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SARI 

Tulistiyanti, Tutut. 2011. Perbandingan Pelaksanaan Penilaian Mata Pelajaran 
Sejarah Berdasarkan KTSP Antara SMA Negeri dengan MA Negeri di Kota 
Surakarta Tahun 2010/2011. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Karyono, M. Hum. Pembimbing 
II: Drs. Ba’in, M.Hum. Jumlah halaman.   
 
Kata Kunci :  Penilaian Hasil Belajar, KTSP. 
 Kecenderungan guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau 
kecerdasan saja. Aspek afektif, apalagi psikomotor sangat langka dijamah oleh guru. 
Akibatnya dapat kita saksikan, yakni bahwa lulusan hanya menguasai teori tetapi 
tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan, juga tidak mampu 
mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan penilaian mata pelajaran 
sejarah berdasarkan KTSP SMA/MA Negeri di kota Surakarta? (2) apakah ada 
perbedaan pelaksanaan penilaian antara SMA Negeri dengan MA Negeri di kota 
Surakarta? (3) apa hambatan dalam pelaksanaan penilaian?. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah berdasarkan KTSP, 
perbedaan pelaksanaan penilaian antara SMA Negeri dengan MA Negeri di kota 
Surakarta, hambatan dalam pelaksanaan penilaian. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model deskriptif analitik, meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil  penelitian dalam pelaksanakan penilaian hasil belajar di SMA/MA 
Negeri di kota Surakarta meliputi tahapan perencanaan,  pelaksanan, analisis hasil 
penilaian, tindak lanjut pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian 3 aspek 
kognitif, afektif, psikomotor di SMA Negeri di kota Surakarta sudah berjalan baik, 
sedangkan di MAN 2 Surakarta penilaian psikomotor belum berjalan dengan baik. 
Pelaksanaan analisis hasil penilaian di SMA N Surakarta sudah dilaksanakan 
sedangkan di MAN Surakarta jarang dilakukan. Bentuk dan teknik penilaian yang 
dipakai di SMA/MA N Surakarta antara lain penilaian tes tertulis, penilaian produk, 
penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja. Hambatan pelaksanaan penilaian guru 
kurang menguasai berbagai teknik penilaian berdasarkan KTSP dan kurangnya 
pemahaman alat evaluasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan 
penilaian di SMA/MA Negeri di kota Surakarta meliputi tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, analisis dan tindak lanjut penilaian sudah berjalan baik. Saran dari 
penelitian ini bagi sekolah agar guru diikutkan dalam seminar-seminar yang 
bertemakan penilaian agar lebih paham terhadap alat evaluasi penilaian hasil belajar. 
Bagi guru hendaknya mengaplikasikan 3 aspek penilaian seperti dalam kerangka 
penilaian berbasis kelas yang berdasarkan KTSP.    
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yag beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Kualitas pendidikan ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam 

mengelola proses belajar dan pembelajaran. Perubahan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan efisiensi 

pendidikan agar dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat setempat serta 

menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri dan 

pemerintah dalam bentuk pribadi (Mulyasa, 2002:8). 

Sesuai dengan prinsip otonomi dan manajemen peningkatan mutu harus 

diberi keleluasaan dalam menentukan silabus dan memilih strategi pembelajaran 

beserta system penilaiannya. Hasil kegiatan belajar ditentukan oleh kondisi 

afektif peserta didik (Depdiknas, 2003:6). 

1 
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Masalah penilaian bagi guru merupakan sesuatu hal yang penting untuk 

dipahami dan dipraktekkan dalam proses belajar mengajar. Penilaian merupakan 

bagian yang integral dari proses pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan 

pembelajaran akan melibatkan 3 aktivitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian (Sugandi, 2004:91). Tanpa adanya penilaian guru tidak akan tahu 

bagaimana proses belajar terjadi dan seberapa jauh tujuan pembelajaran itu telah 

dicapai. 

Peranan guru dalam proses pembelajaran adalah mengupayakan agar 

siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan 

belajar, siswa melakukan kegiatan belajar dengan cara kemampuan masing-

masing. Siswa itu adalah unik, artinya kondisi mental dan sosial mereka adalah 

berbeda satu sama lain (Sugandi, 2004:92). Perbedaan itu akan membawa 

konsekuensi peroleh hasil belajar yang tidak sama, walaupun siswa mendapat 

pembelajaran yang sama. 

Kecenderungan yang ada sampai saat ini di sekolah adalah bahwa guru 

hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kecerdasan saja, alatnya adalah 

tes tertulis. Aspek psikomotorik, apalagi afektif sangat langka dijamah oleh guru. 

Akibatnya dapat kita saksikan, yakni bahwa lulus hanya menguasai teori tetapi 

tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan, juga tidak mampu 

mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka kuasai (Arikunto, 1999:22). 

Berdasarkan observasi awal peneliti di MA Negeri 2 Surakarta guru 

belum melaksanakan sepenuhnya penilaian ketiga aspek tersebut secara 
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serempak dalam pembelajaran sejarah, misalnya aspek psikomotorik guru 

mengalami kesulitan bagaimana setiap kompetensi pembelajaran sejarah dapat 

menghasilkan sebuah ketrampilan kepada siswa. Sedangkan aspek afektif 

memang lebih ditekankan dari pada aspek kognitif dan psikomotor. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tentang pentingnya penilaian 

dalam rangkaian proses pembelajaran, maka peneliti berminat mengadakan 

penelitian dengan judul “Perbandingan Pelaksanaan Penilaian Mata Pelajaran 

Sejarah Berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA Negeri di Kota 

Surakarta”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pendidikan, kedudukan 

guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah harus mengetahui dan 

menerapkan program pengajaran pada siswa, mengarahkan jalannya proses 

belajar dengan baik, dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah berdasarkan KTSP 

di SMA/MA Negeri di Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah 

berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA Negeri di Kota Surakarta? 

3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru-guru sejarah dalam 

melaksanakan penilaian berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA 

Negeri di Kota Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah berdasarkan 

KTSP antara SMA/MA Negeri di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui perbedaan pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah 

berdasarkan KTSP antara SMA/MA Negeri di Kota Surakarta. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru-guru sejarah 

dalam melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan KTSP antara 

SMA/MA Negeri di Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan yaitu tentang cara 

guru melaksanakan penilaian hasil belajar pada mata pelajaran sejarah di 

SMA/MA. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guru dalam 

menghadapi pelaksanaan kurikulum sehingga guru siap dan mengerti 

pelaksanaannya sehingga proses pembelajaran dan penilaian akan 

berjalan dengan baik. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Memberi informasi dan pemahaman pelaksanaan penilaian hasil belajar 

mata pelajaran sejarah berdasarkan KTSP. 

b. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kompetensi yang telah atau kurang dikuasai sehingga nantinya 

diharapkan siswa lebih aktif dan kreatif. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai acuan bagi peneliti suatu hari nanti dalam melaksanakan tugas 

sebagai guru dapat melaksanakan penilaian hasil belajar mata pelajaran 

sejarah berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

 
E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang judul penelitian ini, maka perlu 

diberi batasan-batasan pokok sebagai berikut : 

1. Penilaian 

Pengertian penilaian adalah proses pengumpulan berbagai informasi 

dan data pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 

keputusan professional tentang program dan pelaksanaan pembelajaran serta 

memberikan balikan terhadap perkembangan siswa (Muslich, 2008:94). Selain 

itu ada pendapat lain yaitu penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan 
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menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan 

mendasarkan dari atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau 

sakit, dan sebagainya. Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif (Sudijono, 

2006:4). 

Penilaian dalam KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan 

komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, 

bekerjasama, dan menilai diri sendiri. Karena itu, penilaian dilaksanakan 

dalam kerangka penilaian berbasis kelas (PBK). Dikatakan Penilaian Berbasis 

Kelas karena kegiatan penilaian dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan 

pembelajaran (Muslich, 2008:91). 

