi Sejarah. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya (Poerwadarminta 2002:768). 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang 

lahat, salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku tersebut menyabgkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Arief S. Sadiman, dkk, 2009: 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang siswa setelah mengikuti 

pembelajaran di sekolah dan terjadi perubahan dalam dirinya dengan melihat 

hasil penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan oleh guru 

setelah mengikuti assessment atau penilaian. 

4. Mata Pelajaran IPS  Materi Sejarah 

Sejarah merupakan pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap 

siswa baik SD, SMP maupun SMA. Dalam hal ini peneliti mengkaji 

tetntang siswa SMP dimana terdapat pelajaran IPS yang didalamnya juga 

selain sejarah terdapat ilmu sosial lainnya seperti ekonomi, sosiologi, dan 
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geografi. Bahan kajian sejarah pada SMP kelas VII mengkaji tentang proses 

masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, bagaimana pengaruh 

dan percampuran kebudayaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Student Teams Achievment Divisions (STAD) 

 STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan 

bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Slavin, 

2008:143). 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin. Model pembelajaran STAD merupakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif atau kooperative learning yang paling sederhana. 

Model kooperative learning sistem STAD merupakan salah satu tipe 

kooperative learning yang bertujuan mendorong siswa berdiskusi, saling bantu 

menyelesaikan tugas, menguasai dan pada akhirnya menerapkan keterampilan 

yang diberikan. STAD melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 

kelompok atas pembelajaran dalam kelompok yg terdiri dari anggota dengan 

kemampuan yang berbeda-beda 

Slavin (1995:71) menjelaskan bahwa STAD telah digunakan secara 

luas seperti pada pelajaran Matematika, seni bahasa, ilmu-ilmu sosial dan 

sains. Slavin membagi Pembelajaran kooperatif tipe STAD menjadi lima 

komponen utama yaitu Presentasi kelas (Class Presentations), tim (teams), 

kuis (quizzes), skor kemajuan individual (individual improvement scores), dan 



 

 

 

penghargaan kelompok/ rekognisi tim (team recognition), adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi kelas 

Metode ini sama halnya dengan metode yang lainnya karena pada 

awalnya guru menjelaskan materi seperti biasanya dengan mengumumkan 

kepada siswa untuk lebih fokus terhadap pelajaran, sehingga para siswa bisa 

mengerjakan kuis- kuis dan skor dari kuis itu menentukan skor tim mereka. 

2. Tim 

Tim atau yang biasa dikenal dengan kelompok dalam sebuah diskusi 

terdiri dari beberapa siswa sesuai keinginan guru dan kondisi kelas yang 

akan mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik. Fungsi 

utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua tim benar- benar 

belajar, dan mempersiapkan anggotanya untuk bisa menjawab kuis yang 

akan diberikan guru. Tim merupakan hal yang penting pada model 

pembelajaran Student team achievement divisions ini karena penentuan bagi 

baiknya tim dan baiknya skor yang akan diterima oleh tim. Jadi tim harus 

bekerja sama dan semua anggota harus aktif untuk menjawab kuis. 

3. Kuis  

Setelah guru menjelaskan materi kemudian guru memberikan kuis 

secara individual kepada siswa, agar siswa mengerjakan kuis dan tidak 

diperbolehkan saling membantu, sehingga setiap siswa bertanggung jawab 

atas pemahaman materinya. 

 



 

 

 

4. Skor kemajuan individual 

Tujuan dari skor kemajuan individual adalah memberikan kepada 

siswa bagaimana kinerja yang dia lakukan apabila dia melakukan pekerjaan 

dengan giat dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dari pada 

sebelumnya. jadi skor kemajuan individual ini merupakan skor awal yang 

diperoleh siswa selanjutnya siswa mengumpulkan skor tim bersama dengan 

tim nya. 

5. Rekognisi Tim 

Artinya tim akan mendapatkan penghargaan berupa nilai yang 

kemudian apabila salah satu tim mendapatkan skor tertinggi maka tim 

tersebut bisa masuk peringkat terbaik dibandingkan dengan tim yang lain. 

Menurut Jacque Alberti para siswa sangat senang menerima poin 

atas kemajuan yang mereka buat, mereka merasakan manfaat yang besar dari 

kertas ujian. Melalui poin kemajuan menjadi mungkin bagi siswa untuk 

prestasi rendah sekalipun memahami bagaiman sistemnya bekerja. Mereka 

juga paham bahwa sistem ini adil. Para siswa sangat menghargai kalau mereka 

tidak terpaku pada skor awal. Mereka juga memahami bahwa skor awal mereka 

berubah sejalan dengan pengetahuan mereka yang juga berubah. 

Model pembelajaran STAD ini sangat cocok apabila diterapkan 

dengan media pembelajaran foto, karena materi pelajaran IPS materi Sejarah 

kelas VII membahas seputar proses masuk dan berkembangnya Islam di 

Indonesia serta bagaimana dampak atau  akulturasinya pada saat Islam masuk 

ke Indonesia. Banyak gambar atau foto yang bisa dipergunakan untuk 



 

 

 

menerapkan model pembelajaran ini, denganadanya media foto juga siswa 

lebih bisa melihat secara langsung meskipun lewat gambar atau foto, siswa 

akan lebih tertarik untuk mempelajari IPS materi Sejarah. 

Barbara (2002) yang dikutip oleh Niti Setiasih mengemukakan 

bahwa Berbagai tinjauan empiris telah membuktikan bahwa STAD menunjukkan 

hasil yang signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tinjauan empiris yang 

dilakukan oleh Cottell dan Barbara (2002), yang meneliti penerapan pembelajaran 

kooperatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

mempunyai dampak positif dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun langkah- langkah dalam menjalankan model pembelajaran 

STAD adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dikelompokkan secara heterogen kemudian salah satu siswa 

menjelaskan kepada siswa lainnya untuk membentuk kelompok. 

2. Kemudian Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang atau lebih 

secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll.). 

3. Guru menyajikan pelajaran. 

4. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota 

kelompok. Anggota yang tahu menjelaskan kepada anggota lainnya sampai 

semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

5. Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa.  

6. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu anatar siswa yang 

satu dengan siswa lainnya. 

7.  Guru Memberi evaluasi dari materi yang telah diberikan (Slavin, 2008:155) 



 

 

 

 Berdasarkan langkah-langkah di atas, model pembelajaran student 

team achievement divisions sama seperti model pembelajaran lainnya, siswa 

dituntut untuk lebih aktif dan lebih fokus dalam menerima pelajaran. 

Menurut Made Surianta (2009) bahwa dari penelitian yang 

dilakukannya model pembelajarann STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa yang ia terapkan bersama dengan media VCD, dari rangkaian siklus yang 

di jalaninya maka membuktikan bahwa model pembelajaran STAD ini mudah 

penerapannya di lapangan. 

 Aturan utama implementasi model pembelajaran STAD menurut 

Jacquie albertie adalah: 

1. Selalu menjelaskan secara lengkap pelajarannya sebelum mengizinkan para 

siswa masuk ke dalam kelompoknya. 

2. Selalu meminta para siswa untuk menghitung poin-poin kemajuan mereka 

dan skor awal baru mereka. 

Dari uraian di atas maka model pembelajaran STAD yang dimaksud 

oleh peneliti adalah: 

1. Tahap pertama: 

Sebelum siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang heterogen, 

guru lebih dulu menjelaskan materi yang akan disampaikan secara lebih 

jelas dan menyuruh siswa untuk fokus pada saat kegiatan belajar 

berlangsung supaya nanti mereka bisa menjawab pertanyaan pada saat guru 

memberikan kuis. 

 



 

 

 

2. Tahap kedua: 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen, 

kemudian setiap kelompok diberikan masalah yang antinya akan dipecahkan 

oleh kelompok tersebut. Kemudian setelah itu untuk skor individual siswa 

diberikan kuis yang kemudian dikerjakan sendiri tanpa diperbolehkan 

melihat jawaban siswa lain. 

3. Tahap ketiga: 

Meskipun menurut langkah- langkah yang diterapkan oleh Slavin 

siswa tidak mempresentasikan hasil jawabannya, disini peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan menjelaskannya 

didepan siswa lain. Dalam hal ini guru mengarahkan siswa dan meberikan 

siswa kuis. 

Selain itu, terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, Menurut Kagan ( Rina, 2006 : 20 ) 

menjelaskan tiga keuntungan, diantaranya : 

1. Semua siswa memiliki kesempatan untuk menerima hadiah stelah 

menyelesaikan suatu materi pelajaran. 

2. Siswa mempunyai kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. 

3. Hadiah yang di berikan kepada kelompok dapat di gunakan untuk 

memberikan motivasi berprestasi pada semua siswa. 

Sarifah (2010) mengatakan bahwa pada penelitian yang di lakukannya 

dengan model pembelajaran STAD pada pelajaran IPS kelas V sd materi 

peristiwa proklamasi Indonesia dapat meningkatkan pemahaman siswa 



 

 

 

terhadap materi hal tersebut ditunjukkan pada rangkaian siklus yang di 

jalaninya serta dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran materi pokok peristiwa proklamasi Indonesia 

pelajaran IPS. 

Niti Setiasih (2010) mengungkapkan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas yang di lakukannya bertujuan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas 

belajar IPA pokok bahasan ekosistem pada siswa kelas VII-C SMP Negeri 2 

Kajen dan pada akhirnya model pembelajan STAD yang di gunakannya pada 

saat penelitian membuktikan bahwa model ini berhasil meningkatkan hasil 

belajara IPA, model STAD juga berhasil meningkatkan aktivitas belajar siswa 

secara baik secara individu maupun secara kelompok. 

Irma (2008) dalam penelitiannya yang berjudul peningkatan motivasi 

dan ketuntasan belajar matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan motivasi belajar Matematika, Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan ketuntasan belajar Matematika. 

B. Media Foto 

Semakin majunya perkembangan zaman manusia lebih terampil dalam 

menciptakan penemuan- penemuan baru. Media merupakan perangkat yang 

dipakai sebagai alat bantu. Misalnya media pembelajaran adalah suatu 

perangkat yang digunakan untuk membantu guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran didalam kelas, sehingga siswa menjadi lebih terampil dan 

memperoleh berbagai pengalaman dari adanya media tersebut. Karena tujuan 



 

 

 

adanya pembelajaran bukan hanya sekedar belajar untuk lebih mengerti 

melainkan memanfaatkan ilmu-ilmu lain untuk selanjutnya bisa digunakan 

untuk kepentingan bersama. Menurut Nana Sudjana dan ahmad rivai (2009: 7) 

kedudukan media pengajaran ada dalam komponen metode mengajar sebagai 

salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru- siswa dan interaksi 

siswa dengan lingkungan belajarnya. Melalui media pengajaran diharapkan 

dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. 

Menurut paradigma behavioristik, belajar merupakan transmisi ilmu 

pengetahuan dari expert ke novice. Berdasarkan konsep ini, peran guru adalah 

menyediakan dan menuangkan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. 

Pandangan seperti inilah yang kemudian membuat guru untuk menuangkan 

informasi kepada siswa sebanyak- banyaknya sehingga siswa bisa patuh 

kepada guru untuk menerima semua pengetahuan dari guru, hal ini akan 

berdampak buruk pada siswa karena menghalangi kreativitas siswa. 

Menurut Daryanto (dalam Criticos, 1996) media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. Adapun kegunaan media antara lain: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya dan Indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antar murid dengan 

sumber belajar. 



 

 

 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestestiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakn pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa 

(komunikan) dan tujuan pembelajaran. 

Menurut Daryanto (dalam Gerlach & Ely dalam Ibrahim, 2001) ada 

tiga kelebihan kemampuan media anatara lain: 

1. Kemampuan fiksatif artinya dapat menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini 

obyek atau kejadian dapat digamabar, dipotret, direkam, difilmkan, 

kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan 

diamati kembali seperti kejadian aslinya. 

2. Kemampuan manipulative artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 

keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat 

pula diulang- ulang penyajiannya. 

3. Kemampuan distributif artinya media mampu menjangkau audien yang 

besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran 

TV atau Radio. 

Berbagai macam media yang bisa digunakan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran disekolah, salah satu yang digunakan dalam penelitian 



 

 

 

ini adalah media foto. Penggunaan media foto ini dimaksudkan agar siswa 

lebih meningkatkan minat mereka terhadap pelajaran khususnya IPS materi 

Sejarah. Membantu mereka dalam mengembangkan pemikiran mereka 

terhadap sejarah sehingga siswa lebih kreatif dalam bercerita dan lebih mudah 

memahami materi- materi yang diberikan guru karena siswa bisa melihat foto- 

foto secara langsung yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.  

Foto itu pada dasarnyamembantu mendorong para siswa dan dapat 

membangkitkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa, kegiatan, seni, dan pernyataan kreatif 

dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta 

membantu mereka menafsirkan dan mengingat- ingat isi materi bacaan dari 

buku teks (nana sudjana dan ahmad rivai, 2009: 70). 

Media foto ini juga harus dipilih sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Jadi media yang digunakan harus berkaitan dengan materi yang 

akan disampaikan sehingga pada prakteknya dilapangan gambar foto-foto bisa 

dijadikan sumber bagi siswa dan nantinya memudahkan siswa dalam 

memahami pelajaran IPS materi Sejarah.  

Ada beberapa aplikasi penggunaan media pembelajaran foto yang 

disebutkan oleh Darsyanto (2010,117) antara lain: 

1. Penggunaan media foto dalam meningkatkan kemampuan membuat cerpen 

2. Penggunaan media photostory dalam pembelajaran.  

Aplikasi Photostory sangat sesuai dengan penerapan dalam pelajaran 

IPS materi Sejarah dengan model STAD, dimana gambar atau foto yang 



 

 

 

diambil harus sesuai dengan bahan ajar yang akan diberikan kemudian gambar- 

gambar tersebut diceritakan oleh para siswa yang sudah membentuk suatu 

kelompok untuk menceritakan atau menjelaskan mengenai gambar- gambar 

yang diberikan oleh guru. 

C. Prestasi Belajar 

Prestasi menurut Poerwadarminta (2002:768) adalah hasil yang telah 

dicapai atau dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.  

Menurut syaiful (1994) prestasi adalah apa yang telah dapat 

diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh 

dengan jalan keuletan kerja. Dalam buku yang sama Nasrun Harahap, 

berpendapat bahwa prestasi adalah "penilaian pendidikan tentang 

perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan 

pelajaran yang disajikan kepada siswa. 

Belajar menurut Slameto (2010: 2) ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang 

lahat, salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku tersebut menyabgkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Arief S. Sadiman, dkk, 2009: 2). 



 

 

 

Belajar merupakan suatu kegiatan, dimana seorang membuat atau 

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Sudah barang tentu tingkah laku tersebut 

adalah tingkah laku yang positif artinya untuk mencari kesempurnaan 

hidupnya (Sunaryo, 1989: 1). 

Menurut Cataharina (2007: 2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian bahkan persepsi manusia. 

Oleh karena itu dengan menguasai prinsip- prinsip dasar tentang belajar, 

seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan 

penting dalam proses psikologis. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa belajar merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seseorang sehingga akan mengalami perubahan 

pada dirinya, dan dari belajar itu pada akhirnya mendapatkan hasil dari 

tingkah laku, interaksi yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mnyebutkan bahwa, pengertian 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Tim Penyusun KBBI, 1991). 

Jadi prestasi belajara adalah hasil yang dicapai siswa selama proses 

pembelajaran dalam jangka waktu yang di tentukan. Biasanya hasil belajar ini 

berupa nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Biasanya 



 

 

 

berupa angka, huruf ataupun kalimat. Prestasi belajar yang diperoleh siswa ini 

menjadi toluk ukur untuk melihat berapa jauh penguasaan seorang siswa pada 

suatu mata pelajaran. 

D. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara instruktur dan 

pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar (Daryanto, 2009: 178). Hakikat 

Pembelajaran adalah suatu hasil dari teori psikologi dimana menggabungkan 

antara beberapa teori belajar seperti teori behavoristik, kognitif, humanistic dan 

sebagainya sehingga terjadi suatu masalah yang bisa disebut dengan situasi 

belajar. Situasi ini merupakan proses pembelajaran secara optimal yang dilalui 

oleh setiap manusia dalam mencapai tingkat kedewasaan dan mencapai 

kehidupan sesuai dengan tujuan sebagai masyarakat yang baik. 

Menurut Wasino Sejarah adalah salah satu cabang ilmu sosial yang 

sejarah mengandung arti kejadian- kejadian yang dibuat oleh mausia atau yang 

mempengaruhi manusia , perubahan atau kejadian yang berubah dari suatu 

keadaan ke keadaan yang lainnya. Sejarah juga berarti totalitas manusia di 

masa lampau (Wasino, 2007: 2). Berarti sejarah merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang masa lampau dan memahami bagaimana peristiwa masa 

lampau secara lebih terperinci, Dan menurut Kuntowijoyo (2005: 15) sejarah 

adalah Rekonstruksi masa lalu. Rekonstruksi tersebut antara lain apa saja yang 

sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh orang. 

Mempelajari sejarah bukan hanya berdasarkan pada pengetahuan 

umum yang diberikan oleh seorang guru sejarah, melainkan harus mempunyai 



 

 

 

beberapa referensi lain yang mendukung pengetahuan seperti buku, gambar 

atau yang lainnya. Sehingga banyak sumber yang didapatkan tidak hanya dari 

satu sumber, karena mempelajari sejarah membutuhkan beberapa sumber untuk 

lebih meyakinkan akan kejadian atau peristiwa dari sejarah.  