Prinsip Penilaian Berbasis Kelas menurut Muslich (2008:91) antara 

lain sebagai berikut: 

a) Berkelanjutan dan komprehensif 

b) Penilaian dilakukan oleh guru dan murid 

c) Tidak terisahkan dari kegiatan belajar mengajar 

d) Menggunakan acuan patokan 

e) Menggunakan berbagai cara penilaian (tes dan non tes) 

f) Berorientasi pada kompetensi 

g) Valid, adil, terbuka, berkesinambungan, bermakna dan mendidik 

2. Tujuan Penilaian 

Penilaian dalam pendidikan mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan atau kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran. 

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para 

siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan.  

3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

strategi pelaksanaannya. 

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 

pemerintah, masyarakat dan para orang tua siswa (Sudjana, 1995:4). 

Menurut Arikunto (1999:10) penilaian dilaksanakan dengan tujuan 

pendidikan yaitu : 

1) Tujuan selektif yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah 

tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat 

berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. 

2) Tujuan diagnostik yaitu guru mengadakan diagnosa kepada siswa tentang 

kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan 

ini maka akan lebih mudah melakukan cara untuk mengatasinya. 

3) Tujuan penempatan, dengan keterbatasan sarana tenaga pendidik yang 

bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan, maka 
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dengan adanya pendekatan ini akan dapat melayani perbedaan 

kemampuan dengan pengajaran secara kelompok. Untuk menentukan 

dengan pasti dikelompokkan mana siswa harus ditempatkan maka 

digunakan suatu penilaian. 

4) Tujuan untuk mengukur keberhasilan yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, 

dan system administrasi. 

 

3. Pengertian  Mata Pelajaran Sejarah  

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang 

asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau 

berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Terkait dengan pendidikan di 

sekolah dasar hingga sekolah menengah, pengetahuan masa lampau tersebut 

mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik (BSNP, 

2006:523). 

Mata pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar 

sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat 

pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata 

pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 
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peradapan bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah : 

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanaan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik; 

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan 

pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan 

peradaban bangsa Indonesia di masa depan; 

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas 

untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa; 

4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi 

krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; 

5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung 

jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup 

(BSNP, 2006:523). 

Mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa 

depan. 
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2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuan. 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradapan bangsa Indonesia di masa 

lampau. 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional 

maupun internasional (BSNP, 2006:523).  

Pengajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami, dam menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan 

masa depan di tengah-tengah perubahan dunia (Sejarah SMA, 2003:iii). 

 

4. Tinjauan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
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pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 

2006:5). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari 

tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Penyusunan 

KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2006:19). 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi  

Dalam memudahkan menyimak skripsi ini maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut : 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengatar, sari, daftar isi, dan lampiran.   

Bagian isi terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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Bab II Landasan Teori, bagian ini meliputi pengertian penilaian, tujuan 

penilaian, pengertian mata pelajaran sejarah, tinjauan tentang KTSP. 

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus dan indikator penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, keabsahan data, dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, membahas tentang pelaksanaan 

penilaian mata pelajaran sejarah, perbandingan pelaksanaan penilaian mata 

pelajaran sejarah, hambatan-hambatan pelaksanaan penilaian mata pelajaran 

sejarah. 

Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran dan lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penilaian 

1. Pengertian Penilaian 

  Dalam praktek seringkali terjadi kerancuan atau tumpang tindih dalam 

penggunaan istilah pengukuran, penilaian dan evaluasi. Kenyataan seperti itu 

memang dapat dipahami, mengingat bahwa diantara ketiganya saling 

berkaitan. Mengukur hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau 

atas dasar ukuran tertentu, pengukuran itu sifatnya kuantitatif. Penilaian 

berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil 

keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada 

ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. 

Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif. Sedangkan evaluasi adalah 

mencakup dua kegiatan yang telah dikemukakan diatas, yaitu mencakup 

pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai 

sesuatu (Sudijono, 2006:4). 

  Pengertian penilaian adalah suatu proses berkelanjutan tentang 

pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan 

yang dibuat dalam perencanaan suatu sistem pengajaran (Hamalik, 2003:210). 

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 
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untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendiknas, No. 

20 tahun 2007).   

Penilaian (assessment) merupakan istilah yang umum dan mencakup 

semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar 

siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. 

Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat. Ada 

empat macam istilah yang berkaitan dengan konsep penilaian dan sering kali 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar dari peserta didik yaitu 

pengukuran, pengujian, penilaian dan evaluasi. 

Sebenarnya proses pengukuran, penilaian, evaluasi dan pengujian merupakan 

suatu kegiatan atau proses yang bersifat hirarkis. Artinya kegiatan dilakukan 

secara berurutan dan berjenjang yaitu dimulai dari proses pengukuran 

kemudian penilaian dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian 

merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan 

penilaian. http://pendidikan.anekanews.com/2010/04/pengertian-hubungan-

perbedaan-dan-etika.html 

 

2. Jenis-jenis Penilaian 

Jenis penilaian menurut Mulyasa (2006:258) dibagi menjadi 5 yaitu: 

1) Penilaian kelas : penilaian yang dilakukan guru untuk mengetahui 

kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar, 

http://pendidikan.anekanews.com/2010/04/pengertian-hubungan-perbedaan-dan-etika.html
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memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, dan 

penentuan kenaikan kelas.  

2) Tes kemampuan dasar : dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung yang dilakukan dalam rangka 

memperbaiki program pembelajaran. 

3) Penilaian akhir : dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh 

pencapaian ketuntasan belajar siswa dalam satuan waktu tertentu. 

4) Penilaian program : dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh 

departemen pendidikan nasional dan dinas pendidikan untuk mengetahui 

kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi 

dalam masyarakat. 

5) Benchmarking : merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang 

sedang berjalan, proses, dan hasil untuk memcapai suatu keunggulan 

yang memuaskan. Hasil penilaian tesebut dapat dipakai untuk melihat 

keberhasilan kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan, dan dapat 

digunakan untuk memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk 

memberikan nilai akhir peserta didik. 

Lebih lanjut mengenai jenis penilaian, menurut Hamalik (2003:212) ada 

empat yaitu: 

a. Penilaian sumatif yaitu untuk  menentukan angka kemajuan hasil belajar 

para siswa. 
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b. Penilaian penempatan yaitu menempatkan para siswa dalam situasi 

belajar mengajar yang serasi. 

c. Penilaian diagnostik untuk membantu persiswa mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar yang mereka hadapi. 

d. Penilaian formatif yang berfungsi untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. 

Macam penilaian menurut Arnie Fajar (2005:219) meliputi : 

a) Penilaian melalui tes, meliputi : 

1. Tes tertulis (uraian objektif, uraian non-objektif/uraian bebas, jawabab 

atau isian singkat, pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, sebab-

akibat) 

2. Tes lisan 

3. Tes perbuatan/kinerja/performens, Penampilan (melakukan tugas 

tertentu seperti membuat laporan atau makalah) 

b) Penilaian melalui observasi atau pengamatan 

c) Penilaian melalui portofolio 

d) Penilaian melalui wawancara 

e) Penilaian melalui tugas terstruktur baik individu maupun kelompok 

f) Penilaian melalui catatan perilaku harian laporan aktivitas di luar kelas  
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3. Ciri-ciri Penilaian 

Ciri penilaian dalam pendidikan menurut Arikunto (1999:15) antara 

lain sebagai berikut : 

a. Penilaian dilakukan secara tidak langsung 

b. Penggunaan ukuran kuantitatif artinya menggunakan symbol bilangan 

sebagai hasil pertama pengukuran 

c. Penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang 

tetap karena ditentukan oleh kriteria IQ setiap anak 

d. Penilaian pendidikan bersifat relative artinya tidak sama atau tidak selalu 

tetap dari satu waktu ke waktu yang lain 

e. Dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan-kesalahan, adapun 

kesalahan bersumber dari pada alat ukur atau orang yang melakukan 

penilaian 

 

4. Prinsip-prinsip Penilaian 

Penilaian merupakan salah satu bagian yang penting dalam rangka 

jalannya proses pendidikan dan pengajaran. Adapun beberapa prinsip 

penilaian menurut Purwanto (2009:72) sebagai berikut : 

1) Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang 

komprehensif, artinya penilaian didasarkan atas sampel prestasi yang 

cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya. 
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2) Harus dibedakan antara penskoran (scoring) dan penilaian (grading). 

Penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, 

sedangkan dalam penilaian yaitu memproses angka-angka hasil 

kunatifikasi prestasi dalam hubungannya dengan kedudukan. 

3) Dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam 

orientasi yaitu penilaian norm-referenced adalah penilaian yang 

diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu, dan criterion-referenced 

adalah penilaian yang diorientasikan kepada standar absolute, tanpa 

dihubungkan dengan suatu kelompok tertentu. 

4) Kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari 

proses belajar mengajar. Berarti tujuan penilaian disamping untuk 

mengetahui status siswa dan menaksir kemampuan belajar serta 

penguasaannya terhadap bahan pelajaran. 

5) Penilaian harus bersifat komparabel, artinya setelah tahap pengukuran 

yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang 

menduduki skor yang harus memperoleh nilai yang sama pula. 

6) Sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi 

pengajar sendiri. 
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Sedangkan dalam Permendiknas No. 20 tahun 2007, penilaian hasil 

belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan 

pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemapuan 

yang diukur. 

b) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 

c) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

d) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

e) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

f) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup 

semua aspek penilaian kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan peserta didik. 

g) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap depada 

ukuran pencapaian dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

h) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang diterapkan. 
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i) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya.    

 

5. Makna Penilaian 

Dalam dunia pendidikan menurut Arikunto (1999:7), khususnya dunia 

persekolahan, penilaian mempunyai  makna ditinjau dari berbagai segi : 

a. Makna bagi siswa 

Dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui 

sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Hasil yang diperoleh siswa dari pekerjaan menilai ini ada 2 kemungkinan: 

1) Memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu 

menyenangkan, tentunya kepuasangan itu ingin dipeolehnya lagi pada 

kesempatan lain waktu. 

2) Tidak memuaskan, jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, 

ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi.  

b. Makna bagi guru 

1) Dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui 

siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajaran karena 

sudah berhasil menguasai bahan maupun memberikan mengetahui 

siswa-siswa yang belum berhasil menguasai bahan. 
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2) Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi 

siswa sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan 

datang tidak perlu diadakan perubahan. 

3) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat 

atau belum. 

c. Makna bagi sekolah 

1) Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana 

hasil belajar siswa-siswanya, dapat diketahui pula kondisi belajar yang 

diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. 

2) Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu 

dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah itu 

dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk 

masa-masa yang akan datang. 

3) Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan oleh sekolah 

sudah mmenuhi standar atau belum. 

 

6. Bentuk dan Teknik Penilaian 

Ada berbagai bentuk dan teknik yang dilakukan dalam penilaian 

berdasarkan KTSP yakni penilaian kinerja, penilaian penugasan, penilaian 

hasil kerja, penilaian tes tertulis, penilaian portofolio dan penilaian sikap 

(Muslich, 2008:95). 



22 
 

 

a. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian ini biasanya digunakan 

untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, 

pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi, mengggunakan alat 

laboratorium. 

b. Penilaian Penugasan 

Penilaian penugasan (proyek) merupakan penilaian untuk mendapatkan 

gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual, mengenal 

kemampuan siswa dalam menerapkan  konsep dan pemahaman mata pelajaran 

tertentu. Penilaian pada suatu tugas yang mengandung investigasi harus 

selesai dalam waktu tertentu. Investigasi dalam pengamatan memuat laporan 

tahapan : perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian 

data.  

c. Penilaian Hasil Kerja 

Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa 

dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk 

menghasilkan sesuatu kerja praktik atau kualitas estetik dari sesuatu yang 

mereka produksi. Penilaian produk akan menilai kemampuan siswa dalam : 

a) Bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain. 

b) Memilih bahan-bahan yang tepat. 

c) Menggunakan alat. 
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d) Menunjukkan inovasi dan kreasi. 

e) Memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. 

d. Penilaian tes Tertulis 

Tes yang dibuat guru terutama menilai kemajuan siswa dalam hal 

pencapaian pembelajaran. Dalam hal ini dibedakan atas dua bentuk tes yaitu : 

a) Tes Subyektif, yang pada umumnya berbentuk esai (uraian). Tes 

bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan 

jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. 

b) Tes Obyektif, adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan 

secara obyektif. Macam-macam tes obyektif antara lain : 

1. Tes benar-salah 

2. Tes pilihan ganda 

3. Menjodohkan   

e. Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan karya atau hasil kerja seseorang dalam 

periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kompetensi yag 

dicapai siswa. Portofolio dapat digunakan dengan menilai perkembangan 

kemampuan siswa.  

Penilaian melalui koleksi karya siswa ini dilakukan secara sistematis 

dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data melalui karya siswa. 

2. Pengumpulan dan penilaian dilakukan secara terus menerus. 
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3. Portofolio bisa merefleksikan perkembangan berbagai kompetensi. 

4. Portofolio bisa memperlihatkan tingkat perkembangan kemajuan belajar 

siswa. 

5. Portofolio merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. 

6. Portofolio dilakukan untuk satu periode tertentu. 

7. Portofolio dilakukan untuk tujuan diagnosis.  

f. Penilaian sikap 

Penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek, 

fenomena atau masalah. Penilaian dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain : 

1) Observasi perilaku, misalnya tentang kerjasama, inisiatif, perhatian 

siswa dalam mengikuti pelajaran. 

2) Laporan pribadi, misalnya menulis pandangan tentang “pembelajaran 

sejarah kontroversi PKI”. 

 

7. Prosedur Penilaian 

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dengan 

baik, perlu kita kaji beberapa prosedur penilaian, menurut Purwanto (2009:79) 

antara lain : 

1. Prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu 

pengukuran dan penilaian. Dalam pelaksanaan antara penilaian dan 

penskoran tidak ada pembeda, atau lebih lazim angka dan skor langsung 
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dijadikan nilai, yang kemudian dipergunakan sebagai alat menentukan 

vonis kepada siswa. 

2. Prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan penilaian dengan 

berbagai variasi, mulai dari yang relative sederhana sampai dan praktis. 

Penilaian dengangan yang lebih rumit. 

3. Prosedur penilaian dengan menggunakan persentase (%) banyak 

digunakan karena dianggap lebih seddengan persentase ini dianggap lebih 

sederhana dan praktis. Penilaian dengan persentase ini umumnya 

dikaitkan dengan skala 0-10 atau 0-100, dengan langsung 

mentrasformasikan persentase yang dimaksud menjadi nilai. 

4. Prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu 

dinamika prosedur penstandarisasian dan penormalisasian. Dikatakan 

penstandarisasi karena dalam mentransformasikan skor-skor hasil 

pengukuran suatu kelompok siswa menggunakan rentangan deviasi 

standar. Sedangkan penormalisasian yaitu distribusi skor-skor itu 

dikonfimasikan dengan distribusi kurva normal. 

Sedangkan Sudjana (1989:8), mengungkapkan beberapa prosedur dalam 

pelaksanaan penilaian yaitu : 

a. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. 

b. Mengkaji materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata 

pelajaran.  
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c. Menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non tes yang cocok 

digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku tergambar dalam tujuan 

mata pelajaran. 

d. Menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian yakni untuk 

kepentingan bimbingan maupun kepentingan laporan pertanggung 

jawaban pendidikan. 