Belajar sejarah tidak hanya mendengarkan melainkan harus 

ditingkatkan menjadi belajar untuk tahu lebih dalam hingga menjadi 

pengamalan dalam kehidupan sesuai dengan perjuangan para pahlawan dimana 

generasi muda harus meneruskan perjuangan bangsa dengan lebih menghargai 

sejarah. Dalam kenyataan dilapangan para guru sejarah hanya memberikan 

suatu materi kepada siswa yang monoton dan tidak ada penggambaran secara 

khusus bagaimana peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi, serta menampilkan 

gambar- gambar mengenai peninggalan bersejarah, tempat- tempat bersejarah 

sehingga siswa lebih tahu dan mempunyai gambaran mengenai sejarah 

sehingga menumbuhkan minat siswa untuk lebih memperdalam ilmu sejarah. 

Guru menjadi pusat segalanya hingga suasana yang terjadi didalam kelas 

monoton dan interaksi yang terjadi antara siswa satu dengan yang lainnya tidak 

terjadi karena pada dasarnya guru itu bertugas sebagai fasilitator dan mediator 

bagi para siswa sehingga para siswa bisa berperan lebih aktif didalam kelas dan 

suasana kelas yang biasanya membosankan dan menegangkan bisa berubah 

menjadi suasana kelas yang menyenangkan. Proses belajar bersifat internal dan 

unik dalam individu siswa, sedang proses pembelajaran bersifat eksternal yang 

sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 



 

 

 

Berdasarkan uraian teori di atas pembelajaran sejarah adalah salah 

satu rangkaian kinerja yang melibatkan beberapa komponen secara sinergi dan 

fungsional yaitu kinerja guru IPS dan potensi siswa, fasilitas penunjang 

pembelajaran dan lingkungan belajar secara optimal. Melalui pembelajaran 

juga diharapkan dapat berakhir dengan sebuah peningkatan prestasi dan minat 

belajar siswa terhadap pelajaran IPS materi Sejarah secara komprehensif 

mengenai materi yang akan disajikan. 

Pemahaman siswa dari semua uraian di atas juga bukan hanya 

dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pembelajaran IPS materi Sejarah secara 

substantive saja, melainkan juga bisa muncul efek lainya seperti: 

1. Lebih tertarik akan pengetahuan mengenai sejarah 

2. Lebih meningkatkan keaktifan siswa  

3. Memahami sejarah secara lebih jelas dan menyenangkan 

4. Lebih kritis dalam menanggapi sebuah masalah 

5. Mengikutsertakan peran siswa dalam kelas. 

6. Mengembangkan potensi berfikir siswa. 

7. Meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran IPS lainnya dengan 

penggunaan model STAD berbantu media foto. 

E. Kerangka Berfikir 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelajaran IPS materi 

Sejarah disekolah masih kurang diminati oleh siswa. Hal ini bisa dilihat dari 

keadaan siswa apabila guru sudah masuk kelas suasana kantuk pun mulai 

menyerang para siswa, hal itu ditambah dengan metode pengajaran guru yang 



 

 

 

masih banyak menggunakan metode ceramah dimana guru hanya 

menjelaskan materi dan informasi sebanyak- banyaknya tanpa melibatkan 

siswa di kelas, sehingga siswa tidak berperan aktif dalam kegiatan ini. 

Ditambah dengan kurangnya pengetahuan guru mengenai model- 

model prmbelajaran yang terbaru untuk menciptakan suasana kelas yang 

nyaman, aktif namum tetap kondusif. Harusnya guru lebih bisa melihat 

potensi siswa untuk mengembangkan materi yang ia dapatkan sehingga siswa 

juga bisa saling berinteraksi satu sama lain, dan disinilah posisi guru hanya 

sebagai fasilitator dan mediator. 

Agar  kejenuhan siswa dapat diatasi dan dihindarkan, maka guru harus 

pintar dalam memilih model dan media pembelajaran yang mendukung 

kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan media Foto di mana 

media ini digunakan untuk menampilkan gambar- gambar seputar pelajaran 

IPS materi Sejarah kelas VII mengenai proses masuknya Islam di Indonesia 

serta bagaimana akulturasi dan sebab- akibatnya dari masuknya agama Islam 

di Indonesia.  

Sedangkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa dan 

mengembangkan potensinya maka model yang paling cocok adalah model 

pembelajaran STAD. Model ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran 

siswa dan melatih kepercayaan diri siswa serta melatih siswa untuk saling 

bertukar pikiran atau pendapat.  

Media foto sangat cocok diterapkan dengan model pembelajaran 

STAD ini karena saling bersinergi, di mana nantinya setelah guru menjelaskan 



 

 

 

materi kemudian siswa mulai menjelaskan gambar atau foto- foto yang sudah 

dijelaskan oleh guru. Dengan adanya hal ini maka kemandirian siswa terlatih 

karena mereka mengerjakan sendiri dengan timnya masing-masing dan guru 

di sini hanya sebagai mediator dan fasilitator. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untul melakukan penelitian 

mengenai keefektifan media pembelajaran foto dengan menerapkan model 

pembelajaran STAD pada mata pelajaran IPS materi Sejarah kelas VII. 

Peneliti menyatakan bahwa jika terdapat dua kelas berbeda, yaitu 

kelas dengan media pembelajaran foto dengan menerapkan model 

pembelajaran STAD dan kelas yang hanya menggunakan pembelajaran STAD 

media gambar tanpa bantuan media foto maka logikanya hasil belajar siswa 

dengan media pembelajaran foto dengan menerapkan model pembelajaran 

STAD lebih baik dibandingkan siswa dengan pembelajaran STAD dengan 

media gambar. 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu keadaan atau peristiwa yang diharapkan dan 

menyangkut hubungan variabel- variabel penelitian (Punaji Setyosari, 2010: 

92). 

Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka dirumuskan hipotesis pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan model STAD dibantu media foto ini dapat meningkatkan 

keefektifan dalam pembelajaran IPS di kelas. 



 

 

 

2. kemampuan siswa untuk memahami materi pelajaran sejarah dengan 

menggunakan model STAD yang dibantu dengan media Foto ini dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 2) metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan 

tertentu. Dalam suatu penelitian diperlukan metode penelitian yang 

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang 

bersifat eksperimental. Menurut Sugiyono(2008: 7) metode kuantitatif 

dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian, disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka- angka dan analisis 

menggunakan statistik. Menurut Sukardi (2009:179) metode eksperimen 

merupakan metode penelitian yang paling produktif, karena jika penelitian 

tersebut dilakukan dengan baik dapat menjawab hipotesis yang utamanya 

berkaitan dengan hubungan sebab akibat, jadi penelitian eksperimen pada 

prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun 

hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat( Causal- effect 

relationship).  



 

 

 

Penelitian eksperimental bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan 

hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih dari kelompok 

eksperimental yang dikenai perlakuan dengan membandingkan hasilnya 

dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan (Sumadi, 2000: 

29).  

B.  Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, mengambil lokasi di SMP Negeri 03 Bumiayu 

tahun ajaran 2010/ 2011 yang berada di Desa Langkap Kecamatan Bumiayu 

Kabupaten Brebes. Kelas yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas VII 

A dan VII B sebagai kelas kontrol, karena setelah melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran dari 6 kelas, kelas tersebut juga merupakan 

kelas yang mempunyai prestasi yang rendah dibuktikan dengan nilai awal 

yang masih dibawah KKM (kriteria ketuntasan minimal yaitu 65) 

2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2008:80). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 

3 Bumiayu Brebes sebagai populasi karena siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Bumiayu Brebes telah memenuhi syarat sebagai populasi yang bersifat 

homogen yaitu dengan jumlah 188 siswa dari kelas A sampai dengan  kelas  

 



 

 

 

3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII A dan kelas VII B criteria pemilihannya berdasarkan usulan dari 

guru mata pelajaran bahwa kelas tersebut merupakan kelas yang KKM nya 

masih sangat rendah. 

Semua anggota populasi bersifat homogen, sehingga sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan teknik Random Sampling. 

Perlakuan terhadap sampel adalah sebagai berikut: 

a. dipilih satu kelas sebagai kelas eksperimen  yang dikenai media 

pembelajaran foto  dengan menerapkan model STAD (VII A). 

b. dipilih satu kelas kontrol yang dikenai model pembelajaran STAD dengan 

media Gambar (VII B). 

c. dipilih satu kelas untuk kelas uji coba instrumen (kelas yang sudah 

menerima materi sebelumnya yaitu  kelas VIII). 

C. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2007 :2) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel antara lain: 

 

 



 

 

 

a. Variabel bebas : 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu kejadian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran student team 

achievement divisions yang diterapkan bersama dengan media foto. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah akibat dar variabel bebas, dalam hal ini 

bagaimana penerapannya sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada. 

Adapun pola rancangan yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Bagan Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Postest 

Kelas eksperimen X Tes 

Kelas kontrol Y Tes 

 Keterangan: 

X : perlakuan model pembelajaran STAD dengan media foto . 

Y : perlakuan model pembelajaran STAD dengan media gambar. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumen 

Metode ini digunakan untuk mengambil data nama- nama dan nilai 

hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen yang mejadi sampel 



 

 

 

penelitian, dimana nantinya akan di bandingkan dengan hasil belajar siswa 

setelah dilakukan treatment. Terpilih dua kelas dari enam kelas yaitu kelas 

VII A dan VII B berdasarkan kriteria bahwa kelas tersebut merupakan kelas 

yang nilai KKM nya masih dibawah batas tuntas dan dikatakan rendah. 

2. Metode Tes 

Tes adalah metode yang digunakan untuk melihat kemampuan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran IPS materi Sejarah. Tes terdiri atas 

beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

siswa sejauh mana siswa menguasai materi. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Awal 

Data awal ini digunakan untuk mengetahui prestasi yang diperoleh 

siswa dengan menggunakan nilai harian ulangan pertama yang diberikan 

oleh guru mata pelajaran IPS dan sebelum peneliti melakukan treatment, 

supaya pada akhirnya bisa dibandingkan dengan test setelah treatment. 

b. Post- tes 

Post- tes merupakan uji akhir eksperimen yang dilakukan untuk 

menguji hasil eksperimen setelah dilaksanakannya bukti efektivitas 

model pembelajaran STAD dengan media foto serta mengetahui hasil 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrument. Instrument 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena atau kejadian 



 

 

 

yang diamati pada saat peneliti terjun ke lapangan. Adapun beberapa 

instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

3. Bahan ajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

4. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

5. Soal yang terdiri dari soal uraian, adapun penyusunan langkah- langkah 

dalam pembuatan soal antara lain: 

a. Menentukan tipe soal yaitu soal uraian. 

b. Menentukan banyaknya soal berdasarkan tingkat pertimbangan dan 

tingkat kesulitan soal. Banyaknya soal adalah 10 buah soal. 

c. Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal yaitu 80 menit (2 x 

40 menit). 

d. Membuat kisi-kisi. 

e. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal dan bentuk lembar jawab. 

f. Membuat butir soal dan kunci jawaban. 

g. Mengujicobakan  soal  pada  peserta  didik  kelas  uji  coba  yang  telah 

ditentukan yaitu peserta didik kelas VIII B. 

h. Menganalisis  hasil  uji  coba  dalam  hal  validitas,  reliabilitas, daya 

beda, dan tingkat kesukaran. 

 

 

 



 

 

 

G. Analisis Soal Uji Coba 

1. Validitas Soal Uji Coba 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu kesahihan data atau 

keabsahan data yang digunakan sebagai instrument dalam penelitian. Suatu 

instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas yang sangat tinggi. 

Sebaliknya apabila suatu instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang sangat rendah. Menurut Arikunto (2006:168-169) bahwa 

tinggi rendahnya validitas instrument menentukan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan validitas soal uraian, maka 

digunakan korelasi product moment. 
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N = banyak subjek 

 𝑋  = jumlah butir soal  

 𝑌 = jumlah skor total 

 𝑥𝑦   = jumlah skor perkalian item dengan skor total 

Σ𝑥2  = Jumlah kuadrat skor item 

Σ𝑦2  = jumlah kuadrat skor total   (Arikunto, 2006:146) 

 Setelah diperoleh r xy kemudian dikonsultasikan dengan harga 

kritik product moment dengan taraf signifikan 5 % dan jumlah sampel 42, 



 

 

 

sehingga diperoleh r. 0,304. Jika harga apabila r xy > 0,304 maka butir soal 

itu valid. (Arikunto, 2006:148). 

Ada 10 soal yang diberikan peneliti kepada siswa untuk dikerjakan 

kemudian setelah selesai dikerjakan kemudian ke 10 soal tersebut dianalisis 

peneliti dengan menggunakan rumus di atas. Dari ke 10 soal ada 8 yang 

valid. Sebagai contoh soal no.1 karena r xy > r tabel, maka soal no.1 valid. 

Perhitungan validitas instrument dari rumus diata dapat dilihat pada 

lampiran 10 halaman 122. 

2. Reliabilitas Soal Uji Coba 

Pengertian reliabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil 

instrument. Artinya, reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, 

dimana suatu instrumen dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan yang 

tinggi jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes uraian adalah 

rumus Alpha Cronbach, adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 
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Dimana : 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb2 = jumlah varians butir 



 

 

 

σt
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= varians total 

Xb = jumlah skor tiap nomor butir soal 

Xt = jumlah skor total 

N = jumlah subjek             

  (Arikunto 2006: 196) 

Dari rumus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa varians butir 

soal dari nomor 1 sampai nomor 10 jumlah variannya adalah 12.336. maka 

perhitungan koefisisen reliabilitasnya :  

 

 

 

Harga r tabel (r (5%:40) = 0,392 

Karena r11> rtabel maka perangkat soal tersebut reliabel. 

Perhitungan reliabilitas  instrument dari rumus diatas dapat dilihat pada 

lampiran 11 halaman 124.   

3. Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal 

disebut indeks kesukaran (difficulty index). Teknik perhitungannya adalah 

dengan menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar atau 

berada pada batas lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item. Untuk 

menginterpretasikan taraf kesukaran item dapat digunakan toluk ukur 

menurut Arifin (1991:135). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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𝑃 =
𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠
 

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah: 

P < 0,30  soal sukar 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 soal cukup (sedang)  

P > 0,70  soal mudah  

 Dari rumus di atas maka dapat diketahui tingkat kesukaran setiap 

soal, sebagai contoh soal no. 1 dikatakan mudah karena didapat nilai P 

antara nilai 0,70 sampai 1,0. Perhitungan rumus ini dapat dilihat pada 

lampiran 13 halaman 128. 

4. Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta 

didik yang tidak pandai (berkemampuan rendah). Semakin tinggi daya 

pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan 

peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai. Teknik yang digunakan 

adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean) yaitu antara 

rata-rata dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk 

tiap-tiap item. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝐷𝑃 =
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 −𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 



 

 

 

Kriteria daya pembeda soal adalah: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,19 : soal dibuang 

0,19  DP ≤ 0,29 : soal diperbaiki 

0,29  DP ≤ 0,39 : soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,39  DP ≤ 1,00 : soal diterima baik    

(Arikunto 2006: 196) 

Rumus di atas menjelaskan bahwa daya beda setiap soal dapat 

diketahui, sebagai contoh soal no. 1 dikatakan baik karena didapat nilai 

Daya Pembeda antara nilai 0,40 sampai 0,70. Perhitungan dari rumus di atas 

dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 126. 

H. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai siswa 

yang diberi perlakuan dengan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantu media foto dengan pembelajaran yang 

menggunakan model STAD murni berdistribusi normal atau tidak. Hal ini 

menentukan uji statistik selanjutnya.  

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan data hasil tes dalam bentuk data interval,yaitu dengan 

cara: 

1) Menentukan rentang, yaitu selisih data terbesar dengan data  terkecil. 



 

 

 

2) Menentukan banyaknya kelas interval dengan aturan Sturges, yaitu: 

banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n, dengan n adalah banyaknya data 

(Sudjana 2005: 47). 

b. Menentukan panjang kelas interval (p) dengan rumus: 

Kelas Banyaknya

Rentang
)(kelas Panjang p

 
 

(Sudjana 2005: 47)
 

c. Memilih ujung bawah kelas interval pertama yang dapat ditentukan 

dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, 

tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas.  

d. Menentukan nilai rata-rata dari data interval kelas dengan rumus: 
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e. Menentukan simpangan baku data interval dengan persamaan 
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Keterangan: S = simpangan baku dan 

f. Menentukan batas-batas interval.
 
 

g. Menentukan angka standar dengan rumus:   

S

XX
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 , untuk i = 1, 2, 3, ..., n 

ifn 

ifn 

 

(Sudjana 2005: 95) 

(Sudjana 2005: 70) 



 

 

 

Di mana Xi adalah nilai batas interval, X adalah nilai rata-rata, dan S 

adalah simpangan baku (Sudjana 2005: 99).

 

h. Menentukan luas daerah. 

i. menentukan frekuensi harapan (fh) yang merupakan hasil kali antara luas 

daerah dengan jumlah peserta. 

j. Menentukan chi kuadrat dengan rumus 
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(Sudjana 2005: 273) 

Keterangan: 

χ
2     

: chi kuadrat 

O i   :  frekuensi yang diperoleh dari data penelitian  

E i   :  frekuensi yang diharapkan 

Hasil perhitungan nilai χ
2
 dikonsultasikan dengan nilai χ

2
 pada tabel 

dengan dk = k - 1 (k adalah banyaknya kelas interval) dengan taraf 

signifikasi 5%. Data dikatakan normal apabila χ
2

hitung < χ
2

tabel  

(Sudjana 2005: 291-294). 