Prosedur dan mekanisme penilaian menurut Permendiknas No. 20 tahun 

2007 meliputi : 

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. 

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat 

penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

3. Ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada 

UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan 

melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas 
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prestasi belajar dan merupakan salah saru persyaratan kelulusan dari 

atuan pendidikan. 

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran 

kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran 

pendidikan jasmani rapat dewan pendidik berdasarkna hasil penilaian 

oleh pendidik. 

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan oleh pendidik dengan 

mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 

7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan langkah-langkah: (a) 

menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrument, (c) 

melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta 

didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan 

hasil penilaian. 

8. Penilaian akhlak dan mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok 

mata pelajaran agama dan aklak mulia, sebagai perwujudan sikap dan 

perilaku oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik 

mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan 

tanggungjawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik 

sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan 
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bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelopok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan 

kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata 

pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok 

mata pelajaran yang relevan. 

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat 

keterangan yang ditandatangani oleh Pembina kegiatan dan kepala 

sekolah/madrasah. 

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 

diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai 

KKM harus mengikuti pembelajaran remidi. 

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam 

bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan 

deskripsi kemajuan belajar. 

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan 

langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. 

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

bekerja sama dengan instansi terkait. 

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah 

syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu 

pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan  berikutnya. 
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17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan 

pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 

pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menuntut cara  

penilaian berbasis kelas (PBK). Penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang 

dilakukan selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Penilaian kelas 

dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan di kelas, kuis, ulangan harian, tugas 

kelompok, ujian semester dan sebagainya. Penilaian kelas dilakukan guru 

untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan 

belajar, memberi umpan balik untuk proses perbaikan. Proses pembelajaran 

dan penentuan kenaikan kelas (Muslich, 2008:77). 

Penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan 

informasi oleh guru untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar siswa 

berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret/profil 

kemampuan siswa sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam 

kurikulum (Muslich, 2007:78). Penilaian berbasis kelas pada KTSP 

mempunyai kekhasan sebagai berikut : 

a. Dari klasifikasi siswa bergeser ke pengembangan kemampuan siswa. 

b. Lebih cenderung penilaian acuan kriteria. 

c. Kompetensi dan indikator menjadi acuan. 

d. Menerapkan berbagai macam penilaian. 



30 
 

 

e. Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap. 

f. Mengoptimalkan kompetensi siswa. 

Menurut Majid (2005:187), tujuan penilaian kelas oleh guru hendaknya 

diarahkan pada 4 tujuan : 

a) Penelurusan (keeping Track), yaitu untuk menelurusi agar proses 

pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. 

b) Pengecekan (checking up), yaitu mengoreksi apakah ada kelemahan yang 

dialami anak didik dalam proses pembelajaran. 

c) Pencarian (finding out), yaitu untuk mencari dan menentukan hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses 

pembelajaran. 

d) Penyimpulan (summing up), yaitu menyimpulkan apakah anak didik telah 

menguasai seluruh kompetensi seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam 

kurikulum atau belum. 

 

B. Tujuan Penilaian 

Penilaian dalam pendidikan menurut Sudjana (1995:4) mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan atau kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran. 
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2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni 

seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa kearah 

tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 

pelaksanaannya. 

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat dan para orang tua siswa.  

Menurut Arikunto (1999:10) penilaian dilaksanakan dengan tujuan 

pendidikan yaitu : 

a. Tujuan selektif yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah 

tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, 

untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. 

b. Tujuan diagnostik yaitu guru mengadakan diagnosa kepada siswa tentang 

kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini 

maka akan lebih mudah melakukan cara untuk mengatasinya. 

c. Tujuan penempatan, dengan keterbatasan sarana tenaga pendidik yang bersifat 

individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan, maka dengan adanya 

pendekatan ini akan dapat melayani perbedaan kemampuan dengan 

pengajaran secara kelompok. Untuk menentukan dengan pasti dikelompokkan 

mana siswa harus ditempatkan maka digunakan suatu penilaian. 
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d. Tujuan untuk mengukur keberhasilan yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan system 

administrasi. 

 

C. Pengertian Mata Pelajaran Sejarah 

a. Pengertian  

Pengertian sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan 

dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini (Fajar, 2005:133). Mata 

pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian 

integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan 

menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran sejarah 

memiliki arti strategis dalam pembantukan watak dan peradaban bangsa yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (BSNP, 2006:532). 

b. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah 

Mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa 

depan. 
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2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuan. 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradapan bangsa Indonesia di masa 

lampau. 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional 

maupun internasional (BSNP, 2006:523).  

Pengajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami, dam menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan 

masa depan di tengah-tengah perubahan dunia (Sejarah SMA, 2003:iii). 

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah 

Ruang lingkup materi pengajaran sejarah di SMA dan MA disusun 

berdasarkan urutan kronologis yang dijabarkan dalam aspek-aspek tertentu 

yang diberikan pada semua program studi sebagai pengetahuan bersama, 
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sebagian materi pokok disusun sesuai dengan pengkhususan program studi. 

Materi pokok pengajaran sejarah di SMA dan MA meliputi : 

1) Prinsip dasar ilmu sejarah 

2) Peradapan awal masyarakat dunia dan Indonesia 

3) Perkembangan Negara-negara tradisional di Indonesia  

4) Indonesia pada masa penjajahan 

5) Pergerakan kebangsaan 

6) Proklamasi dan perkembangan Negara kebangsaan Indonesia (BSNP, 

2006:523) 

d. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah 

1.  Kompetensi Kurikulum Sejarah 

Terdapat delapan kompetensi umum dalam kurikulum sejarah, yaitu; 

a. Mampu menghubungkan keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, 

dan kejadian sejarah. 

b. Mampu membangun konsep waktu, urutan waktu, dan 

menggunakannya dalam menentukan sebab-akibat suatu kejadian dan 

menilai perubahan dan keberlanjutan. 

c. Mampu menunjukkan peeran tokoh politik, sosial, budaya, agama, 

ekonomi, teknologi, dan ilmu dalam menentukan bentuk dan arah 

suatu kelompok sosial, masyarakat, bangsa dan dunia. 

d. Mampu menentukan asal usul suatu adat, hari besar nasional, perayaan 

lainya, dan bangunan bersejarah, memelihara dan mengembangkanya. 
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e. Mampu menarik informasi dan berpikir kritis-analitis tentang 

informasi yang diperoleh dari sumber sejarah dan perapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

f. Mampu memahami karakteristik berbagai peristiwa penting dalam 

sejarah lokal, daerah, nasional, dan internasional serta 

memanfaatkanya untuk mengkaji berbagai masalah kehidupan pribadi, 

masyarakat dan bangsa. 

g. Membangun semangat kebangsaan yang positif, kebersamaan sebagai 

bangsa dan semangat persaingan yang positif dalam lingkungan 

kebangsaan dan antarbangsa. 

h. Mampu bertindak secara demokratis dan menghargai berbagai 

perbedaan serta keragaman sosial, kultural, agama, etnis, dan ideologis 

dalam masyarakat.    

 

2. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah di SMA dan MA 

Kompetensi yang diwujudkan melalui mata pelajaran sejarah 

ditingkat SMA dan MA adalah: 

a. Mampu mengklasifikasikan perkembangan masyarakat untuk 

menjelaskan proses keberlanjutan dan perubahan dari waktu ke waktu. 

b. Mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek 

kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, 
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ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya terhadap 

masyarakat di Indonesia dan dunia dari waktu ke waktu. 

c. Mampu mengidentifikasi, memahami dan menjelaskan keragaman 

dalam sejarah masyarakat di Indonesia dan dunia serta perubahanya 

dalam konteks waktu. 

d. Mampu menemukan dan mengklasifikasikan berbagai sumber sejarah 

dan adanya keragaman analisis serta interpretasi terhadap fakta tentang 

masa lalu yang digunakan untuk merekontruksi dan mendeskripsikan 

peristiwa serta obyek sejarah. 

e. Menyadari arti penting masa lampau untuk memahami kekinian dan 

membuat keputusan.      

e. Pendekatan, Pengorganisasian Materi dan Penilaian Mata Pelajaran 

Sejarah di SMA dan MA : 

1. Pengorganisasian materi dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

disiplin ilmu (subject matter approach). 

2. Pendekatan pembelajaran sejarah menekankan pada aspek prosesual yang 

berpangkal pada masa kini, karena masa lampau bukan sesuatu yang 

terpisah dari umat manusia, para siswa, dan lingkungan sehari-hari. 

Sejarah atau masa lampau harus dipahami sebagai sesuatu yang terus 

hidup atau menjadi bagian dari sesuatu yang menyejarah. Para siswa 

belajar tentang masa lampau untuk memahami apa yang sedang 

dialaminya dalam keseharian. 
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3. Keberhasilan proses pembelajaran proses pembelajaran sangat tergantung 

pada kemampuan apresiasi dan kreativitas guru. Guru sejarah perlu 

memahami jiwa, visi, misi kurikulum yang berlaku, perspektif dan 

pendekatan masing-masing satuan pendidikan, menggunakan metode 

mengajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memanfaatkan 

media belajar serta onjek yang tersedia secara optimal. 

4. Pengajaran sejarah pada satuan pendidikan SMA dan MA ditekankan 

pada pendekatan kritis logis dengan perspektif analisis prosesual, agar 

siswa mampu berpikir sendiri mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi di 

masa lampau. 

5. Penilaian Berbasis Kelas dalam mata pelajaran sejarah diarahkkan untuk 

mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Selain penilaian tertulis 

(pencil and paper test), dapat juga menggunakan model penilaian 

berdasarkan perbuatan (performance based assessment), penugasan 

(project), produk (product), atau portofolio (portfolio). 

6. Dalam pembelajaran sejarah perlu diikuti dengan praktek belajar sejarah. 

Praktek belajar ini merupakan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu siswa agar memahami fakta, peristiwa, konsep, dan 

generalisasi melalui pengalaman empirik. Tema praktek belajar sejarah 

jenjang SMA dan MA adalah praktek belajar nilai kejuangan. Praktek 

belajar sejarah ini dilakukan minimal sekali dalam setahun. Namun 
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demikian, praktek ini juga dapat dilakukan pada saat tertentu atau pada 

hari peringatan yang berkaitan dengan peristiwa bersejarah. 

7. Pembelajaran sejarah perlu menggunakan berbagai media yang 

mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta 

meningkatkan hasil belajar. Slide, film, radio, televisi, dan komputer yang 

dilengkapi dengan CD-ROM dan hubungan internet dapat dimanfaatkan 

untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu lokal, nasional, dan 

internasional (Fajar, 2005:133-136). 

 

D. Tinjauan Tentang KTSP 

1. Pengertian 

Kurikulum diartikan secara sederhana yakni serangkaian bahan ajar 

dalam suatu institusi pendidikan. Pemahaman tentang kurikulum meliputi 

persoalan karakteristiknya, memperoleh informasi yang lengkap tentang 

hasil yang akan dihasilkan dalam setiap proses pembelajaran, dan secara 

terbuka menempatkan dirinya dan kurikulum dalam satu atau beberapa 

bidang pengetahuan (Kasmadi, 2004:1). 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 

2006:5). 
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Dalam standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP 

dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan 

standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2006:19). 

2. Prinsip Pengembangan KTSP 

Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

yaitu: 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 

b. Beragam dan terpadu. 

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan. 

f. Belajar sepanjang hayat. 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

(Muslich, 2007:11)  

3. Komponen KTSP 

Komponen-komponen dalam KTSP terdiri dari: 

a. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 

b. Struktur dan muatan KTSP. 
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c. Kalender pendidikan. 

d. Silabus dan rencana pelaksanaan pengajaran (RPP). 

(Muslich, 2007:12) 

4. Tujuan KTSP 

Secara umum tujuan diterapkanya KTSP adalah untuk memandirikan 

dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan 

(otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan 

kurikulum. 

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk : 

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.  

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai (Mulyasa, 2006:22). 

5. Karakteristik KTSP 

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah 

dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta 
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system penilaian. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa 

karakteristik KTSP sebagai berikut: 

a. Pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan  

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 

c. Kepemimpinan yang demokratis dan professional 

d. Tim kerja yang kompak dan transparan 

(Mulyasa, 2006:29)  

6. Struktur dan Muatan KTSP  

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yang tertuang dalam Standar Isi meliputi lima kelompok mata 

pelajaran sebagai berikut: 

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 

c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Kelompok mata pelajaran estetika. 

e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesahatan (Nur’aini, 

2008:66). 

7. Strategi Pengembangan KTSP 

Terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan dan pelaksanaan KTSP yaitu: 

a. Sosialisasi KTSP di sekolah. 

b. Menciptakan suasana yang kondusif. 
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c. Mengembangkan fasilitas dan sumber belajar. 

d. Membina displin. 

e. Mengembangkan kemandirian kepala sekolah. 

f.  Mengubah paradigma (pola pikir). 

(Mulyasa, 2007:172) 

8. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 

Dalam pelaksanaan kurikulum disetiap satuan pendidikan menggunakan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya. 

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu 

(1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

(2) belajar untuk memahami dan mengahayi (3) belajar untuk mampu 

melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup 

bersama dan berguna bagi orang lain, (5) belajar untuk membangun dan 

menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan 

pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan 

sesuai dengan potensi. 
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d. Kurikulum dilaksanakan dalam suatu hubungan peserta didik yang 

saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan 

prinsip tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung 

tuladha.  

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi 

dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, 

dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan 

dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen mata pelajaran, muatan 

lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam kesimbangan, 

keterkaitan, dan keseimbangan yang cocok dan memadai antar kelas dan 

jenis serta jenjang pendidikan. 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006)  

 

E. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran sejarah oleh guru-guru 

SMA Negeri dan MA Negeri di kota Surakarta berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, meliputi tahap sebagai berikut: 

1. Perencanaan penilaian 

2. Pelaksanaan penilaian 
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3. Analisis hasil penilaian 

4. Tindak lanjut hasil penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berfikir 

Dari indikator di atas dibandingkan antara pelaksanaan penilaian hasil 

belajar oleh guru-guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri dengan MA Negeri di 

Surakarta, yang nantinya akan menghasilkan ada perbedaan atau tidak ada 

perbedaan dalam proses pelaksanaan penilaian berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan.  

 

1. Perencanaan penilaian 

2. Pelaksanaan penilaian 

3. Analisis hasil penilaian 

4. Tindak lanjut hasil penilaian 

SMA NEGERI 
SURAKARTA 

MA NEGERI 
SURAKARTA 

Dibandingkan 

Ada atau Tidak Ada Perbedaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2006:4), yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyusun desain yang 

secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian 

kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu 

teori yang sudah ada, akan tetapi dikembangkan dengan data yang 

dikumpulkan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah SMA dan 

MA Negeri di Kota Surakarta dengan mengambil sampel, teknik pengambilan 

sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling atau sample bertujuan, 

hal ini dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan oleh adanya tujuan tertentu. Peneliti 

menggunakan teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu 

keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat mengambil sampel banyak dan jauh. 

45 
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Pada penelitian ini mengambil guru-guru mata pelajaran sejarah di SMA N 1 

Surakarta, SMA N 2 Surakarta, SMA N 5 Surakarta, SMA N 6 Surakarta, MAN 

1 Surakarta dan MAN 2 Surakarta. 

 

C. Fokus dan Indikator Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya 

fokus merupakan pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. Sesuai 

dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran 

sejarah berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA Negeri di kota 

Surakarta. 