2. Uji Kesamaan dua varians (uji homogenitas)  

Digunakan untuk mengetahui apakah data nilai siswa yang diberi 

perlakuan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD 

berbantu media foto dengan pembelajaran yang menggunakan model STAD 



 

 

 

murni mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

H 0  : 2

1  = 2

2   

H 1  : 2

1   2

2   

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus:  

F = 
terkecilVarians

terbesarVarians
       

F hasil perhitungan dibandingkan dengan  yang diperoleh 

dari daftar distribusi F dengan peluang ½, sedangkan derajat kebebasan  

dan  masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut serta   = 

0,05. Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika   

(Sudjana 2005: 249-250). 

3. Uji Dua Kesamaan Rata- Rata 

Uji dua kesamaan rata- rata ini adalah untuk mengetahui nilai rata- 

rata awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dilakukan 

treatment apakah ada perbedaan yang signifikan setelah dibandingkan 

dengan nilai akhir yaitu setelah dilakukan treatment. Rumus yang digunakan 

untuk menguji dua kesamaan rat- rata adalah: 
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Keterangan:   

1x  = rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen 

2x  = rata-rata hasil belajar siswa kelompok kontrol 

2

1s  = varians untuk kelompok eksperimen 

2

2s  = varians untuk kelompok kontrol 

1n  = banyaknya siswa pada kelompok eksperimen 

2n  = banyaknya siswa pada kelompok Kontrol. 

Dengan Kriteria pengujian: 0H  diterima apabila t < t 1  dan tolak 

0H  jika t mempunyai harga lain didapat dari distribusi t dengan dk = 

221  nn dan α = 5% . (Sudjana 2005: 239-243). 

I. Analisis hasil penelitian 

Setelah semua data terkumpul, maka data- data yang diperoleh 

tersebut dikumpulkan untuk dianalisa dan mendapatkan hasil akhir. Data yang 

diperoleh dari nilai rata- rata untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar tersebut dari nilai rata- rata dapat dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

Tingkat ketuntasan belajar = 
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
  x 100% 

Jika siswa yang memperoleh nilai lebih atau sama dengan 65 

mencapai 75% maka pelajaran dikatakan tuntas dan pembelajaran dapat 

dilanjutkan dengan materi pokok selanjutnya. Sebaliknya jika hasilnya kurang 

dari 75% maka pembelajaran harus diperbaiki agar mencapai 75%. 



 

 

 

Data yang diperoleh sebelumnya dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan triangulasi data. Pendekatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu: 

pertama dilakukan reduksi data, yaitu kegiatan pemilihan data yang dapat 

dipaparkan. Kedua melakukan pemaparan data dan ketiga dilakukan 

pengambilan kesimpulan. Analisa data dilakukan sebelum dan sesudah 

tindakan kelas dilaksanakan. Hasil analisa data tersebut dapat digunakan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya dalam pertemuan berikutnya.  

J. Uji hasil pengamatan  

Penilaian psikomotorik siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

ini dilakukan dengan rating scale, yaitu skor 1 untuk tidak baik, skor 2 untuk 

cukup baik, skor 3 untuk baik dan skor 4 untuk sangat baik. Sedangkan analisis 

lembar observasi ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑁𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 =
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100% 

 

Klasifikasi presentase nilainya adalah sebagai berikut: 

25.00% ≤ N ≤ 43.75% : tidak baik 

43.75% < N ≤ 62.50%  : cukup 

62.50% < N ≤ 81.25%  : baik 

81.25% < N ≤ 100%  : sangat baik  

 

 

 



 

46 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Tempat Penelitian 

1. Deskripsi SMP Negeri 3 Bumiayu 

Berdasarkan  data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan 

pengumpulan dokumen resmi dari pihak sekolah, maka diperoleh mengenai 

profil dari sekolah yang menjadi tempat penelitian yaitu SMP Negeri 3 

Bumiayu. 

SMP Negeri 3 Bumiayu terletak di Desa Langkap, SMP Negeri 3 

merupakan sekolah Negeri namun bernuansa islami, bisa dibuktikan 

sebelum memulai pembelajaran dipagi hari setiap kelas dari kelas VII 

hingga kelas VII melaksanaan tadarus Al-quran secara bersama- sama 

selama 10 menit.  

SMP Negeri 3 Bumiayu memiliki visi dan  misi sekolah, adapun 

visi  dari SMP Negeri 3 Bumiayu adalah “unggul dalam prestasi dan 

berbudi pekerti luhur” . sedangkan misi dari SMP Negeri 3 Bumiayu adalah 

melaksanakan proses pembelajaran secara  efektif,  dan    efesien agar 

sesuatu berkembang secara optimal sesuai potensi yang di miliki,  

Meningkatkan perolehan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), Meningkatkan 

kedisiplinan, Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi dalam bidang Kesenian 

dan Olah Raga, Meningkatkan potensi siswa dalam bidang ketrampilan. 

Selain itu, SMP Negeri 3 Bumiayu ini juga mempunyai tujuan sekolah yaitu 



 

 

 

“ peningkatan prestasi belajar siswa dan peningkatan kemampuan guru 

dalam pengelolaan kelas” dengan adanya tujuan ini diharapkan SMP Negeri 

3 Bumiayu bisa bersaing dengan SMP favorit lainnya yang berada di 

wilayah brebes selatan.  

SMP Negeri 3 Bumiayu  terletak di Desa Langkap, Kecamatan 

Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Bumiayu merupakan 

pusat aktivitas masyarakat di bagian selatan Kabupaten Brebes seperti 

Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, Salem, dan Paguyangan. Bagi wilayah 

Kabupaten Brebes bagian selatan, Bumiayu merupakan pusat pendidikan. 

Di tingkat SMP ada 4 sekolah negeri dan masih banyak sekolah swasta yang 

lainnya, yang salah satunya adalah SMP Negeri 3 Bumiayu ini.  

Kondisi lingkungan SMP Negeri 3 Bumiayu yaitu terletak di dukuh 

Karang Poh di Desa Langkap, bila dilihat dari letak bangunannya, SMP 

Negeri 3 Bumiayu berada ditengah-tengah penghubung dukuh antara dukuh 

karang poh dan dukuh waringin sehingga di sebelah timur dan barat masih 

banyak rumah penduduk yang berdiri, dan sebelah selatan terdapat 

persawahan hijau yang membuat suasana pedesaan masih sangat terasa, dan 

di sebelah utara terdapat pepohonan yang masih sangat asri dan biasa 

digunakan tempat untuk istitarahat para siswa bercanda tawa dengan teman- 

temannya.  

 Sekolah ini sangat strategis karena jauh dari kebisingan kota. 

Suasana sekitar yang masih asri seperti pepohonan, persawahan membuat 

siswa bisa belajar lebih fokus dan tidak terganggu oleh suara kebisingan dari 



 

 

 

kendaraan. Akses kendaraan pun mudah karena jalan di dukuh Karang poh 

ini merupakan jalur penghubung antara kecamatan Bumiayu dengan 

kecamatan Paguyangan. khususnya desa Cilibur. Jadi masih ada angkutan 

yang sewaktu-waktu bisa lewat terutama pada jam sibuk pada saat siswa 

berangkat dan pulang sekolah. Adapun potensi yang dimiliki sekolah ini 

antara lain hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua 

wali murid ataupun masyarakat di Desa Langkap, sarana ibadah yang 

memadai seperti mempunyai mushola sendiri yang digunakan untuk 

kegiatan keagamaan, keamanan yang cukup terjamin karena sebagian besar 

bangunan sekolah telah dikelilingi oleh pagar tembok dan besi. Fasilitas 

penunjang lainnya seperti laboratorium komputer pun sudah mulai tersedia. 

Pengururs komite sekolah yang sangat mendukung dan responsive terhadap 

program- program sekolah. 

Tenaga pengajar/ guru di SMP N 3 Bumiayu terdiri dari 30 orang 

guru, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 daftar Guru Dan Karyawan SMP Negeri 3 Bumiayu 

NO Sumber Daya Manusia Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Kepala Sekolah 

Guru Tetap 

Guru Tidak Tetap 

Pegawai TU Tetap  

Pegawai TU Tidak Tetap 

Guru Kontrak  

Pesuruh Penjaga Malam 

1 Orang 

24 Orang 

5 Orang 

4 Orang 

4 Orang 

 

2 Orang 

18 diantaranya 

sudah 

mendapatkan 

sertifikasi guru. 

 

 

 

 



 

 

 

SMP Negeri 3 Bumiayu memiliki 30 ruangan atau bangunan, yang 

diantaranya ada 16 ruangan sebagai kelas. Dan ruangan lainnya seperti 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, ruang tata usaha, ruang UKS, 

laboratorium,  ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang ibadah dan toilet. 

Jumlah siswa yang masih aktif belajar pada tahun ajaran 2010/2011 

sebanyak 589 siswa. Dapat dilihat rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 4.2 jumlah seluruh siswa SMP Negeri 3 Bumiayu 

Kelas VII Kelas VII Kelas IX 

188 Siswa 209 Siswa 192 Siswa 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Pelaksanaan 

Persiapan dilakukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian adalah mencari lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 3 

Bumiayu. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan 

observasi awal keadaan kelas dan keadaan siswa. Kemudian peneliti 

meminta surat ijin kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang untuk sebelumnya mengadakan observasi awal dan meminta 

ijin untuk penelitian serta berkomunikasi langsung dengan guru mata 

pelajaran IPS. Setelah peneliti melakukan observasi awal tahap 

selanjutnya peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 3 Bumiayu.  



 

 

 

Data diperoleh dengan mengumpulkan data, dan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes. Tes dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Sebelumnya peneliti 

melakukan uji data awal, di mana data awal tersebut diperoleh dari 

ulangan harian yang telah dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Jadi, 

peneliti bisa membandingkan hasil prestasi siswa. 

Instrument penelitian ini menggunakan bahan ajar dimana 

perbedaanya terdapat pada gambar atau foto didalam bahan ajar. Pada 

kelompok eksperimen diberikan bahan ajar yang didalamnya juga 

terdapat foto-foto yang berkaitan dengan materi, sedangkan pada 

kelompok kontrol diberikan bahan ajar yang tanpa foto namun diberikan 

media gambar. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah menyiapkan instrument penelitian langkah 

selanjutnya untuk menguji keabsahan suatu instrumen maka peneliti 

melakukan uji coba instrument yang dilakukan di kelas VIII karena kelas 

ini sudah menerima materi sebelumnyapada saat kelas VII. Setelah 

melakukan analisis maka dari 10 soal yang dibuat oleh peniliti 8 soal 

yang boleh diberikan kepada siswa, artinya 8 soal tersebut yang valid dan 

yang boleh diberikan kepada siswa. 

Berikutnya setelah menentukan sampel, maka terpilih 64 

siswa dari dua kelas yaitu 34 siswa untuk kelas eksperimen dan 30 siswa 

untuk kelas kontrol. Tahap selanjutnya adalah pemberian treatment pada 



 

 

 

kelas eksperimen dengan penggunaan model pembelajaran STAD dibantu 

dengan media foto yang ada pada bahan ajar dan kelas kontrol dengan 

hanya menggunakan model STAD saja. Kegiatan pembelajarannya adalah 

sebagi berikut: 

1) Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen pada penelitian ini adalah kelas VII A 

dengan jumlah murid sebanyak 34 siswa. Kegiatan pembelajaran di 

kelas ini dilakukan dengan pemberian treatment di kelas dengan RPP 

terlampir. Pada kelas eksperimen ini, setiap siswa diberikan bahan ajar 

oleh peneliti yang di dalamnya memuat mengenai materi-materi 

disertai dengan foto yang sesuai dan berhubungan dengan materi 

tersebut. Bahan ajar tersebut sebagai acuan untuk siswa memahami 

materi, karena bahan ajar yang diberikan sudah cukup lengkap dan 

disertai dengan foto yang maka siswa lebih antusias dan tertarik untuk 

lebih mendalami materi sejarah. 

Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai 

keberadaan ataupun keterangan dari foto-foto yang ada pada bahan 

ajar tersebut. Bahan ajar digunakan peneliti karena tidak adanya 

fasilitas LCD maupun OHP di sekolah ini, sehingga peneliti 

mengambil keputusan untuk menggunakan bahan ajar yang langsung  

disertai dengan foto. 

Segi positif dalam pembelajaran di kelas eksperimen ini 

adalah siswa lebih antusias dan berani mengemukakan pendapat 



 

 

 

ataupun pertanyaan kepada guru, sehingga guru yang dalam hal ini 

adalah peneliti, hanya sebagai pendamping dan fasilitator apabila ada 

siswa yang memberikan pertanyaan. 

Selain itu foto yang ada pada bahan ajar ini memudahkan 

siswa untuk menerima kuis pada saat guru memberikan kuis. setelah 

model pembelajaran STAD diberikan, maka dapat diketahui bahwa 

model pembelajaran ini berjalan dengan baik dalam pembelajaran di 

kelas. 

Diakhir kegiatan pembelajaran guru memberikan evaluasi 

terhadap materi yang telah disampaikan, dan guru memberikan post 

tes untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman materi siswa dan 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

2) Kelas Kontrol 

Dalam penelitian digunakan sebagai kelas kontrol yaitu kelas 

VII B dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Kegiatan pembelajran 

di kelas ini dilakukan dengan pemberian treatment di kelas dengan 

RPP terlampir. Pada kelas ini juga dibagikan bahan ajar dengan 

perbedaan tidak ada foto- foto yang menunjang pembelajaran. Jadi 

bahan ajar yang diberikan hanya berisi materi saja, meskipun siswa 

kurang antusias tetapi mereka tetap mengikuti pelajaran dan guru yang 

dalam hal ini adalah peneliti memberikan model pembelajaran yang 

sama yaitu STAD. Guru juga sebagai pemegang peran utama, karena 



 

 

 

guru harus memaparkan materi dan menjelaskan tentang materi yang 

ada pada bahan ajar tersebut. 

Kendala yang terjadi di kelas control ini, siswa kurang 

antusias karena guru hanya memberikan materi tanpa ada 

penggambaran atau benda yang langsung bisa dilihat oleh siswa. 

penggunaan model pembelajaran STAD dengan media gambar di kelas 

siswa kurang antusias dan kurang bisa menjawab kuis dari guru 

karena gambar yang ada kurang membuat siswa paham, dan gambar 

yang ada sangat sulit untuk diamati. Pada akhir kegiatan pembelajaran 

guru juga melakukan evaluasi, dan melaksanakan post test. 

C. Hasil Observasi Peserta Didik(uji pengamatan) 

Observasi yang dilakukan pada peserta didik ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifitasan penggunaan model pembelajaran STAD dibantu 

dengan media foto yang dilakukan selama 2 pertemuan disajikan dalam tabel 

1.3 berikut. 

        Tabel 4. 3 Hasil Observasi Terhadap Peserta Didik 

No. Pertemuan Persentase Hasil (%) 

1. Pertemuan 1 70 

2. Pertemuan 2 85 

 

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa prosentase yang pembelajaran 

yang dilakukan selam 2 pertemuan semakin meningkat, sehingga terbukti 

bahwa model STAD yang dibantu media foto ini efektif digunakan dalam 



 

 

 

pembelajaran di kelas. Perhitungan persentase ini dapat dilihat dilampiran 8 

halaman 155. 

D. Analisis Data Tes 

1. Uji Normalitas 

a. Uji normalitas data awal 

Uji normalitas data awal terhadap data hasil penelitian pada kelas 

eksperimen, kelas kontrol 1 dan kelas kontrol 2 menggunakan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis : 

H0 :  Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

 Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05. 

Kriteria:  

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

Tabel 4. 4 Output SPSS untuk Uji Normalitas Data awal. 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Kelaseksperimen 

 
34 66.35 6.531 55 83 

kelaskontrol 30 67.03 7.937 55 85 

 



 

 

 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas 

hasil tes yang dapat dilihat pada tabel di atas. Pada kelas eksperimen  

Asymp Sig.(2-tailed). = 0,402 > 0,05, dan pada kelas kontrol Asymp Sig.(2-

tailed). = 0,367 > 0,05, maka  Ho diterima. Artinya baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, data berdistribusi normal. Perhitungan 

hasil analisis di atas dapat dilihat pada lampiran 24  halaman 141. 

b. Uji normalitas data akhir 

Uji normalitas data awal terhadap data hasil penelitian pada 

kelas eksperimen, kelas kontrol 1 dan kelas kontrol 2 menggunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik :  

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 

Kriteria:  

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

Tabel 4. 5 Output SPSS untuk Uji Normalitas Data akhir 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Kelaseksperimen 34 71.74 6.828 64 90 

 

Kelaskontrol 30 65.67 7.765 50 85 



 

 

 

 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 

probabilitas hasil tes yang dapat dilihat pada tabel di atas. Pada kelas 

eksperimen  Asymp Sig.(2-tailed). = 0,142 > 0,05, dan pada kelas kontrol 

Asymp Sig.(2-tailed). = 0,794 > 0,05, maka  Ho diterima. Artinya baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, data berdistribusi normal. 

Perhitungan analisis di atas dapat dilihat pada lampiran 25 halaman 143. 

2.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians-

varians hasil belajar peserta didik dari masing-masing kelas berbeda nyata 

atau tidak. Untuk mengujinya digunakan uji F, seperti terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 6  Rangkuman hasil uji homogenitas 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung = 1,29 dan pada α = 

5% dengan v1= 34 – 1 = 33 dan v2 = 30 – 1 = 29, maka  diperoleh Ftabel = 

2,07. Dengan demikian jelas bahwa Fhitung < Ftabel . Hal ini berarti data yang 

diambil mempunyai varians yang sama atau bersifat homogen. Setelah teruji 

normalitas dan homogenitasnya, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kesamaan dua rata- rata awal dan dua rata- rata akhir serta uji 

Kelas Varians N F hitung F tabel Kriteria 

Eksperimen 46,62 34 

1,29 2,07 Homogen 

Kontrol 60,30 30 



 

 

 

hasil peneletian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Perhitungan uji 

kesamaan dua varians dapat selengkapnya dilihat pada lampiran 26 halaman 

145. 

3. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Awal 

Untuk mengetahui mengetahui bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berawal dari kemampuan yang sama sebelum diberi perlakuan maka 

harus diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-

rata nilai awal yang sama.  Kesamaan rata-rata nilai awal siswa diuji dengan 

uji kesamaan dua dua rata-rata  dengan hipotesis statistika sebagai berikut 

ini. 

H0 : µ1 = µ2 (rata- rata nilai awal kelas eksperimen sama dengan rata- 

rata nilai awal kelas kontrol) 

Ha : µ1 ≠ µ2  (rata- rata nilai awal kelas eksperimen tidak sama dengan 

rata- rata nilai awal kelas kontrol) 

Uji kesamaan dua rata-rata juga dapat dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS dengan hipotesis seperti di atas, dengan kriteria 

terima H0 jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 pada Equal variances assumed 

untuk data homogen, dan terima H0 jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 pada 

Equal variances not assumed untuk data tidak homogen. 

Uji kesamaan dua rata- rata nilai awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: 𝜇1 =  𝜇2 (rata- rata nilai awal kelas eksperimen sama dengan rata- 

rata nilai awal kelas kontrol ). 
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Ha: 𝜇1 ≠  𝜇2 (rata- rata nilai awal kelas eksperimen tidak sama dengan 

rata- rata nilai awal kelas kontrol). 

Kriteria: 

Karena telah diketahui varians homogen(dapat dilihat pada kolom 

levene’sTest for Equality of Variances, sig. = 0,230 > 0,05 ), maka dipilih 

Equal variances assumed. Ho diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 

0.05. 

T- Test 

Tabel 4.7  hasil output SPSS untuk uji kesamaan dua rata-rata nilai awal 

Group Statistics 

 

KELAS N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai Awal Eksperimen 34 66.35 6.531 1.120 

Kontrol 30 67.57 7.776 1.420 

 

Berdasarkan output di atas diperoleh harga t (sig 2- tailed) = 0.500 > 

0.05, sehingga Ho diterima, artinya rata- rata nilai awal kelas eksperimen 

sama dengan rata- rata nilai awal kelas kontrol. Dengan demikian rata- rata 

nilai awal kelas eksperimen dan kelas kontrol ini sama. Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 27 halaman 148. 
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4. Uji Beda Dua Rata-Rata Akhir 

Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara kelompok yang 

dikenakan model pembelajaran STAD bebantuan media foto kurang dengan 

rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD gambar maka digunakan uji beda dua rata-rata (uji 

pihak kanan) dengan hipotesis statistika sebagai berikut ini. 

H0 : µ1   µ2 (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 

model pembelajaran STAD bebantuan media foto kurang dari atau 

sama dengan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran STAD gambar) 

Ha : µ1 > µ2  (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 

model pembelajaran STAD bebantuan media foto lebih dari rata-rata 

nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD gambar). 

Uji beda dua rata-rata juga dapat dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS dengan hipotesis seperti di atas, dengan kriteria terima H0 

jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 pada Equal variances assumed untuk data 

homogen, dan terima H0 jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 pada Equal 

variances not assumed untuk data tidak homogen. 

Hipotesis : 

 

Ho:  (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD bebantuan media foto kurang dari atau sama dengan 
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rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD gambar). 

 

Ha:  (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD bebantuan media foto lebih dari rata-rata nilai hasil 

belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD 

gambar). 

Kriteria: 

Karena telah diketahui varians homogen(dapat dilihat pada kolom 

levene’sTest for Equality of Variances, sig. = 0,855 > 0,05 ), maka dipilih 

Equal variances assumed. Ho diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 

0.05. 

Tabel 4. 8  hasil output SPSS untuk uji kesamaan dua rata-rata nilai akhir  

T-Test 

[DataSet0]  

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Eksperimen 34 71.74 6.828 1.171 

  Kontrol 30 65.67 7.765 1.418 

 

Berdasarkan output di atas dikarenakan varians sama, maka dipilih 

Equal variances assumed, harga t (sig 2- tailed) = 0.001 < 0.05, sehingga Ho 

ditolak, artinya rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 
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model pembelajaran STAD bebantuan media foto lebih dari rata-rata nilai 

hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD 

gambar. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 28 halaman 150. 

E. Analisis Hasil Penelitian 

Setelah semua data terkumpul dan peneliti melakukan analisis, maka 

dari rangkaian beberapa analisa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kelompok eksperimen lebih banyak yang tuntas dalam pembelajaran di kelas 

sehingga dalam hal ini peningkatan hasil belajar siswa dapat terlihat dari nilai 

rata- rata, Adapun perhitungan untuk menganalisa peningkatan hasil belajarnya 

dengan menggunakan rumus manual yaitu: 

Tingkat ketuntasan belajar = 
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
  x 100% 

Keterangan: 

Tingkat ketuntasan belajarnya adalah 65 

Siswa yang tuntas belajar di kelas eksperimen adalah 33 siswa 

Jumlah siswa pda kelas eksperimen adalah 34 siswa 

Dengan ketentuan apabila siswa yang mendapatkan nilai batas tuntas 

yaitu 65 mencapai 75 % maka pembelajaran dikatakan tuntas dan pembelajaran 

dapat dilanjutkan dengan materi pokok selanjutnya. Dari rumus di atas dapat 

dianalisis 

65 = 
33

34
 x100% 

= 97% 

Dari hasil di atas diketahui bahwa lebih dari 75% seperti yang 

ditentukan. Hampir 97% siswa sudah berada di atas batas tuntas. Hal ini 



 

 

 

membuktikan bahwa kelas eksperimen ini mengalami peningkatan hasil 

belajar, Sehingga pembelajaran bisa dikatakan tuntas dan bisa dilanjutkan 

dengan materi selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran STAD dibantu dengan media foto penggunaannya 

sangat mudah diterapkan dan siswa menjadi antusias pada pelajaran IPS 

Sejarah, selain mereka aktif mereka juga mudah memahami materi dengan 

melihat foto yang berkaitan dengan materi, dibuktikan dengan 

meningkatnya persentase dari hasil pengamatan bahwa pada pertemuan 

pertama persentase yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah 70% 

kemudian pada pertemuan berikutntya meningkat menjadi 85%, hal ini 

membuktikan bahwa terjadi peningkatan pada setiap pertemuannya secara 

signifikan, jadi penggunaan model pembelajaran STAD dengan media foto 

ini efektif penggunaannya dalam pemebelajaran di kelas. 

2. Model pembelajaran STAD dibantu dengan media foto ini terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga prestasi siswa meningkat pada 

pelajaran IPS materi sejarah, dibuktikan pada nilai Post test dimana hasil 

analisisnya menunjukkan bahwa Equal variances assumed, harga t (sig 2- 

tailed) = 0.001 < 0.05, sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata nilai hasil 

belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD 

dengan media foto lebih dari rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran STAD dengan media gambar, dimana 



 

 

 

berdasarkan analisis hasil penelitiaannya Dari hasil diatas diketahui bahwa 

lebih dari 75% seperti yang ditentukan. Hampir 97% siswa sudah berada 

diatas batas tuntas. Hal ini membuktikan bahwa kelas eksperimen ini 

mengalami peningkatan hasil belajar, Sehingga pembelajaran bisa 

dikatakan tuntas dan bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. 

 

B. Saran 

Dari peneliti disarankan beberapa hal: 

1. Model pembelajaran STAD bisa dijadikan alternative model pembelajaran 

yang sederhana dan bisa diterapkan di dalam kelas oleh guru dengan 

menerapkan bersama dengan media foto diharapkan siswa lebih bisa 

mengembangkan dan mengetahui materi yang diberikan. 

2. Model pembelajaran STAD dengan dibantu media foto ini untuk selanjutnya 

dapat diterapkan pada materi lain agar peningkatan belajar siswa bisa 

meningkat pada setiap mata pelajaran. 

3. Mengingat kemajuan dan perkembangan IPTEK maka setiap guru harus 

selalu mengetahui hal- hal terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran. 

Sehingga hal yang baru tersebut bisa diterapkan kepada siswa. 

4. Bagi sekolah hendaknya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran bisa 

berlangsung dengan baik.  

5. Bagi pihak sekolah harusnya memberikan buku-buku penunjang yang 

membantu siswa dalam pembelajaran dan mengembangkan pengetahuannya 



 

 

 

mengenai sejarah, gambar- gambar, foto dan peta sejarah agar kaya 

pengetahuan tentang sejarah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

SMP : SMP N 3 Bumiayu 

Mata Pelakajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII / 2 

Standar Kompetensi  : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu Budha 

sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar       : 1.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat,  

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam serta 

peninggalan-peninggalannya. 

Indikator                       : - Merekonstruksi  proses masuk agama Islam di  Indonesia 

- Mendeskripsikan Bukti-Bukti Masuknya Islam Di 

Indonesia  

- Menunjukkan Saluran-Saluran Islam Di Indonesia 

- Menjelaskan Pengaruh Islam Di Indonesia  

- Menjelaskan Akulturasi Budaya Islam Dengan 

Budaya Pra Islam Di Indonesia  

Alokasi Waktu  :  4 X 40 Menit  

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan proses masuknya agama islam di Indonesia 

Lampiran 1 



 

 

 

2. Siswa Mampu Mendeskripsikan Bukti-Bukti Masuknya Islam Di 

Indonesia  

3. Siswa Mampu Menunjukkan Saluran-Saluran Islam Di Indonesia  

4. Siwa Mampu Menjelaskan Pengaruh Islam Di Indonesia  

5. Siswa Mampu Menjelaskan Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Pra 

Islam Di Indonesia  

 

B. Materi Pembelajaran 

1. proses masuknya agama islam di Indonesia 

2. Bukti-Bukti Masuknya Islam Di Indonesia  

3. Saluran-Saluran Islam Di Indonesia  

4. Pengaruh Islam Di Indonesia  

5. Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Pra Islam Di Indonesia  

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Student Team Achievement Division (STAD) 

2. Media pembelajaran: Foto 

 

D. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan: 

a. Apersepsi: 

- Guru memulai dengan memberi salam  

- Guru memeriksa kehadiran siswa 



 

 

 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa sebagai penguatan diri 

siswa 

 

b. Motivasi: 

- Guru memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

mengenai masuknya islam di nusantara 

 

E. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi : 

a. Guru memberikan materi kepada siswa disertai dengan tampilan gambar 

yang berupa foto sebagai media bantu pada saat pembelajaran 

b. Guru menerangkan model pembelajaran yang akan digunakan pada 

pembelajaran kali ini 

c. Guru menyuruh Siswa untuk lebih fokus dalam menyimak materi agar 

nanti siswa bisa menjawab pada saat diberikan kuis oleh guru 

2. Elaborasi  

a. Guru Membagi siswa menjadi 4 kelompok  

b. Setelah guru menyajikan materi, Guru memberi tugas kepada kelompok 

untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Anggota yang tahu 

menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti. 

c. Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa 

d. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 



 

 

 

3. konfirmasi 

a. Guru mengidentifikasi keaktifan dan pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah disampaikan 

 

F. Penutup 

1. Bersama-sama antara guru dengan siswa membuat kesimpulan dari apa 

yang telah dibahas 

2. Guru memberikan umpan balik dari proses pembelajaran 

3. Guru melakukan kegiatan yang lanjut untuk pemberian tugas atau lainnya 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 

 

G. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Sekolah Elektronik SMP VII IPS  

2. Buku-buku penunjang yang relevan 

3. LKS untuk kelas VII semester 2 tahun 2011 

 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Bahan ajar kelas eksperimen 

I . Penilaian  

-  Jenis tagihan  : - Tes evaluasi   

       - diskusi  

       - Post Test 

-  Teknik  :  - soal pilihan ganda 



 

 

 

   - Pengamatan gambar dan diskusi kelompok 

   - soal uraian 

-  Bentuk instrument    : - soal pilihan ganda 1-10 ( terlampir dalam bahan ajar)  

  - lembar pengamatan 

  - soal uraian 8 butir 

 

A. Kunci jawaban tes evaluasi: 

1. D 

2. B 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. C 

10. C 

B. Mendiskusikan tentang cirri-ciri pada gambar (terlampir pada bahan ajar) dan 

menyebutkan nama walisongo daerah penyebaran islam dan cara menyebarkan 

islamnya. 

C. Kunci jawaban Post test 

1. Sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit antara lain: 



 

 

 

1. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti Hayam Wuruk dan Gajah 

Mada 

2. Adanya perang paregreg 

3. Banyak daerah yang melepaskan diri 

4. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa 

2. Proses masuknya islam di indonesia 

Islam di indonesia muncul pada abad ke-7, islam dibawa oleh 

pedagang Arab yang singgah di indonesia untuk mengisi perbekalan dan 

menunggu musim untuk melanjutkan perjalan ke Cina, Pendapat ini 

dikemukakan oleh berita Cina dari Dinasti Tang. selain itu juga, pedagang dari 

Gujarat India yang berdagang di indonesia selain melakukan kegiatan ekonomi 

juga menyebarkan agama islam disekitar pesisir pantai, dengan menjadi 

penduduk tetap dan mengawini penduduk pribumi, sehingga melahirkan para 

tokoh-tokoh agam yang kemudian memperluas penyebaran islam diseluruh 

penjuru Indonesia. 

3. Agama islam mudah berkembang di indonesia karena bebrapa hal, antara lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat saja 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi 

Indonesia 

d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 



 

 

 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak 

runtuhnya Majapahit 

4. Hasil-hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam: 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

b. Berita Arab 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran dekat Gresik 

d. Berita dari Marco Polo 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297) 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

h. Berita dari Ma Huan, 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

5. Saluran-saluran islamisasi 

a. Perdagangan : penguasaan pada jalur-jalur perdagangan, pengislaman 

pada kota-kota pelabuhan 

b. Kebudayaan : memanfaatkan kebudayaan yang ada dengan memasukkan 

unsur- unsur islam 

c. Politik   : dengan menduduki jabatan sebagai Raja 

d. Perkawinan : perkawinan dengan keluarga raja seperti putrid cempa. 

e. Pendidikan : dengan mendirikan pendidikan yang berunsur islam 

seperti pondok pesantren. 

6. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 



 

 

 

a. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa 

pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik.  

b. Sunan Ampel Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 

c. Sunan Derajad. Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama di sekitar 

Surabaya. 

d. Sunan Bonang Menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang.  

e. Sunan Kalijaga Islam di Jawa Tengah.  

f. Sunan Giri Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa 

Tenggara, dan Maluku. 

g. Sunan Kudus Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah.  

h. Sunan Muria Menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara 

Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.  

i. Sunan Gunung Jati Menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan 

Cirebon.  

7. Akulturasi : perpaduan atau campuran, yaitu perpaduan antara kebudayaan 

yang sudah ada dengan kebudayaan yang baru yang masuk dan mempengaruhi 

kebudayaan yang sudah ada tanpa merubah atau menguranginya, sehingga 

menimbulakn corak kebudayaan yang baru. 

8. Akulturasi kebudayan islam dengan kebudayaan pra islam 

a. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi 

arsitekturnya dan atapnya yang berundak.  



 

 

 

b. Makam  : makam Fatimah binti maimun/ putrid suwari ( di Leran), 

makam- makam raja Goa dan Tallo, makam sendang dhuwur diatas bukit 

(Tuban). 

c. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi,  

d. Kesusastraaan : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

e. System kalender : dikenal dengan tahun jawa pada masa sultan agung. 

f. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus yang 

diiringi dengan sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an 

Mengetahui,                Bumiayu,   5 Mei 2011 

Guru IPS         

SMP N 3 Bumiayu       Peneliti 

 

 Syaeful Bachri, SE      Bunga Agustiningtias 

NIP. 19730605 200604 1012     NIM 3101407024 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

SMP : SMP N 3 Bumiayu 

Mata Pelakajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII / 2 

Standar Kompetensi   : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa  Hindu 

Budha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar        : 1.1  Mendeskripsikan perkembangan masyarakat,  

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam serta 

peninggalan-peninggalannya. 