Indikator dari fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan penilaian 

hasil belajar mata pelajaran sejarah oleh guru-guru SMA/MA Negeri di kota 

Surakarta berdasarkan KTSP, dengan indikator sebagai berikut: 

1. Perencanaan penilaian 

2. Pelaksanaan penilaian 

3. Bentuk alat atau instrumen penilaian hasil belajar 

4. Analisis hasil pelaksanaan penilaian hasil belajar 

5. Tindak lanjut pelaksanaan penilaian 

 

 

 



47 
 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen, sumber data lainnya (Moleong, 2004: 

57). Dengan demikian sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini 

sebagai berikut : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden atau informan lapangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu guru-guru mata pelajaran sejarah SMA/MA 

Negeri di kota Surakarta. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu dari buku-buku, makalah-makalah penelitian, dokumen 

dan sumber lain yang relevan. 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2004 : 157). Sumber data utama dalam penelitian ini ditetapkan 

setelah sampai di lapangan dengan kata lain jumlah informan bersifat relatif. 

Informan dalam penelitian ini adalah guru-guru mata pelajaran sejarah 

SMA/MA Negeri di kota Surakarta. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan 

penelitian di lapangan dengan pengambilan data yang lengkap, melakukan 
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penelitian langsung dengan subyek penelitian. Pengumpulan data dengan 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, 

yaitu (1) wawancara, (2) observasi, (3) dokumentasi. 

1. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman 

instrument wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada 

subyek penelitian. Sedangkan wawancara yang diterapkan adalah 

wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur yaitu wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list (Arikunto, 

2002:20). Selain wawancara dilakukan melalui wawancara berstruktur, 

wawancara juga dilakukan secara tak berstruktur yaitu wawancara 

dilakukan secara informal, dimana pertanyaan tentang pandangan sikap, 

keyakinan subyek atau tentang keterangan lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian hasil belajar yang diajukan secara bebas kepada 

subyek penelitian. 

2. Observasi  

Dalam penelitian ini, observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada 

bersama obyek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan 

obyek tidak langsung adalah peristiwa tersebut diamati melalui film, 
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rangkaian slide atau foto. Berkaitan dengan jenis observasi yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

observasi langsung dan tidak langsung di SMA/MA Negeri di kota 

Surakarta. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data-

data hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002:206). Adapun indikator utama dari pedoman 

penelitian melalui dokumentasi yaitu perangkat penilaian siswa, yang 

meliputi: 

1. Format penilaian afektif 

2. Format penilaian kognitif 

3. Format penilaian psikomotorik 

4. Format analisis ulangan harian siswa 

5. Program perbaikan dan pengayaan 

6. Daftar nilai hasil belajar siswa 

 

F. Keabsahan Data 

Agar data yang diperoleh benar-benar objektif, maka dalam penelitian 

ini digunakan triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu dengan pemeriksaan 

sumber (Moleong, 2006:320). Triangulasi dengan sumber berarti 
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membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutan. 

Untuk menguji obyektifitas data dilakukan dengan membandingkan 

antara data yang diperoleh dengan sumber data yang ada di lapangan, apakah 

sudah relevan atau belum. Sementara untuk mengetahui keabsahan data 

dilakukan dengan melakukan pengamatan yang cukup mendalam dilokasi 

penelitian serta dilengkapi dengan buku-buku referensi yang cukup kuat untuk 

mendukung data yang telah diperoleh. 

 

G. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada, maka dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan 

untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang 
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mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk secara runtut atau 

dalam bentuk naratif. 

Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena 

yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data. 

Tahapan analisis data menurut Milles dan Humberman (dalam 

Sugiyono, 2009:246): 

a. Pengumpulan data 

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang terlalu direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

c. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Penyajian data merupakan analisis dalam matrik, network, cart atau grafis, 

sehingga data dapat dikuasai. 

d. Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola-pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul hipotesis dan 

sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada 

reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat peneliti 

Gambar 2 Analisis Data 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Milles dan Hubermen (dalam Sugiyono, 2009:246) 
 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan – kesimpulan atau 
penafsiran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Dalam memudahkan memahami penelitian ini maka akan dibahas 

tentang deskripsi umum daerah penelitian yang antara lain sebagai berikut : 

a. Letak Astronomis 

Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis 

lintang dan garis bujur. Secara astronomis kota Surakarta terletak pada 

posisi 110 45’ 15” – 110 45’ 35” Bujur Timur dan 70’ 36” – 70’ 56” 

Lintang Selatan. 

b. Letak Administratif 

Kota Surakarta yang dikenal sebagai kota Solo, adalah kota yang 

terletak di provinsi Jawa Tengah yang berpenduduk 503.421 jiwa tahun 

2010 dan kepadatan penduduk 13.636/km persegi (Jawa Pos, 1 Juni 

2010). Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di 

pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km2 (0,14 % luas Jawa Tengah). 

Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km 

tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi 

(tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di 

bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah 
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di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai 

terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya (PDAM Solo). 

Surakarta memiliki semboyan "Berseri", akronim dari "Bersih, 

Sehat, Rapi, dan Indah", sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. 

Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo mengambil slogan 

pariwisata Solo, The Spirit of Java (Jiwanya Jawa) sebagai upaya 

pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Selain itu Kota Solo 

juga memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya, 

Kota Liwet. Penduduk Solo disebut sebagai wong Solo, dan istilah putri 

Solo juga banyak digunakan untuk menyebut wanita yang memiliki 

karakteristik mirip wanita dari Solo. Wilayah kota Surakarta dibatasi 

oleh: 

Utara  : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar 

Barat  : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo 

Selatan  : Kabupaten Sukoharjo 

Timur  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo 

Kota Surakarta dengan kabupaten-kabupaten disekelilingnya 

Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif 

masih sering disebut sebagai eks-karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi 

menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh camat dan 51 

kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima 

kecamatan di Surakarta adalah : kecamatan Banjarsari, kecamatan 
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Laweyan, kecamatan Jebres, kecamatan Pasar Kliwon, kecamatan 

Serengan. 

c. Persebaran SMA/MA baik swasta maupun negeri di kota Surakarta 

Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 

2010/2011 terdapat 68.153 siswa dan 99 sekolah di Surakarta. Di Solo 

terdapat tiga universitas negeri, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), 

Institut Seni Indonesia Surakara (ISI) dan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Surakarta (STAIN). Selain itu terdapat 52 universitas swasta 

lainnya (http://surakarta.dapodik.org/).  

Kota Surakarta memiliki 45 SMA/MA swasta/negeri  yang 

tersebar di 5 kecamatan dengan jumlah SMA Negeri 8 sekolah, MA 

Negeri 2 sekolah dan SMA/MA swasta 35 sekolah. Persebaran sekolah 

tersebut yaitu : 

a) Kecamatan Banjarsari terdapat 14 SMA 

b) Kecamatan Jebres terdapat 6 SMA 

c) Kecamatan Laweyan terdapat 14 SMA 

d) Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 5 SMA 

e) Kecamatan Serengan terdapat 4 SMA 

 

 

Dalam penelitian ini hanya diambil sampel SMA/MA Negeri 

sejumlah 6 sekolah yaitu : 

http://surakarta.dapodik/
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1. SMA Negeri 1 Surakarta beralamat Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta. 

2. SMA Negeri 2 Surakarta beralamat Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta. 

3. SMA Negeri 5 Surakarta beralamat Jl. Letjen Sutoyo No. 18 

Surakarta. 

4. SMA Negeri 6 Surakarta beralamat Jl. Mr. Sartono No. 30 Surakarta. 

5. MA Negeri 1 Surakarta beralamat Jl. Sumpah Pemuda No. 25 

Kadipiro, Surakarta. 

6. MA Negeri 2 Surakarta beralamat Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 308 

Surakarta.    

 

2. Deskripsi Data 

A. Pelaksanaan penilaian hasil belajar berdasarkan KTSP SMA/MA 

Negeri di Surakarta  

Penilaian dalam KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan 

dan komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk 

belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Karena itu, penilaian 

dilaksanakan dalam kerangka penilaian berbasis kelas (PBK). Dikatakan 

PBK karena kegiatan penilaian dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebelum menerapkan penilaian berdasarkan KTSP seorang 

guru melaksanakan kegiatan persiapan atau perencanaan sebelum 

menerapkan penilaian.  
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Dalam perencanaan penilaian guru mencari informasi-informasi 

dengan mengikuti seminar, browsing internet dan penataran yang 

bertemakan penilaian berdasarkan KTSP baik yang diselenggarakan 

MGMP Kota maupun dari penataran PPG dari Universitas-universitas di 

Surakarta. Guru mempersiapkan alat evaluasi, form penilaian, menentukan 

bentuk dan teknik penilaian yang akan digunakan setiap kompetensi dasar.  

 Guru sejarah SMA N 1 Surakarta menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang alat evaluasi dan 

penilaian dilakukan dengan pernah mengikuti seminar MGMP tingkat 

provinsi di Semarang. Selain itu juga mencari dari internet dan sharing 

dengan teman-teman dalam MGMP, pernah mengikuti penataran PLPG di 

UNS (wawancara bapak Imron, 29 Juli 2011).  

Dalam merencanakan penilaian langkah pertama sebelum 

melaksanakan tes adalah membuat perangkat penilaian yaitu menyusun 

pengembangan system penilaian dan perangkat pembelajaran, menentukan 

instrumen yang akan digunakan serta menentukan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dalam setiap kompetensi dasar. Pengembangan sistem 

penilaian digabungkan dengan silabus dengan dicantumkan teknik 

penilaian dan jenis tagihan yang dibebankan kepada siswa kemudian 

dijabarkan bentuk dan teknik penilaian yang dipakai setiap kompetensi 

dasarnya dalam RPP. Mempersiapkan form penilaian dan alat evaluasi 

seperti kisi-kisi soal, kartu soal dan bentuk soal. 
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Perbedaan dalam menentukan KKM mata pelajaran sejarah antara 

SMA Negeri dengan MA Negeri ditentukan dari tingkat kemampuan rata-

rata peserta didik (intake). Selain itu juga dilihat dari tingkat kesulitan dan 

kerumitan setiap indikator pencapaian atau kompetensi dasar yang harus 

dicapai peserta didik (kompleksitas) serta daya dukung seperti pendidik, 

sarana prasarana pendidikan, manajemen, biaya dan komite sekolah. 

Tabel 1 

KKM SMA/MA Negeri Surakarta 

No SMA/MA Negeri Surakarta KKM Mata Pelajaran Sejarah 
 

1 MAN 1 Surakarta 
 

67 

2 MAN 2 Surakarta 
 

65 

3 SMA N 1 Surakarta 
 

75 

4 SMA N 2 Surakarta 
 

70 

5 SMA N 5 Surakarta 
 

70 

6 SMA N 6 Surakarta 
 

70 

 

Sistem pengembangan penilaian meliputi : 

a) Menentukan jenis tagihan merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

oleh guru untuk menunjukkan hasil belajar yang telah dicapai peserta 

didik. Jenis tagihan ini dapat berupa pertanyaan lisan di kelas, ulangan 
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harian, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester. 

b) Bentuk instrument/alat penilaian, penilaian dapat dilakukan dengan 

baik dengan instrument dalam bentuk tes dan non tes. Bentuk 

instrument tes berupa tes tertulis antara lain dengan pilihan ganda, 

uraian obyektif, uraian bebas, portofolio. Instrument bentuk non tes 

berupa catatan kegiatan, skala sikap, catatan tindakan. 

c) Rumusan butir soal, butir soal merupakan formulasi dari indikator. 

Dalam setiap butir soal harus jelas apa yang dinyatakan dan jelas pula 

jawaban yang dituntut.  

Sebelum pelaksanaan penilaian guru menyusun perangkat 

pembelajaran yang pertama adalah penyusunan prota (program tahunan). 

Prota merupakan bagian dari kegiatan pengajaran yang memuat alokasi 

waktu setiap pokok bahasan dalam satu tahun serta pembagian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Prota dibuat oleh guru sebagai acuan 

dalam pembuatan promes (program semester). Promes berisikan alokasi 

setiap pokok bahasan, bulan efektif belajar, banyaknya jam efektif, dan 

distribusi alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Dalam membuat promes guru mengacu pada kalender pendidikan. 

Tiga aspek penilaian dalam mata pelajaran sejarah yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Namun dalam pelaksanaan aspek psikomotorik 

jarang digunakan bahkan ada sekolah yang belum melaksanakan. Penilaian 
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kognitif didasarkan pada kemampuan berfikir siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Penilaian 

ini dilakukan setelah siswa selesai mempelajari suatu kompetensi dasar 

yang harus dicapai selama satu semester. Penilaian kognitif dilakukan 

dengan tes tertulis dan pemberian tugas yang dapat berupa tugas individu 

atau kelompok. 

Penilaian afektif berkenaan dengan sikap atau tingkah laku peserta 

didik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung (lihat lampiran 12). 

Guru dalam hal ini dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

tingkah laku dan sikap siswa sehari-hari di sekolah. Penilaian afektif 

dilakukan dengan teknik non tes (skala sikap, daftar cek).   

Guru-guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri di Surakarta 

sebelum melaksanakan pembelajaran memberikan pre-tes dan post-tes 

dengan tes lisan. Sedangkan di MAN pre tes dan post tes memang jarang 

dilaksanakan, karena waktu yang terbatas. Tujuan diberikan pre tes untuk 

mengetahui kesiapan siswa dalam menerima materi pada awal 

pembelajaran, mengingat kembali materi yang lalu sedangkan post tes 

untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa SMA N 1 Surakarta, pak 

Imron memberikan pre-tes 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan tes lisan. Guru memberikan pertanyaan lisan 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Sedangkan post-tes juga 
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dilaksanakan dengan menggunakan tes lisan, selain itu juga memberikan 

tugas rumah seperti mengerjakan LKS (Wawancara Agung XI IPA 3,  

Agustus 2011).  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan belajar dan sarana 

prasarana sekolah. Lingkungan tersebut meliputi kondisi siswa dan guru. 

Siswa yang kondusif yaitu siswa yang merasa nyaman dengan keadaan 

kelas, tidak merasa bosan dan jenuh dengan materi yang diberikan oleh 

guru akan sangat mendukung dalam proses belajar mengajar.  

Guru sebagai pendidik menjadi guru yang mampu mengkondisikan 

kelas, mampu memberi komunikasi timbal balik terhadap siswa dan yang 

lebih penting penguasaan materi dan media pembelajaran yang baik 

sehingga tidak membuat siswa jenuh dalam mengikuti pelajaran. Sarana 

prasarana pembelajaran juga tidak kalah penting dalam mendukung proses 

pembelajaran, dalam mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang 

baik. Sehingga apabila tercipta suasana pembelajaran yang baik dan 

kondusif maka akan tercapai hasil belajar yang baik pula. 

Setelah proses pembelajaran maka untuk mengetahui sejauh mana 

materi bisa diterima siswa maka dilakukan penilaian. Penilaian yang 

berdasarkan KTSP adalah penilaian berbasis kelas yang dilaksanakan tidak 

hanya mengukur hasilnya saja tetapi dilakukan sebelum, setelah dan selama 

proses pembelajaran guru melaksanakan penilaian dan siswa juga ikut 
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menentukan penilaian. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar 

berdasarkan KTSP meliputi perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, 

analisis hasil pelaksanaan penilaian serta tindak lanjut dari pelaksanaan 

penilaian hasil belajar. Setiap guru sebelum melaksanakan penilaian 

terlebih dahulu harus menentukan teknik penilaian membuat alat tes/soal 

dan KKM  pada setiap kompetensi dasar. 