Indikator   : - Merekonstruksi  proses masuk agama Islam di Indonesia 

- Mendeskripsikan Bukti-Bukti Masuknya Islam Di 

Indonesia  

- Menunjukkan Saluran-Saluran Islam Di Indonesia  

- Menjelaskan Pengaruh Islam Di Indonesia  

- Menjelaskan Akulturasi Budaya Islam Dengan 

Budaya Pra Islam Di Indonesia  

Alokasi Waktu  :  4 X 40 Menit  

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan proses masuknya agama islam di Indonesia 

2. Siswa Mampu Mendeskripsikan Bukti-Bukti Masuknya Islam Di Indonesia  

3. Siswa Mampu Menunjukkan Saluran-Saluran Islam Di Indonesia  

Lampiran 2 



 

 

 

4. Siwa Mampu Menjelaskan Pengaruh Islam Di Indonesia  

5. Siswa Mampu Menjelaskan Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Pra 

Islam Di Indonesia  

 

B. Materi Pembelajaran 

1. proses masuknya agama islam di Indonesia 

2. Bukti-Bukti Masuknya Islam Di Indonesia  

3. Saluran-Saluran Islam Di Indonesia  

4. Pengaruh Islam Di Indonesia  

5. Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Pra Islam Di Indonesia  

 

C. Metode  

- Ceramah bervariasi 

- Diskusi 

 

D. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan: 

a. Apersepsi: 

- Guru memulai dengan memberi salam  

- Guru memeriksa kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa sebagai penguatan diri 

siswa 

 



 

 

 

b. Motivasi: 

- Guru memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

mengenai masuknya islam di nusantara 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi : 

- Guru memberikan materi kepada siswa 

- Siswa menyimak materi 

b. Elaborasi  

- Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

- Setiap kelompok diberi tugas mengenai materi yang telah diberikan 

oleh guru 

- Setiap kelompok membuat laporan hasil diskusinya dengan teman 

satu kelompok 

- Setiap kelompok mempresentasikan didepan kelas 

c. Konfirmasi 

- Guru mengidentifikasi keaktifan dan pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan 

 

E. Penutup 

1. Bersama-sama antara guru dengan siswa membuat kesimpulan dari apa 

yang telah dibahas 

2. Guru memberikan umpan balik dari proses pembelajaran 

3. Guru melakukan kegiatan yang lanjut untuk pemberian tugas atau lainnya 



 

 

 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 

 

F. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Sekolah Elektronik SMP VII IPS  

2. Buku-buku penunjang yang relevan 

3. LKS untuk kelas VII semester 2 tahun 2011 

 

G. Alat dan media pembelajaran 

1. Bahan ajar kelas kontrol 

 

H. Penilaian  

1. Jenis tagihan : - Tes evaluasi   

      - diskusi  

     - Post Test 

2. Teknik  :  - soal pilihan ganda 

   - Pengamatan 

   - soal uraian 

3.  Bentuk instrument    :  - soal pilihan ganda 1-10 ( terlampir dalam bahan 

ajar)  

- lembar pengamatan 

  - soal uraian 8 butir 

A. Kunci jawaban tes evaluasi:  

1. D 



 

 

 

2. B 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. C 

10. C 

B. Mendiskusikan tentang cirri-ciri pada gambar (terlampir pada bahan ajar) dan 

menyebutkan nama walisongo daerah penyebaran islam dan cara menyebarkan 

islamnya. 

C. Kunci jawaban Post test 

1. Sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit antara lain: 

a. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti Hayam Wuruk dan 

Gajah Mada 

b. Adanya perang paregreg 

c. Banyak daerah yang melepaskan diri 

d. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa 

2. Proses masuknya islam di indonesia 

Islam di indonesia muncul pada abad ke-7, islam dibawa oleh 

pedagang Arab yang singgah di indonesia untuk mengisi perbekalan dan 

menunggu musim untuk melanjutkan perjalan ke Cina, Pendapat ini 



 

 

 

dikemukakan oleh berita Cina dari Dinasti Tang. selain itu juga, pedagang 

dari Gujarat India yang berdagang di indonesia selain melakukan kegiatan 

ekonomi juga menyebarkan agama islam disekitar pesisir pantai, dengan 

menjadi penduduk tetap dan mengawini penduduk pribumi, sehingga 

melahirkan para tokoh-tokoh agam yang kemudian memperluas penyebaran 

islam diseluruh penjuru Indonesia. 

3. Agama islam mudah berkembang di indonesia karena beberapa hal, antara 

lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat 

saja 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi 

Indonesia 

d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak 

runtuhnya Majapahit 

4. Hasil-hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam: 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

b. Berita Arab 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran dekat Gresik 

d. Berita dari Marco Polo 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297) 



 

 

 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

h. Berita dari Ma Huan, 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

5. Saluran-saluran islamisasi 

a. Perdagangan : penguasaan pada jalur-jalur perdagangan, pengislaman 

pada kota-kota pelabuhan 

b. Kebudayaan : memanfaatkan kebudayaan yang ada dengan memasukkan 

unsur- unsur islam 

c. Politik   : dengan menduduki jabatan sebagai Raja 

d. Perkawinan : perkawinan dengan keluarga raja seperti putrid cempa. 

e. Pendidikan : dengan mendirikan pendidikan yang berunsur islam 

seperti pondok pesantren. 

6. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 

a. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa 

pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik.  

b. Sunan Ampel Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 

c. Sunan Derajad. Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama di sekitar 

Surabaya. 

d. Sunan Bonang Menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang.  

e. Sunan Kalijaga Islam di Jawa Tengah.  

f. Sunan Giri Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa 

Tenggara, dan Maluku. 



 

 

 

g. Sunan Kudus Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah.  

h. Sunan Muria Menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara 

Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.  

i. Sunan Gunung Jati Menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan 

Cirebon.  

7. Akulturasi : perpaduan atau campuran, yaitu perpaduan antara kebudayaan 

yang sudah ada dengan kebudayaan yang baru yang masuk dan mempengaruhi 

kebudayaan yang sudah ada tanpa merubah atau menguranginya, sehingga 

menimbulakn corak kebudayaan yang baru. 

8. Akulturasi kebudayan islam dengan kebudayaan pra islam 

a. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi 

arsitekturnya dan atapnya yang berundak.  

b. Makam  : makam Fatimah binti maimun/ putrid suwari ( di Leran), 

makam- makam raja Goa dan Tallo, makam sendang dhuwur diatas bukit 

(Tuban). 

c. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi,  

d. Kesusastraaan : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

e. System kalender : dikenal dengan tahun jawa pada masa sultan agung. 

f. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus yang 

diiringi dengan sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an 
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Proses Masuk dan 

Berkembangnya Islam di 

Indonesia 

  
    

 

 

 

 

 

Sumber: www. Google.co.id 

1. Masuknya agama Islam di Indonesia  

Agama Islam turun sebagai wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7. Setelah 

Nabi Muhammad dan para sahabat wafat, penyiaran agama Islam diteruskan oleh para wali, ulama, 

dan tokoh-tokoh pejuang Islam dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya, agama Islam 

berkembang ke seluruh dunia dan pada abad ke-13 Islam mulai masuk ke Indonesia, setelah agama 

Hindu mengalami kemunduran. 

Agama islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena syaratnya sangat mudah 

antara lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat saja 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi Indonesia 

d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak runtuhnya 

Majapahit. 

Adapun Sebab- Sebab Runtuhnya Majapahit Antara Lain Adalah: 

5. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti  

Hayam Wuruk dan Gajah Mada 

6. Adanya perang paregreg 

7. Banyak daerah yang melepaskan diri 

Foto 2. Maha Patih 

Gajah Mada 

 

Foto  1. Perahu marcopolo

 



 

 

 

Foto 6. Ibnu Batutah 

 

8. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa .  sumber: dokumentasi pribadi 

2. Bukti-Bukti Masuknya Islam Di Nusantara 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

- yang menyebutkan adanya rencana serangan orang-orang Ta Shih pada tahun 674M 

- terhadap Kerajaan Holing (Kalingga) yang diperintah oleh Ratu Sima. 

b. Berita Arab 

yang menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam telah mengadakan 

kegiatan perdagangan di Sriwijaya, termasuk Selat Malaka, sekitar abad ke-8 M. 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran  

dekat Gresik   yang memuat keterangan tentang meninggalnya 

 seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimundengan 

 angka tahun 1082 M.     sumber: www.google.co.id 

d. Berita dari Marco Polo 

yaitu seorang musafir dari Venesia (Italia). Dalam  

perjalanan dari Cina ke Persia, ia singgah di Peureula (Perlak),  

Aceh pada tahun 1292. Di Aceh, Marco Polo  

menjumpai penduduk yang beragama Islam dan banyak 

 pedagang dari Gujarat (India) yang giat menyebarkan Islam.    sumber: www.google.co.id 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297)  

Yaitu seorang Raja dari Kerajaan Samudra Pasai. 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

seorang utusan Sultan Delhi (India) ke Cina,  

yang menyatakan bahwa di Sumatra terdapat keraja 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

Pada nisan makam-makam itu memuat  

angka tahun dari tahun 1369 sampai 1611. 

Foto 3. Makam fatimah 
binti maimun

 

Foto 7. Makam sendang duwur 

 

Foto 5. Makam 

Sultan Malik Al 

Saleh 

 

Foto 4. Marcopolo 

 

http://www.google.co.id/


 

 

 

 

 

Sumber. www.google.co.id 

h.  Berita dari Ma Huan 

Yaitu seorang musafir Cina yang beragama Islam, mengatakan bahwa sekitar tahun 

1416 telah ada pedagang–pedagang Islam yang tinggal di pantai Utara Pulau Jawa. 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

yang merupakan makam seorang saudagar  

Islam yang mengadakan kegiatan penyiaran Islam  

di Pulau Jawa. 

Sumber: www.google.co.oid 

Berdasarkan sumber-sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sudah 

masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad 

ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam yang 

pertama. 

j. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 

1. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim). Inilah wali yang pertama datang ke Jawa 

pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Dimakamkan di Gresik, 

Jawa Timur. 

2. Sunan Ampel (Raden Rahmat). Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 

Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. 

3. Sunan Derajad (Syarifudin). Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama di sekitar 

Surabaya. Seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. 

4. Sunan Bonang (Makdum Ibrahim). Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan Islam di 

Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. 

Foto 8. Makam Maulana Malik 
Ibrahim 

 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.oid/


 

 

 

5. Sunan Kalijaga (Raden Mas Said/Jaka Said). Murid Sunan Bonang. Menyiarkan Islam 

di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof. Menyiarkan agama dengan 

cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. 

6. Sunan Giri (Raden Paku). Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, 

Nusa Tenggara, dan Maluku. Menyiarkan agama dengan metode bermain. 

7. Sunan Kudus (Jafar Sodiq). Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Seorang ahli 

seni bangunan. Hasilnya ialah Masjid dan Menara Kudus. 

8. Sunan Muria (Raden Umar Said). Menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak 

antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Sangat dekat dengan rakyat jelata. 

9.  Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Menyiarkan Islam di Banten, Sunda 

Kelapa, dan Cirebon. Seorang pemimpin berjiwa besar 

Foto 9. wali songo 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Saluran-Saluran Islam Di Nusantara 

a. Perdagangan: 

- Lewat Perantara Dagang 

- Pengislaman Kota-Kota Pelabuhan 

- Penguasaan Jalur-Jalur Perdagangan 

 



 

 

 

Contoh: Pedagang Gujarat Jawa, Malaka, Tuban, Makasar, Selat Malaka, Selat Sunda. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

b. Kebudayaan: 

- Mempergunakan kebudayaan yang ada 

Contoh:  

- Wayang : sunan kalijaga 

- Gamelan: sunan giri 

- Tradisi   : Sunan kudus 

- Lukisan : makam-makam wali 

 

 

 

     Sumber: dokumentasi pribadi   Sumber: www.google.co.id 

c. Politik 

- Berusaha Menduduki Jabatan Raja 

Contoh : 

- Kerajaan Demak 

- Kerajaan Cirebon 

- Kerajaan Banten  

Foto 10.Wayang 

 

Foto 11. Gamelan 

 

Foto 12. Sekaten 

 

Foto. 13 Keraton Kasepuhan 

Cirebon 

 

Foto. 14 Kerajaan Banten 

 

Foto 9. Pelabuhan Sunda Kelapa 

 

 Peta Selat Malaka 

 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/


 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

d. Perkawinan 

- Perkawinan Dengan Raja 

- Perkawinan Dengan Ulama 

- Perkawinan Para Saudagar Putri Campa 

Contoh:  

- Maulana Iskak 

- Saudagar-Saudagar Di Kota Pelabuhan 

- Pengaruh Islam Di Nusantara    sumber: www.google.co.id 

e. Pendidikan 

- Pondok Pesantren 

Contoh: 

- Ampel 

- Giri 

- Bonang 

  

l. Pengaruh Islam di Nusantara 

Pengaruh Kebudayaan Islam Di Indonesia Meliputi Berbagai Aspek, Antara Lain: 

Foto. 15 Makam Putri Campa 
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a. Agama          : Berkembangnya Agama Islam, Sampai Saat Ini ± 90% Penduduk 

Indonesia. 

b. Seni Budaya       : Masjid, Meneruskan Tradisi, Makam- Makam Wali. 

c. Sastra        : Dipakainya Bahasa Dan Tulisan Arab Dalam Pendidikan Dan  

Karya- Karya Sastra, Kaligrafi, Seni Baca Qur’an. 

d. Politik  : Pemerintah Kerajaan Beragama Islam Dibantu Oleh Para Wali. 

e. Hukum  : Ditaatinya Hukum Islam. 

f. Masyarakat : Terbentuknya Masyarakat Islam Sesuai Dengan Norma Islam. 

g. Pendidikan : Pondok Pesantren. 

Dengan adanya pengaruh dari masuknya Islam di Indonesia, maka terjadi pengaruh 

pada beberapa kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia sebelum datangnya Islam 

masih terpengaruh oleh agama Hindu- budha, kemudian dengan masuknya islam kebudayaan- 

kebudayaan tersebut mulai bercorak dan berunsur islam. Perpaduan antara kedua kebudayaan 

tersebut biasa disebut dengan Akulturasi. 

 

Adapun akulturasi yang terjadi antara  kebudayan pra islam(Hindu- budha) dengan kebudayaan 

islam adalah sebagai berikut: 

a. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi arsitekturnya 

dan atapnya yang berundak dan selalu berjumlah ganjil 3 atau 5 maksud dari semakin 

tingginya atap adalah untuk lebih dekat dengan Tuhan YME dan bagian paling atas 

ditambah dengan kemuncak yang di sebut dengan Mustaka, sedangkan Meru bentuk atap 

yang ada pada bangunan Khas Bali juga memiliki bentuk yang sama  tumpang. 

Akulturasi adalah perpaduan atau campuran, 

yaitu perpaduan antara kebudayaan yang sudah 

ada dengan kebudayaan yang baru yang masuk 

dan mempengaruhi kebudayaan yang sudah ada 

tanpa merubah atau menguranginya, sehingga 

menimbulakn corak kebudayaan yang baru. 



 

 

 

Dan contoh lainnya bangunan seperti pada tempat bersuci sebelum melakukan ibadah. 

Lihat gambar: 

 

 

 

Sumber: dokumentasi 

 pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi pribadi 

b. Makam: makam yang dikhususkan bagi para raja yang dilengkapi dengan cungkub serta 

berdekatan dengan pengiring atau keluarga terdekatnya, dan terdapat tulisan arab di batu 

nisannya. Contoh : makam Fatimah binti maimun/ putrid suwari ( di Leran), makam- 

makam raja Goa dan Tallo, makam sendang dhuwur diatas bukit (Tuban). 

Lihat gambar: gambar. 3 

 

 

Foto 17. Masjid Agung demak 

 

Foto 18. Meru Bangunan Khas 

Bali 

 

 

Foto 19. Tempat Wudhu 

 

 

 

Foto 20. Tirta empul di Bali 

Air suci untuk menyucikan diri sebelum 

berdoa 

 



 

 

 

 

 

Sumber. www.google.co.id 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan ciri- ciri masjid kuno antara lain: 

- Atapnya berbentuk tumpang yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakinkecil dari 

tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1, 3 atau5. Dan biasanya 

ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut 

dengan Mustaka. 

- Tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar 

Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau bedug untuk 

menyerukan adzan atau panggilan sholat. Bedug dan kentongan merupakan budaya asli 

Indonesia. 

-    masjid biasanya dekat dengan istana yaitu sebelah barat alun-alun atau bahkan didirikan di 

tempat-tempat keramat yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. 

c. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi, banyak lukisan yang menggunakan tulisan 

hadis dan al- qur’an yang kemudian diperindah dengan ukir-ukiran. Contoh : relief yang 

terdapat di Masjid Mantingan (Jepara), ukir- ukiran yang ada di masjid mentingan, gapura 

sendang duwur (tuban) 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

Foto 21. Batu nisan ukir(makam 

sunan kudus) 

 

Foto 22. Pintu Gerbang 
Makam Sendang Duwur 

 

http://www.google.co.id/


 

 

 

d. Kesusastraaan : cerita karya amir hamzah, bayan budiman dan 1001 malam. Adapun hasil 

seni sastra antara lain : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

 

 

 

 

 

Sumber: Triyono Suwito, 2009. 

e. System kalender : pada zaman khalifah umar bin khatab dikenal dengan tahun hijriyah, dan 

pada masa sebelum islam dikenal dengan tahun saka kemudian perpaduan antara tahun 

tersebut pada masa sultan Agung di Mataram dikenal dengan tahun jawa. 

f. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus yang diiringi dengan 

sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an, sedangkan di Bali yang masih mengandung 

unsur dan masih bercorak agama Hindu terdapat tari Barong yang tariannya sama dengan 

tari Debus. 

Sumber: 

Dokumentasi 

Pribadi 

g. Upacara  : upcara keagamaan yang masih dilakukan setelah masuknya kebudayaan islam 

seperti mitoni atau 7 bulanan orang hamil, dan sekatenan. Sekaten adalah upacar dalam 

rangka memeriahkan maulud Nabi Muhamad SAW. Dengan melakukan arak-arakkan dan 

membuat gunungan yang berisi hasil- hasil bumi seperti buah- buahan, sayur- sayuran dan 

sebagainya. 

 

 

 

 

Foto 24. Tari Barong Di Bali 

 

Foto 25. Tari Debus 

 

Foto 26. Gunungan Pada Saat Sekatenan 

 

Foto 23. Salinan hikayat 

Banjar 

 



 

 

 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Latar belakang yang mendasari lahirnya Teori Cina tentang persebaran Islam di Indonesia 

yang masuk akal adalah …. 

a.sebelum Islam ada di Indonesia, orang Cina telah berhubungan dengan pedangan 

Indonesia 

b. sejak masa Hindu-Buddha, para pedagang Cina yang berdagang ke Indonesia mayoritas 

muslim 
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1. Kerjakanlah Pilihan Ganda Dibawah Ini,  

Pilihlah Satu Jawaban Yang Paling Benar!! 



 

 

 

c. para pedagang Cina lebih loyal terhadap penguasa pribumi Indonesia daripada pedagang 

asing lainnya 

d. banyak ditemukannya komunitas muslim di kota-pelabuhan di Sumatera dan Jawa sejak 

abad ke-14 

2. Yang membawa masuk ajaran Islam ke Indonesia adalah… 

a. Para pedagang   c. Para Wali(Wali Songo) 

b. Para ulama dari Gujarat  d. Para Santri yang belajar agama islam di Persia 

3. Tarian daerah yang kental akan unsur Islamnya,bernama debus merupakan tradisi rakyat… 

a. Aceh    b. banten       c. Deli      d. Tuban 

4. Interaksi para pedagang Islam dengan penduduk terjadi pada waktu mereka harus 

menunggu berlayar lagi, karena pelayaran pada saat itu masih ditentukan oleh .... 

a. sistem pembuatan kapal   c. pemenuhan dagang 

b. kekuatan syah Bandar   d. arah angin 

5. Aktifitas yang sering dilakukan oleh umat Islam yang terpengaruh tradisi Syiah adalah …. 

a. peringatan Maulud Nabi 

b. peringatan sekatenan 

c. perayaan hari Idul Adha 

d. ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal 

6.Yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam di Sumatera 

adalah .... 

a. bentuk istana Sultan Pasai 

b. bentuk nisan makam Sultan Malik alSaleh 

c. bentuk nisan makam Fatimah bintiMaimun 

d. bentuk kubah masjid di Kutaraja 

7. Sejak abad ke-15 selain sebagai pusat perdagangan, kota Malaka sebagai pusat .... 

a. kekuasaan Portugis 



 

 

 

b. pengembangan bahasa Melayu 

c. kegiatan ilmu pengetahuan 

d. penyebaran agama Islam 

8. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masuknya pengaruh Islam sebagai akibat 

proses perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam 

yang ada di daerah .... 

a. Pesisir pantai 

b. Pegunungan  

c. Tepi danau 

d. Daratan 

9. Bukti yang menunjukkan awal terjadinya proses Islamisasi di Indonesia dapat kita lihat dari 

berita-berita asing berikut ini, kecuali.... 

a. Hikayat Dinasti Tang  

b. Berita Ibn Batuta 

c. Kitab Aja ib Al Hind 

d. Berita I-Tsing 

10. Salah satu persebaran Islam melalui bidang kebudayaan adalah …. 

a. melalui pernikahan 

b. melalui perdagangan 

c. melalui pagelaran wayang 

d. dengan mendirikan masjid-masjid 
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Peraturan: 
1. Buatlah kelompok secara acak yang terdiri dari 6 siswa 
2. Diskusikan gambar dibawah ini dengan teman 

kelompokmu 
3. Laporkan pada guru tentang hasil diskusi kemudian 

presentasikan didepan kelas. 

1. Jelaskan dan diskusikan ciri-ciri yang ada pada 

gambar dibawah ini 

 



 

 

 

 

 

Standar Kompetensi :1. Memahami perkembangan masyarakat sejak  
masa Hindu Budha sampai masa  
kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar :1.1Mendeskripsikanperkembangan  
masyarakat, kebudayaan, dan  
pemerintahan pada masa Islam serta 
peninggalan-peninggalannya 
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1. Masuknya agama Islam di Indonesia  

Agama Islam turun sebagai wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad pada abad ke-

7. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabat wafat, penyiaran agama Islam 

diteruskan oleh para wali, ulama, dan tokoh-tokoh pejuang Islam dari satu tempat ke 

tempat lain. Akhirnya, agama Islam berkembang ke seluruh dunia dan pada abad ke-

13 Islam mulai masuk ke Indonesia, setelah agama Hindu mengalami kemunduran. 

Agama islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena syaratnya 

sangat mudah antara lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat 

saja. 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi 

Indonesia 

d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak 

runtuhnya Majapahit. 

Adapun Sebab- Sebab Runtuhnya Majapahit Antara Lain Adalah: 

Proses Masuk Dan Berkembangya Islam 

Di Indonesia 

 



 

 

 

a. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti  Hayam Wuruk dan 

Gajah Mada 

b. Adanya perang paregreg 

c. Banyak daerah yang melepaskan diri 

d. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa 

2. Bukti-Bukti Masuknya Islam Di Nusantara 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

- yang menyebutkan adanya rencana serangan orang-orang Ta Shih pada 

tahun 674M 

- terhadap Kerajaan Holing (Kalingga) yang diperintah oleh Ratu Sima. 

b. Berita Arab 

yang menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam 

telah mengadakan kegiatan perdagangan di Sriwijaya, termasuk Selat 

Malaka, sekitar abad ke-8 M. 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran  

dekat Gresikyang memuat keterangan tentang meninggalnya 

seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun dengan angka tahun 

1082 M  

d. Berita dari Marco Polo 

yaitu seorang musafir dari Venesia (Italia). Dalam perjalanan 

dari Cina ke Persia, ia singgah di Peureula (Perlak), Aceh pada tahun 

1292. Di Aceh, Marco Polo menjumpai penduduk yang beragama Islam 

dan banyak pedagang dari Gujarat (India) yang giat menyebarkan Islam. 



 

 

 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297)    

Yaitu seorang Raja dari Kerajaan Samudra Pasai. 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

seorang utusan Sultan Delhi (India) ke Cina, yang menyatakan 

bahwa di Sumatra terdapat kerajaan Islam 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

Pada nisan makam-makam itu memuat angka tahun dari tahun 1369 

sampai 1611. 

h. Berita dari Ma Huan 

Yaitu seorang musafir Cina yang beragama Islam, mengatakan 

bahwa sekitar tahun 1416 telah ada pedagang–pedagang Islam yang 

tinggal di pantai Utara Pulau Jawa. 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

yang merupakan makam seorang saudagar Islam yang 

mengadakan kegiatan penyiaran Islam di Pulau Jawa. 

Berdasarkan sumber-sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 

agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M. Namun, agama 

Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya 

Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama. 

j. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 

1. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim). Inilah wali yang pertama datang 

ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. 

Dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. 



 

 

 

2. Sunan Ampel (Raden Rahmat). Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, 

Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. 

3. Sunan Derajad (Syarifudin). Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama 

di sekitar Surabaya. Seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. 

4. Sunan Bonang (Makdum Ibrahim). Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan 

Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. 

5. Sunan Kalijaga (Raden Mas Said/Jaka Said). Murid Sunan Bonang. 

Menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan 

filosof. Menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan 

setempat. 

6. Sunan Giri (Raden Paku). Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, 

Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Menyiarkan agama dengan metode 

bermain. 

7. Sunan Kudus (Jafar Sodiq). Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. 

Seorang ahli seni bangunan. Hasilnya ialah Masjid dan Menara Kudus. 

8. Sunan Muria (Raden Umar Said). Menyiarkan Islam di lereng Gunung 

Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Sangat dekat 

dengan rakyat jelata. 

9.  Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Menyiarkan Islam di Banten, 

Sunda Kelapa, dan Cirebon. Seorang pemimpin berjiwa besar. 

10. Saluran-Saluran Islam Di Nusantara 

a. Perdagangan: 

- Lewat Perantara Dagang 



 

 

 

- Pengislaman Kota-Kota Pelabuhan 

- Penguasaan Jalur-Jalur Perdagangan 

Contoh: Pedagang Gujarat Jawa, Malaka, Tuban, Makasar, Selat Malaka, 

Selat Sunda. 

b. Kebudayaan: 

- Mempergunakan kebudayaan yang ada 

Contoh:  

- Wayang : sunan kalijaga 

- Gamelan: sunan giri 

- Tradisi   : Sunan kudus 

- Lukisan : makam-makam wali 

c. Politik 

- Berusaha Menduduki Jabatan Raja 

Contoh : 

- Kerajaan Demak 

- Kerajaan Cirebon 

- Kerajaan Banten  

d. Perkawinan 

- Perkawinan Dengan Raja 

- Perkawinan Dengan Ulama 

- Perkawinan Para Saudagar Putri Campa 

Contoh:  

- Maulana Iskak 



 

 

 

- Saudagar-Saudagar Di Kota Pelabuhan 

- Pengaruh Islam Di Nusantara 

e. Pendidikan 

- Pondok Pesantren 

- Contoh: Ampel, Giri, Bonang 

   

f. Pengaruh Islam di Nusantara 

Pengaruh Kebudayaan Islam Di Indonesia Meliputi Berbagai Aspek, Antara Lain: 

1. Agama         : Berkembangnya Agama Islam, Sampai Saat Ini ± 90% 

Penduduk Indonesia. 

2. Seni Budaya        : Masjid, Meneruskan Tradisi, Makam- Makam Wali. 

3. Sastra       : Dipakainya Bahasa Dan Tulisan Arab Dalam Pendidikan Dan  

Karya- Karya Sastra, Kaligrafi, Seni Baca Qur’an. 

4. Politik : Pemerintah Kerajaan Beragama Islam Dibantu Oleh Para Wali. 

5. Hukum : Ditaatinya Hukum Islam. 

6. Masyarakat : Terbentuknya Masyarakat Islam Sesuai Dengan Norma 

Islam. 

7. Pendidikan       : Pondok Pesantren. 

Dengan adanya pengaruh dari masuknya Islam di Indonesia, maka terjadi 

pengaruh pada beberapa kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia 

Baca Dan Perhatikanlah 

Dengan Teliti!!! 



 

 

 

sebelum datangnya Islam masih terpengaruh oleh agama Hindu- budha, kemudian 

dengan masuknya islam kebudayaan- kebudayaan tersebut mulai bercorak dan 

berunsur islam. Perpaduan antara kedua kebudayaan tersebut biasa disebut dengan 

Akulturasi. 

 

Adapun akulturasi yang terjadi antara  kebudayan pra islam(Hindu- budha) 

dengan kebudayaan islam adalah sebagai berikut: 

1. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi 

arsitekturnya dan atapnya yang berundak dan selalu berjumlah ganjil 3 atau 5 

maksud dari semakin tingginya atap adalah untuk lebih dekat dengan Tuhan 

YME dan bagian paling atas ditambah dengan kemuncak yang di sebut dengan 

Mustaka, sedangkan Meru bentuk atap yang ada pada bangunan Khas Bali juga 

memiliki bentuk yang sama  tumpang. contoh lainnya bangunan seperti pada 

tempat bersuci sebelum melakukan ibadah. 

2. Makam: makam yang dikhususkan bagi para raja yang dilengkapi dengan 

cungkub serta berdekatan dengan pengiring atau keluarga terdekatnya, dan 

terdapat tulisan arab di batu nisannya. Contoh : makam Fatimah binti maimun/ 

putrid suwari ( di Leran), makam- makam raja Goa dan Tallo, makam sendang 

dhuwur diatas bukit (Tuban). ciri- ciri masjid kuno antara lain: 

Akulturasi adalah perpaduan atau 

campuran, yaitu perpaduan antara 

kebudayaan yang sudah ada dengan 

kebudayaan yang baru yang masuk dan 

mempengaruhi kebudayaan yang sudah ada 

tanpa merubah atau menguranginya, 

sehingga menimbulakn corak kebudayaan 

yang baru. 



 

 

 

- Atapnya berbentuk tumpang yaitu atap yang bersusun semakin ke atas 

semakinkecil dari tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya 

ganjil 1, 3 atau5. Dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi 

tekanan akan keruncingannya yang disebut dengan Mustaka. 

- Tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada 

di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan 

kentongan atau bedug untuk menyerukan adzan atau panggilan sholat. 

Bedug dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia. 

- masjid biasanya dekat dengan istana yaitu sebelah barat alun-alun atau 

bahkan didirikan di tempat-tempat keramat yaitu di atas bukit atau dekat 

dengan makam. 

3. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi, banyak lukisan yang menggunakan 

tulisan hadis dan al- qur’an yang kemudian diperindah dengan ukir-ukiran. 

Contoh : relief yang terdapat di Masjid Mantingan (Jepara), ukir- ukiran yang 

ada di masjid mentingan, gapura sendang duwur (tuban). 

4. Kesusastraaan : cerita karya amir hamzah, bayan budiman dan 1001 malam. 

Adapun hasil seni sastra antara lain : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

5. System kalender : pada zaman khalifah umar bin khatab dikenal dengan tahun 

hijriyah, dan pada masa sebelum islam dikenal dengan tahun saka kemudian 

perpaduan antara tahun tersebut pada masa sultan Agung di Mataram dikenal 

dengan tahun jawa. 

6. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus yang 

diiringi dengan sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an, sedangkan di Bali 



 

 

 

yang masih mengandung unsur dan masih bercorak agama Hindu terdapat tari 

Barong yang tariannya sama dengan tari Debus. 

7. Upacara  : upcara keagamaan yang masih dilakukan setelah masuknya 

kebudayaan islam seperti mitoni atau 7 bulanan orang hamil, dan sekatenan. 

Sekaten adalah upacar dalam rangka memeriahkan maulud Nabi Muhamad 

SAW. Dengan melakukan arak-arakkan dan membuat gunungan yang berisi 

hasil- hasil bumi seperti buah- buahan, sayur- sayuran dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Suwito, Triyono.2009.  Buku Sekolah Elektronik  Sejarah SMA kelas XI IPS. 

Jakarta: Titian Ilmu. 

Herjunanto, Nanang  Dkk. 2009. Buku Sekolah Elektronoik IPS Untuk 

SMP/MTS.Jakarta: CV. Rizki Mandiri. 

Yusuf, mundzirin Dkk. 2006. Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Latar belakang yang mendasari lahirnya Teori Cina tentang persebaran Islam 

di Indonesia yang masuk akal adalah …. 

a.sebelum Islam ada di Indonesia, orang Cina telah berhubungan dengan 

pedangan Indonesia 

b. sejak masa Hindu-Buddha, para pedagang Cina yang berdagang ke 

Indonesia mayoritas muslim 

c. para pedagang Cina lebih loyal terhadap penguasa pribumi Indonesia 

daripada pedagang asing lainnya 

d. banyak ditemukannya komunitas muslim di kota-pelabuhan di Sumatera dan 

Jawa sejak abad ke-14 

2. Yang membawa masuk ajaran Islam ke Indonesia adalah… 

a. Para pedagang   c. Para Wali(Wali Songo) 

b. Para ulama dari Gujarat  d. Para Santri yang belajar agama islam di 

Persia 

3. Tarian daerah yang kental akan unsur Islamnya,bernama debus merupakan 

tradisi rakyat… 

a. Aceh    b. banten       c. Deli      d. Tuban 

4. Interaksi para pedagang Islam dengan penduduk terjadi pada waktu mereka 

harus menunggu berlayar lagi, karena pelayaran pada saat itu masih ditentukan 

oleh .... 

a. sistem pembuatan kapal   c. pemenuhan dagang 

b. kekuatan syah Bandar   d. arah angin 

5. Aktifitas yang sering dilakukan oleh umat Islam yang terpengaruh tradisi Syiah 

adalah …. 

a. peringatan Maulud Nabi 

2. Kerjakanlah Pilihan Ganda 

Dibawah Ini,  

Pilihlah Satu Jawaban Yang 

Paling Benar!! 

LEMBAR KERJA 
SISWA 

 



 

 

 

b. peringatan sekatenan 

c. perayaan hari Idul Adha 

d. ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal 

6.Yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam 

di Sumatera adalah .... 

a. bentuk istana Sultan Pasai 

b. bentuk nisan makam Sultan Malik alSaleh 

c. bentuk nisan makam Fatimah bintiMaimun 

d. bentuk kubah masjid di Kutaraja 

7. Sejak abad ke-15 selain sebagai pusat perdagangan, kota Malaka sebagai pusat 

.... 

a. kekuasaan Portugis 

b. pengembangan bahasa Melayu 

c. kegiatan ilmu pengetahuan 

d. penyebaran agama Islam 

8. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masuknya pengaruh Islam sebagai 

akibat 

proses perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh letak kerajaan-

kerajaan Islam yang ada di daerah .... 

e. Pesisir pantai   c. tepi danau 

f. Pegunungan    d. daratan 

9. Bukti yang menunjukkan awal terjadinya proses Islamisasi di Indonesia dapat 

kita lihat dari berita-berita asing berikut ini, kecuali.... 

a. Hikayat Dinasti Tang   c. Kitab Aja ib Al Hind  

b. Berita Ibn Batuta  d. Berita I-Tsing 

10. Salah satu persebaran Islam melalui bidang kebudayaan adalah …. 

a. melalui pernikahan 

b. melalui perdagangan 

c. melalui pagelaran wayang 

d. dengan mendirikan masjid-masjid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan dan diskusikan akulturasi yang ada pada gambar dinawah ini! 

 
 

2. Sebut dan jelaskan nama walisongo serta daerah penyebaran dan cara 

penyebaran Islamnya.

LEMBAR 
KERJA 

KELOMPOK 

 

Peraturan: 
4. Buatlah kelompok secara acak yang terdiri dari 6 

siswa 
5. Diskusikan gambar dibawah ini dengan teman 

kelompokmu 
6. Laporkan pada guru tentang hasil diskusi 

kemudian presentasikan didepan kelas. 



 

 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan pendidikan                       :  SMP  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : VII SMP 

Jumlah dan bentuk soal                :10 (Uraian) 

Tahun Pelajaran                           :  2010/2011 

Alokasi waktu                              : 80 menit / Dua jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu Budha 

sampai masa kolonial Eropa. 

  Kompetensi dasar             Materi pokok                Indikator     No soal 

 

1.1 Mendeskripsikan 

perkembangan 

masyarakat, 

kebudayaan, dan 

pemerintahan pada 

masa Islam serta 

peninggalan-

peninggalannya. 

 

1.proses masuknya agama 

islam di Indonesia 

2. Bukti-Bukti Masuknya 

Islam Di Indonesia  

3. Saluran-Saluran Islam 

Di Indonesia  

4. Pengaruh Islam Di 

Indonesia  

5. Akulturasi Budaya 

Islam Dengan Budaya 

Pra Islam Di Indonesia  

 

- Merekonstruksi  

proses masuk 

agama Islam di 

Indonesia 

- Mendeskripsikan 

Bukti-Bukti 

Masuknya Islam 

Di Indonesia  

- Menunjukkan 

Saluran-Saluran 

Islam Di Indonesia  

- Menjelaskan 

Pengaruh Islam Di 

Indonesia  

- Menjelaskan 

Akulturasi Budaya 

Islam Dengan 

Budaya Pra Islam 

Di Indonesia  

1-3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6-8 

 

 

9-10 
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SOAL UJICOBA TES 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 

Kelas   : VII 

Waktu   : 1x 40 menit 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nama, nomor absen dan kelas pada lembar jawaban yang tersedia 

2. Periksalah dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab pertanyaan 

3. Jumlah soal sebanyak 10 Dalam Bentuk Uraian 

4. Tulis jawaban secara jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan 

5. Tanyakan pada pengawas jika ada sesuatu yang belum jelas 

 

1. Proses masuknya islam di Indonesia salah satunya ditandai dengan runtuhnya 

kerajaan Majapahit. Jelaskan sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit? 

2. Ceritakan secara singkat proses masuknya islam. 

3. Jelaskan mengapa agama islam sangat mudah berkembang di Indonesia.  

4. Agama islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Jelaskan hal apa yang 

menjadi bukti masuknya islam sudah dimulai sejak abad ke-7? 

5. Sebutkan hasil- hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam 

ke Indonesia 

6. Sebut dan jelaskan saluran- saluran islamisasi. 

7. Jelaskan peranan walisanga dalam penyebaran agama islam di Indonesia 

khususnya di Pulau Jawa. 

8. Sebutkan 3 nama walisanga dan jelaskan daerah penyebaran agama islam. 

9. Apakah yang dimaksud dengan Akulturasi. 

10. Sebutkan beberapa akulturasi yang terjadi anatara kebudayaan pra islam 

dengan kebudayaan islam. 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran    : IPS Sejarah 

Kelas       : Uji Coba 

Standar Kompetensi   : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu 

Budha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar :1.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan pada masa Islam serta peninggalan-

peninggalannya. 

1. Sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit antara lain: 

1. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti Hayam Wuruk dan Gajah 

Mada 

2. Adanya perang paregreg 

3. Banyak daerah yang melepaskan diri 

4. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa 

2. Proses masuknya islam di indonesia 

Islam di indonesia muncul pada abad ke-7, islam dibawa oleh pedagang 

Arab yang singgah di indonesia untuk mengisi perbekalan dan menunggu 

musim untuk melanjutkan perjalan ke Cina, Pendapat ini dikemukakan oleh 

berita Cina dari Dinasti Tang. selain itu juga, pedagang dari Gujarat India yang 

berdagang di indonesia selain melakukan kegiatan ekonomi juga menyebarkan 

agama islam disekitar pesisir pantai, dengan menjadi penduduk tetap dan 

mengawini penduduk pribumi, sehingga melahirkan para tokoh-tokoh agam 

yang kemudian memperluas penyebaran islam diseluruh penjuru Indonesia. 

3. Agama islam mudah berkembang di indonesia karena bebrapa hal, antara lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat 

saja 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi 

Indonesia 

Lampiran 7 



 

 

 

d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak 

runtuhnya Majapahit 

4. Bukti masuknya islam pada abad ke-7 

Islam sudah masuk ke Sriwijaya sejak abad ke-7, hal ini berdasarkan 

berita Cina dari Dinasti Tang yang menyatakan bahwa sejak abad ke-7 di Cina 

sudah ada perkampungan muslim dan mereka sudah berhubungan dengan 

Sriwijaya. 

5. Hasil-hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam: 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

b. Berita Arab 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran dekat Gresik 

d. Berita dari Marco Polo 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297) 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

h. Berita dari Ma Huan, 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

6. Saluran-saluran islamisasi 

a. Perdagangan : penguasaan pada jalur-jalur perdagangan, pengislaman 

pada kota-kota pelabuhan 

b. Kebudayaan : memanfaatkan kebudayaan yang ada dengan memasukkan 

unsur- unsur islam 

c. Politik   : dengan menduduki jabatan sebagai Raja 

d. Perkawinan : perkawinan dengan keluarga raja seperti putrid cempa. 

e. Pendidikan : dengan mendirikan pendidikan yang berunsur islam 

seperti pondok pesantren. 



 

 

 

7. Peranan Walisanga dalam penyebaran islam 

Proses islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok 

para wali yang dikenal dengan sebutan wali sanga. Wali artinya wakil atau 

utusan. Selain memiliki pengetahuan agama islam juga memiliki kelebihan 

yang disebut karomah. Oleh karena itu mereka diberi gelar Sunan artinya yang 

dihormati. Walisanga terdiri dari 9 orang antara lain: sunan kudus, sunan 

gunung jati, sunan giri, sunan maulana malik Ibrahim, sunan kalijaga, sunan 

muria, sunan drajat, sunan boning, sunan ampel. Ke 9 wali tersebut 

menyebarkan agama islam diseluruh wilayah pulau jawa, mereka mempunya 

cara dalam menyebarkan agama islam seperti dakwah dengan melalui 

kesenian, pendidikan yang berunsur islam. Hal inilah yang membuktikan 

bahwa peranan walisanga sangat berpengaruh dalam penyebaran islam di pualu 

jawa. 

8. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 

a. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa 

pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik.  

b. Sunan Ampel Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 

c. Sunan Derajad. Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama di sekitar 

Surabaya. 

d. Sunan Bonang Menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang.  

e. Sunan Kalijaga Islam di Jawa Tengah.  

f. Sunan Giri Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa 

Tenggara, dan Maluku. 

g. Sunan Kudus Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah.  

h. Sunan Muria Menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara 

Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.  

i. Sunan Gunung Jati Menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan 

Cirebon.  

9. Akulturasi : perpaduan atau campuran, yaitu perpaduan antara kebudayaan 

yang sudah ada dengan kebudayaan yang baru yang masuk dan mempengaruhi 



 

 

 

kebudayaan yang sudah ada tanpa merubah atau menguranginya, sehingga 

menimbulakn corak kebudayaan yang baru. 

10. Akulturasi kebudayan islam dengan kebudayaan pra islam 

a. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi 

arsitekturnya dan atapnya yang berundak.  

b. Makam  : makam Fatimah binti maimun/ putrid suwari ( di Leran), 

makam- makam raja Goa dan Tallo, makam sendang dhuwur diatas bukit 

(Tuban). 

c. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi,  

d. Kesusastraaan : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

e. System kalender : dikenal dengan tahun jawa pada masa sultan agung. 

f. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus 

yang diiringi dengan sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  

ASPEK KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah      : SMP N 3 Bumiayu 

Materi Pokok : Proses masuk dan berkembangnya islam di Indonesia  

Pertemuan ke- :  1 

 

Pedoman Penskoran : 

Skor Keterangan 

1 0%  x < 25% 

2 25%  x < 50% 

3 50%  x < 75% 

4 75%  x <100% 
 

dengan  x =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (     ) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Aktivitas yang diamati 
Muncul Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Aktif bertanya saat pembelajaran di 

kelas 

      

2. Aktif menjawab ,ketika ada 

pertanyaan dari guru maupun 

teman sekelas. 

      

3. Menjadi antusias dan bersemangat 

saat mengikuti pelajaran. 

      

4. Berani mengemukakan pendapat       

5. Aktif berdiskusi di kelas.       

6. Rajin mengerjakan tugas / evaluasi       

7. Aktif dan mandiri saat ada tugas 

mandiri 

      

8. Merespon  materi pelajaran yang di 

ajarkan 

      

9. Aktif dalam mengikuti model 

pembelajaran yang diberikan 
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Persentase keaktifan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran IPS materi sejarah  :  

p = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

34
 𝑥 100 %  

   = .............................. 

 

Keterangan skala penilaian untuk menentukan kriteria keaktifan siswa (contreng yang sesuai) 

: 

Sangat baik : 81,25%   p  100   

Baik  : 62,5%    p < 81,25%  

Cukup baik : 43,75%    p < 62,5%  

Kurang baik : 25%  p < 43,75%  
 

 
Mengetahui,        Bumiayu, 4 Mei 2011 

Guru IPS SMP N 3 Bumiayu       Peneliti 

   

 

 Syaeful Bachri, SE       Bunga Agustiningtias 

NIP. 19730605 200604 1012      NIM 3101407024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kelas selalu kondusif pada saat 

kegiatan berlangsung 

      



 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  

ASPEK KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah      : SMP N 3 Bumiayu 

Materi Pokok : Proses masuk dan berkembangnya islam di Indonesia  

Pertemuan ke- :  2 

 

Pedoman Penskoran : 

Skor Keterangan 

1 0%  x < 25% 

2 25%  x < 50% 

3 50%  x < 75% 

4 75%  x <100% 
 

dengan  x =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (     ) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Aktivitas yang diamati 
Muncul Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Aktif bertanya saat pembelajaran di 

kelas 

      

2. Aktif menjawab ,ketika ada 

pertanyaan dari guru maupun 

teman sekelas. 

      

3. Menjadi antusias dan bersemangat 

saat mengikuti pelajaran. 

      

4. Berani mengemukakan pendapat       

5. Aktif berdiskusi di kelas.       

6. Rajin mengerjakan tugas / evaluasi       

7. Aktif dan mandiri saat ada tugas 

mandiri 

      

8. Merespon  materi pelajaran yang di 

ajarkan 

      

9. Aktif dalam mengikuti model 

pembelajaran yang diberikan 

      



 

 

 

 

Persentase keaktifan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran IPS materi sejarah  :  

p = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

34
 𝑥 100 %  

   = .............................. 

 

Keterangan skala penilaian untuk menentukan kriteria keaktifan siswa (contreng yang sesuai) 

: 

Sangat baik : 81,25%   p  100   

Baik  : 62,5%    p < 81,25%  

Cukup baik : 43,75%    p < 62,5%  

Kurang baik : 25%  p < 43,75% , 
  

Mengetahui,        Bumiayu, 6 Mei 2011 

Guru IPS SMP N 3 Bumiayu       Peneliti 

   

 

 Syaeful Bachri, SE       Bunga Agustiningtias 

NIP. 19730605 200604 1012      NIM 3101407024 

 

 

 

       

 

 

 

10. Kelas selalu kondusif pada saat 

kegiatan berlangsung 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SOAL UJI COBA 
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DAFTAR SISWA UJI COBA SOAL 

(KELAS VIII B) 

No. NAMA NO NAMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Aditia Susanto 

Avriani tika lestari 

Agus syaifudin 

Andika hermawan 

Aprilia prihartining. 

T 

Ardin chavia zagita 

Budi santoso 

Daedi subaedi 

Dina septiana 

Dwi ilham nur faizi 

Dwiki cahyono 

Faiz sulaiman 

Faizal 

Haficca eka marlina 

Indah suci rahayu 

Innayatul lutfi 

Karmila 

Khoirul anam 

Lutfiati 

M. Ali sobirin 

M. Ragil abrus 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

M. Yuda nur fahmi 

M. Firman Arianto 

Melisa 

Mukarommah 

Nafi arifatun nisa 

Nana lusiana irwanti 

Nur eli safera 

Nur khafina rahmani 

Rexi dwi adi wibowo 

Risna ulfanis 

Sendy pratama 

Siti farikha 

Tri indiani  

Umi atun afifah 

Vebru hani laksmana 

Veni dwi lestari 

Widi astute 

Wulandari 

Yudi nugroho 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII A 

(KELAS EKSPERIMEN) 

NO NAMA 

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 

 

 

Abdul baril rokhim 

Adi kurniawan 

Agus maulana 

Agus yaman nasrulloh 

Amin ma’ruf 

Aris budiyanto 

Damiarto 

Diyah apriliyanti 

Dwi anita nurvianti 

Eko purwadi 

Heri setiawan 

Hikmatun nazilah 

Ilham rizaldi 

Joko Edwin priyatno 

Latip hartanto 

Lutfi triyani 

Muhamad rosul 

Nanda septi ariska 

Nanik yuniarti 

Nova nur eliza 

Panggih sabara 

Putrid risma yuniarti 

Putrid yuliasti F 

Riyan hidayah tullah 

Rizka amalia 

Roy adistiawan 

Septian adin nugroho 

Shella jaskiya febriana 

Silvia honyla latif 

Sri yusi amilia 

Waesis puji rahayu 

Widi arfandi 

Yoga maulana 

Yudi muhtadin haqi 

 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII B 
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(KELAS KONTROL) 

 

NO. NAMA 

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 

Agung fajar M 

Ahmad edi hirmawan 

Ahmad zaelani 

Andri firmansyah 

Dini ariani 

Dio aprizal adamsyah 

Ending aeningsih 

Fajar novihadi 

Ferdinand panggih P 

Hheri iswandi 

Iis apriyani 

Ilham aji S 

Ilham noerhidayat 

Ira fathkhatul hikmat 

Jiki hadi riyanto 

M. faisal frahara 

M. Safii 

M. suhelmi 

Nisa shofi M. 

Novita amanah 

Nuni wahyu rini 

Rahayu fitri hanifah 

Rosi khairunisa 

Rudianto 

Samsudin agung riski 

Shandi shafira 

Sugi supriyanto 

 Sukrisno 

Tati isnaneni rahmawati 

Tati sriyani 

 

 

 



 

 

 

DATA NILAI AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Nilai Keterangan 

1 65 TUNTAS 

2 65 TUNTAS 

3 55 TIDAK TUNTAS 

4 70 TUNTAS 

5 65 TUNTAS 

6 70 TUNTAS 

7 66 TUNTAS 

8 70 TUNTAS 

9 65 TUNTAS 

10 61 TIDAK TUNTAS 

11 65 TUNTAS 

12 70 TUNTAS 

13 66 TUNTAS 

14 55 TIDAK TUNTAS 

15 70 TUNTAS 

16 75 TUNTAS 

17 64 TIDAK TUNTAS 

18 67 TUNTAS 

19 60 TIDAK TUNTAS 

20 57 TIDAK TUNTAS 

21 72 TUNTAS 

22 75 TUNTAS 

23 65 TUNTAS 

24 83 TUNTAS 

25 77 TUNTAS 

26 57 TIDAK TUNTAS 

27 74 TUNTAS 

28 69 TUNTAS 

29 66 TUNTAS 

30 67 TUNTAS 

31 55 TIDAK TUNTAS 

32 70 TUNTAS 

33 60 TIDAK TUNTAS 

34 65 TUNTAS 
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DATA NILAI AWAL 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Nilai Keterangan 

1 65 TUNTAS 

2 64 TIDAK TUNTAS 

3 55 TIDAK TUNTAS 

4 55 TIDAK TUNTAS 

5 65 TUNTAS 

6 80 TUNTAS 

7 72 TUNTAS 

8 70 TUNTAS 

9 57 TIDAK TUNTAS 

10 60 TIDAK TUNTAS 

11 73 TUNTAS 

12 64 TIDAK TUNTAS 

13 62 TUNTAS 

14 64 TIDAK TUNTAS 

15 65 TUNTAS 

16 70 TUNTAS 

17 80 TUNTAS 

18 67 TUNTAS 

19 85 TUNTAS 

20 65 TUNTAS 

21 70 TUNTAS 

22 73 TUNTAS 

23 70 TUNTAS 

24 80 TUNTAS 

25 55 TIDAK TUNTAS 

26 65 TUNTAS 

27 62 TIDAK TUNTAS 

28 65 TUNTAS 

29 76 TUNTAS 

30 57 TIDAK TUNTAS 
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SOAL POST- TES 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 

Kelas   : VII 

Waktu   : 2x 40 menit 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nama, nomor absen dan kelas pada lembar jawaban yang tersedia 

2. Periksalah dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

pertanyaan 

3. Jumlah soal sebanyak 8 Dalam Bentuk Uraian 

4. Tulis jawaban secara jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan 

5. Tanyakan pada pengawas jika ada sesuatu yang belum jelas 

6. Kerjakan sesuai nomor urutan 
 

1. Proses masuknya islam di Indonesia salah satunya ditandai dengan runtuhnya 

kerajaan Majapahit. Jelaskan sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit? 

2. Ceritakan secara singkat proses masuknya islam. 

3. Jelaskan mengapa agama islam sangat mudah berkembang di Indonesia.  

4. Sebutkan hasil- hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam 

ke Indonesia 

5. Sebut dan jelaskan saluran- saluran islamisasi. 

6. Sebutkan 3 nama walisanga dan jelaskan daerah penyebaran agama islam. 

7. Apakah yang dimaksud dengan Akulturasi. 

8. Sebutkan beberapa akulturasi yang terjadi anatara kebudayaan pra islam 

dengan kebudayaan islam. 
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KISI-KISI SOAL POST TEST 

 

Satuan pendidikan                       :  SMP  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : VII SMP 

Jumlah dan bentuk soal                :8 (Uraian) 

Tahun Pelajaran                           :  2010/2011 

Alokasi waktu                              : 80 menit / dua jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu Budha 

sampai masa kolonial Eropa. 

  Kompetensi dasar             Materi pokok                Indikator     No soal 

 

1.1 Mendeskripsikan 

perkembangan 

masyarakat, 

kebudayaan, dan 

pemerintahan pada 

masa Islam serta 

peninggalan-

peninggalannya. 

 

1.proses masuknya agama 

islam di Indonesia 

2. Bukti-Bukti Masuknya 

Islam Di Indonesia  

3. Saluran-Saluran Islam 

Di Indonesia  

4. Pengaruh Islam Di 

Indonesia  

5. Akulturasi Budaya 

Islam Dengan Budaya 

Pra Islam Di Indonesia  

 

- Merekonstruksi  

proses masuk 

agama Islam di 

Indonesia 

- Mendeskripsikan 

Bukti-Bukti 

Masuknya Islam 

Di Indonesia  

- Menunjukkan 

Saluran-Saluran 

Islam Di Indonesia  

- Menjelaskan 

Pengaruh Islam Di 

Indonesia  

- Menjelaskan 

Akulturasi Budaya 

Islam Dengan 

Budaya Pra Islam 

Di Indonesia  

1-3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7-8 
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KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 

Mata Pelajaran    : IPS Sejarah   

Kelas       : Eksperimen dan Kontrol 

Standar Kompetensi   : 1. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu 

Budha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar :1.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan pada masa Islam serta peninggalan-

peninggalannya. 

1. Sebab- sebab runtuhnya kerajaan Majapahit antara lain: 

a. Tidak ada pengganti pimpinan yang bijak seperti Hayam Wuruk dan Gajah 

Mada 

b. Adanya perang paregreg 

c. Banyak daerah yang melepaskan diri 

d. Semakin luasnya perkembangan islam di pulau jawa 

2. Proses masuknya islam di indonesia 

Islam di indonesia muncul pada abad ke-7, islam dibawa oleh pedagang 

Arab yang singgah di indonesia untuk mengisi perbekalan dan menunggu 

musim untuk melanjutkan perjalan ke Cina, Pendapat ini dikemukakan oleh 

berita Cina dari Dinasti Tang. selain itu juga, pedagang dari Gujarat India yang 

berdagang di indonesia selain melakukan kegiatan ekonomi juga menyebarkan 

agama islam disekitar pesisir pantai, dengan menjadi penduduk tetap dan 

mengawini penduduk pribumi, sehingga melahirkan para tokoh-tokoh agam 

yang kemudian memperluas penyebaran islam diseluruh penjuru Indonesia. 

3. Agama islam mudah berkembang di indonesia karena bebrapa hal, antara lain: 

a. syarat masuk islam sangat mudah hanya mengucapkan kalimat syahadat 

saja 

b. upacara- upacara dalam islam sangat sederhana 

c. agama islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan denga tradisi 

Indonesia 
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d. agama islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama 

e. penyebaran agama islam dilakukan secara damai 

f. faktor politik yang ikut memperlancar pengislaman di Indonesia sejak 

runtuhnya Majapahit 

4. Hasil-hasil peninggalan sejarah yang menjadi bukti masuknya islam: 

a. Berita Cina dari Dinasti Tang 

b. Berita Arab 

c. Ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di Leran dekat Gresik 

d. Berita dari Marco Polo 

e. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh (tahun 1297) 

f. Berita dari Ibnu Batutah (1345-1346) 

g. Kompleks makam Islam Tralaya di Trowulan. 

h. Berita dari Ma Huan, 

i. Adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 

5. Saluran-saluran islamisasi 

a. Perdagangan : penguasaan pada jalur-jalur perdagangan, pengislaman 

pada kota-kota pelabuhan 

b. Kebudayaan : memanfaatkan kebudayaan yang ada dengan memasukkan 

unsur- unsur islam 

c. Politik   : dengan menduduki jabatan sebagai Raja 

d. Perrkawinan : perkawinan dengan keluarga raja seperti putri cempa. 

e. Pendidikan : dengan mendirikan pendidikan yang berunsur islam 

seperti pondok pesantren. 

6. Nama walisanga dan daerah penyebarannya 

a. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa 

pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik.  

b. Sunan Ampel Menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 

c. Sunan Derajad. Anak dari Sunan Ampel. Menyiarkan agama di sekitar 

Surabaya. 

d. Sunan Bonang Menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang.  

e. Sunan Kalijaga Islam di Jawa Tengah.  



 

 

 

f. Sunan Giri Menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa 

Tenggara, dan Maluku. 

g. Sunan Kudus Menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah.  

h. Sunan Muria Menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara 

Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.  

i. Sunan Gunung Jati Menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan 

Cirebon.  

7. Akulturasi : perpaduan atau campuran, yaitu perpaduan antara kebudayaan 

yang sudah ada dengan kebudayaan yang baru yang masuk dan mempengaruhi 

kebudayaan yang sudah ada tanpa merubah atau menguranginya, sehingga 

menimbulakn corak kebudayaan yang baru. 

8. Akulturasi kebudayan islam dengan kebudayaan pra islam 

a. Seni bangunan : dapat terlihat pada bangunan masjid yang dilihat dari segi 

arsitekturnya dan atapnya yang berundak.  

b. Makam  : makam Fatimah binti maimun/ putrid suwari ( di 

Leran), makam- makam raja Goa dan Tallo, makam sendang dhuwur 

diatas bukit (Tuban). 

c. Seni Ukir : terlihat pada seni kaligrafi,  

d. Kesusastraaan : suluk, hikayat, babad dan kitab-kitab. 

e. System kalender : dikenal dengan tahun jawa pada masa sultan agung. 

f. Seni musik dan tari : musik qasidah dan gamelan serta kesenian debus 

yang diiringi dengan sholawat nabi dan pembacaan Al- qur’an 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA NILAI POST TEST 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Nilai Keterangan 

1 73 TUNTAS 

2 80 TUNTAS 

3 67 TUNTAS 

4 67 TUNTAS 

5 65 TUNTAS 

6 70 TUNTAS 

7 66 TUNTAS 

8 66 TUNTAS 

9 80 TUNTAS 

10 75 TUNTAS 

11 65 TUNTAS 

12 77 TUNTAS 

13 66 TUNTAS 

14 65  TUNTAS 

15 70 TUNTAS 

16 80 TUNTAS 

17 64 TIDAK TUNTAS 

18 67 TUNTAS 

19 67  TUNTAS 

20 66  TUNTAS 

21 72 TUNTAS 

22 75 TUNTAS 

23 90 TUNTAS 

24 83 TUNTAS 

25 77 TUNTAS 

26 67 TUNTAS 

27 74 TUNTAS 

28 69 TUNTAS 

29 66 TUNTAS 

30 67 TUNTAS 

31 88 TUNTAS 

32 70 TUNTAS 

33 70  TUNTAS 

34 65 TUNTAS 
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DATA NILAI POST TEST 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Nilai Keterangan 

1 53 TIDAK TUNTAS 

2 64 TIDAK TUNTAS 

3 55 TIDAK TUNTAS 

4 55 TIDAK TUNTAS 

5 65 TUNTAS 

6 70 TUNTAS 

7 72 TUNTAS 

8 70 TUNTAS 

9 62 TIDAK TUNTAS 

10 60 TIDAK TUNTAS 

11 73 TUNTAS 

12 64 TIDAK TUNTAS 

13 62 TIDAK TUNTAS 

14 64 TIDAK TUNTAS 

15 65 TUNTAS 

16 70 TUNTAS 

17 80 TUNTAS 

18 67 TUNTAS 

19 85 TUNTAS 

20 65 TUNTAS 

21 67 TUNTAS 

22 73 TUNTAS 

23 54 TIDAK TUNTAS 

24 73 TUNTAS 

25 50 TIDAK TUNTAS 

26 65 TUNTAS 

27 62 TIDAK TUNTAS 

28 65 TUNTAS 

29 67 TUNTAS 

30 73 TUNTAS 
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Uji Normalitas Data Awal 

 

Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

kelaseksperimen 34 66.35 6.531 55 83 

kelaskontrol 30 67.03 7.937 55 85 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelaseksperimen kelaskontrol 

N 34 30 

Normal Parametersa Mean 66.35 67.03 

Std. Deviation 6.531 7.937 

Most Extreme Differences Absolute .153 .168 

Positive .112 .168 

Negative -.153 -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .894 .919 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.402 .367 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil 

tes yang dapat dilihat pada tabel diatas. Pada kelas eksperimen  Asymp Sig.(2-tailed). = 

0,402 > 0,05, dan pada kelas kontrol Asymp Sig.(2-tailed). = 0,367 > 0,05, maka  Ho 

diterima. Artinya baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, data berdistribusi 

normal. 
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Uji Normalitas Data Akhir 

Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

kelaseksperimen 34 71.74 6.828 64 90 

kelaskontrol 30 65.67 7.765 50 85 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelaseksperimen kelaskontrol 

N 34 30 

Normal Parametersa Mean 71.74 65.67 

Std. Deviation 6.828 7.765 

Most Extreme Differences Absolute .197 .118 

Positive .197 .106 

Negative -.133 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.150 .648 

Asymp. Sig. (2-tailed) .142 .794 

a. Test distribution is Normal. 
  

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes 

yang dapat dilihat pada tabel diatas. Pada kelas eksperimen  Asymp Sig.(2-tailed). = 0,142 

> 0,05, dan pada kelas kontrol Asymp Sig.(2-tailed). = 0,794 > 0,05, maka  Ho diterima. 

Artinya baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, data berdistribusi normal. 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS 
 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
 

          Hipotesis 

         
          

Ho : σ1
2 
= σ2

2
 

        
Ha : σ1

2 
≠ σ2

2
 

        
          Uji Hipotesis 

        

          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

    

 
 

         

          

          

          Ho diterima apabila Fhitung < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

    
          Dari data diperoleh: 

      
          Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

    Jumlah 2439 1970 

    Rata-Rata 71,74 65,67 

    
Varians (s

2
) 46,62 60,30 

    Standart deviasi (s) 6,83 7,77 

    

          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

     

          
 Fhitung = 

60,30 
= 1,29 

    
 

46,62 

    
          Pada a = 5% dengan: 

           dk pembilang = nb - 1 = 34 - 1 = 33 

     dk penyebut   = nk -1 = 30 - 1 = 29 

F tabel         = 2,07 

      Karena F hitung < F tabel , dapat disimpulkan varians kedua kelas homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Nilai Awal 

 

Hipotesis : 

Ho: 𝜇 1 =  𝜇 2 (rata- rata nilai awal kelas eksperimen sama dengan rata- rata nilai awal 

kelas kontrol ). 

Ha: 𝜇 1 ≠  𝜇 2 (rata- rata nilai awal kelas eksperimen tidak sama dengan rata- rata nilai 

awal kelas kontrol). 

Uji Statistik : 

Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Karena telah diketahui varians homogen(dapat dilihat pada kolom levene’sTest for 

Equality of Variances, sig. = 0,230 > 0,05 ), maka dipilih Equal variances assumed. Ho 

diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

T-Test 

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NILAIAWAL EKSPERIMEN 34 66.35 6.531 1.120 

KONTROL 30 67.57 7.776 1.420 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

NILAIAWAL Equal 
variances 
assumed 

1.471 .230 -.679 62 .500 -1.214 1.789 -4.789 2.362 

Equal 
variances 
not 

assumed 

  

-.671 56.951 .505 -1.214 1.808 -4.835 2.407 

Dari output di atas diperoleh harga t (sig 2- tailed) = 0.500 > 0.05, sehingga Ho 

diterima, artinya rata- rata nilai awal kelas eksperimen sama dengan rata- rata nilai awal 

kelas kontrol. 

 

21  

21

21  
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Uji Beda Dua Rata-Rata Hasil Post Test 

 

Hipotesis : 

Ho:  (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD bebantuan media foto kurang dari atau sama dengan 

rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD murni). 

Ha:  (rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran STAD bebantuan media foto lebih dari rata-rata nilai hasil 

belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD 

murni). 

 Uji Statistik : 

Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 

 

Kriteria: 

Karena telah diketahui varians homogen(dapat dilihat pada kolom levene’sTest for 

Equality of Variances, sig. = 0,855 > 0,05 ), maka dipilih Equal variances assumed. Ho 

diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05.  

T-Test 

[DataSet0]  

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NILAI EKSPERIMEN 34 71.74 6.828 1.171 

KONTROL 30 65.67 7.765 1.418 

 

 

 

 

 

 

21  

21  
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
Lower Upper 

NILAI Equal 
variances 
assumed 

.027 .870 3.327 62 .001 6.069 1.824 2.423 9.715 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

3.300 58.245 .002 6.069 1.839 2.388 9.749 

 

Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed, harga t (sig 2- 

tailed) = 0.001 < 0.05, sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata nilai hasil belajar peserta 

didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD bebantuan media foto lebih dari 

rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran STAD 

murni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1. Bahan Ajar Kelas Eksperimen (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Foto 2. Bahan Ajar Kelas Kontrol 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Foto 4. peneliti mengamati kegiatan siswa 1di kelas eksperimen 

(sumber dokumentasi pribadi) 

Foto 3. Peneliti menyajikan materi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. peneliti mengamati kegiatan siswa 2 di kelas eksperimen 

(sumber dokumentasi pribadi) 

 

Foto 6. peneliti menunjuk siswa yang menjawab kuis di kelas eksperimen 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Siswa saling berinteraksi pada saat diskusi kelompok dan 
siswa yang pintar menjelaskan pada anggotanya 1 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Foto 8. Siswa saling berinteraksi pada saat diskusi kelompok dan siswa 
yang pintar menjelaskan pada anggotanya 2 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 



 

 

 

PROFIL SEKOLAH 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 3 Bumiayu 

A l a m a t    : Desa Langkap,  Bumiayu 

Telepon    : (0289) 5104005 

Kode Pos    : 52273 

Kecamatan    : Bumiayu 

Kabupaten/Kodya   : Brebes 

Propinsi    : Jawa Tengah 

N.S.S    : 20 10 3 2 9 3 0 9 9 

Nama Kepala Sekolah  : Herybertus Edy Purwanto, S. Pd., MM. 

N I P    : 19590510 198203 1 015 

Alamat : Jl. Kyai Bukhori No 20   Paguyangan,  Brebes 

Mulai Menjabat di sekolah ini : 01 April 2011 

 

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH 

VISI  SEKOLAH : Unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur 

MISI SEKOLAH :1. Melaksanakan proses pembelajaran secara  efektif,  dan    

efesien , agar sesuatu berkembang secara optimal sesuai potensi 

yang di miliki 

  2. Meningkatkan perolehan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN). 
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 3. Meningkatkan kedisiplinan 

4. Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi dalam bidan Kesenian 

dan Olah Raga. 

5. Meningkatkan potensi siswa dalam bidang ketrampilan 

TUJUAN   :Peningkatan Prestasi Belajar siswa dan 

peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan 

kelas.   

SASARAN SEKOLAH  : Sasarannya adalah siswa, guru dan karyawan 

SMP N 3   di kecamatan Bumiayu  . 

 

2. SARANA DAN PRASARANA 

 A. TANAH 

    1. Luas Bangunan  : 2.151  m² 

    2. Luas pekarangan  : 4.829  m² 

    3. Luas Kebun Sekolah  : 4.000  m² 

   Jumlah  10.980  m² 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. KEADAAN RUANG 

NO JENIS RUANGAN 
JUM 

LAH 
LUAS 

KONDI

SI 
KETERANGAN 

1. Ruang kelas 16 1212 m² Baik  

2. Ruang Kepala sekolah 1   21 m² Baik  

3. Ruang Guru 1   66 m² Baik  

4. Ruang Tata usaha 1   87 m² Baik  

5. Ruang Perpustakan 1 165 m² Rusak  

6. Ruang Laboratorium 1 196 m² Rusak Untuk Ruang Kelas 

7. Ruang ketrampilan - - -  

8. Ruang Olah Raga - - -  

9. Ruang Ibadah 1   80 m² Baik  

10. Ruang BP/BK 1     9 m² Baik  

11. Ruang UKS/OSIS 1  8,5 m² Baik Untuk Ruang TU 

12. Ruang WC/K. Mandi 6   71 m² Rusak  

 

 

3. DATA SISWA 

A. Jumlah Siswa 5 Tahun Terakhir 

NO 

JUMLAH SISWA 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1. 

2. 

3. 

208 

173 

174 

210 

200 

168 

200 

208 

194 

211 

201 

204 

188 

209 

192 

JML 555 578 602 616 589 

 



 

 

 

B. Jumlah Rombongan Belajar 

a. Kelas   VII  : 6 Rombongan 

b. Kelas  VIII  : 5 Rombongan 

c. Kelas  IX  : 5 Rombongan 

 

4. SUMBER DAYA MANUSIA 

    1. Kepala Sekolah   :   1 orang 

    2. Guru Tetap  : 24 orang 

    3. Guru Tidak Tetap  :   5 orang 

    4. Pegawai TU Tetap  :  4 orang 

    5. Pegawai TU Tidak Tetap :   4 orang 

    6. Guru Kontrak  :  - orang 

    7. Pesuruh Penjaga Malam         :  2 orang 

    Jumlah : 39 orang   

      

5. KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH 

  1.  Ketua  :  Suchaimi 

  2.  Sekretaris   I  :  Wasisto 

  3.  Sekretaris  Ii  :  Zaeni 

  4.  Bendahara   I :  Saryo 



 

 

 

  5.  Bendahara  Ii  :  Faozin 

       Anggota   :  1. Sutoro 

          2. Sudiyono 

                3. Triyo Gunoto 

         4. Taksan 

            5. Asikin 

   6. H. Makmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