Diungkapkan guru sejarah SMA N 6 Surakarta, disamping 

melaksanakan penilaian terhadap pengetahuan, sikap, ketrampilan peserta 

didik, dalam melaksanakan penilaian juga harus menentukan jenis tagihan. 

Jenis tagihan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian 

penilaian hasil belajar siswa, seperti tugas individu, tugas kelompok, unjuk 

kerja, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester 

(wawancara bapak Indratmoko, 6 Agustus 2011). 

Jenis tagihan yang dibebankan kepada siswa antara lain sebagai 

berikut : 

1. Tugas individu 

Dalam praktiknya pada mata pelajaran sejarah di SMA/MA Negeri 

di kota Surakarta bentuk tugas individu yang sering diberikan oleh guru 

antara lain mengerjakan LKS, soal-soal latihan sebelum dan sesudah 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan 

dibahas berupa essay. Sedangkan di MAN 1 Surakarta tugas individu bisa 
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berupa portofolio, misalnya siswa disuruh menuliskan pendapatnya tentang 

masuknya Hindu-Budha ke Indonesia. 

2. Tugas kelompok 

Pemberian tugas kelompok biasanya dikarenakan tugas yang 

diberikan oleh guru tidaklah sederhana sehingga diperlukan pengamatan 

ataupun pemikiran dari orang banyak agar tugas tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik. Tugas kelompok diberikan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Teknik penilaian dengan penilaian 

proyek dilihat dari kemampuan siswa dalam mencari sumber ataupun 

bahan untuk memperkuat materi yang diberikan serta kemampuan siswa 

untuk mempresentasikan di depan kelas.  

Bentuk dan teknik penilaian yang dipakai di SMA Negeri di 

Surakarta untuk tagihan tugas kelompok adalah penilaian proyek contoh 

siswa diberikan tugas mengunjungi museum secara kelompok kemudian 

membuat laporan kemudian dipresentasikan di kelas. Selain dinilai secara 

kelompok juga dinilai secara individu setiap siswa yang dilakukan pada 

saat pelaksanaan presentasi/diskusi. Penilaian ini dilakukan untuk menilai 

kemampuan, kecakapan, ataupun penguasaan kompetensi peserta didik. 

Dalam pelaksanaan diskusi atau presentasi akan terlihat motivasi siswa, 

kedisiplinan, keaktifan dan keterbukaan siswa yang kesemuanya 

merupakan faktor yang dapat digunakan untuk menilai sikap siswa. 
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Sedangkan di MAN Surakarta, tugas kelompok berupa guru 

memberikan suatu permasalahan, dibentuk kelompok diskusi kemudian 

dipecahkan bersama. Hasil diskusi masing-masing kelompok kemudian 

dipresentasika didepan kelas, dan guru memberikan penilaian.   

3. Ulangan harian 

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Ulangan harian 

dimaksudkan agar mempermudah guru dalam melakukan penilaian setelah 

satu kompetensi dasar selesai dibahas. Sementara bagi siswa dengan 

jumlah materi yang relatif sedikit akan memperoleh nilai yang optimal 

pula. Guru sebelum mengadakan ulangan harian selalu memberitahu siswa 

agar mereka lebih siap. Perencanaan guru sebelum melaksanakan ulangan 

harian dengan membuat kisi-kisi soal setiap kompetensi dasar (lihat 

lampiran 7).  

Untuk kisi-kisi ulangan saya tidak membuat setiap ulangan harian 

perkompetensi dasar, hal ini karena keterbatasan waktu. Biasanya saya 

langsung membuat soal-soal setiap ulangan berupa pilihan ganda dan 

uraian bebas. Sedangkan untuk ulangan semesteran iya saya membuat kisi-

kisi karena siswa biasanya bertanya kisi-kisinya. Soal yang saya buat 

terdiri dari pilihan ganda dan essay (wawancara bapak Rusdi Mustapa, 4 

Agustus 2011)   
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Teknik penilaian yang digunakan dalam ulangan harian di 

SMA/MA Negeri di kota Surakarta menggunakan teknik penilaian tes 

tertulis. Tes tertulis yang digunakan yaitu penggabungan antara tes essay 

dan tes obyektif. Misalnya dengan menggunakan pilihan ganda 20 soal, 

uraian 5 soal. Tes essay biasanya digunakan untuk mengukur aspek 

kognitif siswa. Sementara tes obyektif digunakan untuk mengukur aspek 

afektif dan psikomotorik. 

Guru menentukan rentang nilai dalam setiap jenis soal berbeda 

misal untuk soal pilihaan ganda bila betul skor 1 bila salah skor 0; untuk 

soal uraian diberikan rentang nilai tergantung pada tingkat kesempurnaan 

jawaban (misal jawaban yang  sangat sempurna 5, sempuran 4, cukup 

sempurna 3, kurang sempurna 2, tidak sempurna 1). 

4. Ulangan Tengah Semester 

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan secara 

periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

melaksanakan 8-9 minggu pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi 

seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada 

periode tersebut. Bentuk tes biasanya terdiri dari pilihan ganda dan uraian. 

Teknik penilaian yang digunakan dalam ulangan tengah semester untuk 

semua SMA/MA Negeri di kota Surakarta menggunakan teknik penilaian 

tertulis. Penilaian tertulis digunakan dalam ulangan tengah semester 

dengan alasan agar dapat diketahui dengan mudah pencapaian hasil belajar 
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siswa selama tengah semester sehingga dapat dijadikan gambaran laporan 

penilaian siswa terhadap orang tua siswa. 

5. Ulangan akhir semester  

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua 

kompetensi dasar pada semester tersebut. Ulangan akhir semester 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam mengajar, 

ketepatan metode pembelajaran yang digunakan, mengetahui tingkat 

kesulitan siswa terhadap suatu indikator materi pembelajaran. Bagi siswa 

digunakan untuk mengukur kemampuan dirinya dalam memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan guru. Teknik penilaian yang digunakan oleh 

guru-guru di SMA/MA Negeri di kota Surakarta adalah penilaian tes 

tertulis. 

Bentuk/teknik penilaian yang dipakai SMA/MA Negeri di Surakarta 

antara lain: 

1. Penilaian tes tertulis 

Dilaksanakan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ujian akhir semester. Instrument tes tertulis yang digunakan: pilihan 

ganda, bentuk ini mencakup biasanya materi banyak penskoran 

obyektif, dan bisa dikoreksi dengan mudah. Uraian obyektif, jawaban 

singkat dan pasti. Tes bentuk obyektif digunakan untuk mengukur 
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aspek psikomotorik siswa. Essay tes ini dengan jawaban yang lebih 

panjang, banyak, dalam hal ini yang diukur lebih pada aspek kognitif 

(pengetahuan siswa).    

2. Penilaian penugasan (proyek) 

Penilaian dimulai dengan perencanaan, dimana proses selama 

pengerjaan tugas/proyek. Jenis tagihan meliputi tugas individu, 

biasanya diberikan untuk mencari dan menemukan informasi, 

permasalahan yang akan dikaji di kelas berkaitan dengan pokok 

bahasan yang akan disampaikan, tugas kelompok yang sering 

diberikan oleh guru-guru sejarah di SMA/MA di kota Surakarta 

misalnya membuat laporan kunjungan ke museum. Laporan tersebut 

kemudian di diskusikan di depan kelas, indikator penilaian adalah 

kemampuan mencari informasi, ketepatan mengumpulkan tugas, 

kesesuaian dengan tema tugas dan kemampuan mempresentasikan di 

depan kelas. 

3. Penilaian portofolio 

Merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukan perkembangan siswa dalam 

suatu periode tertentu. Indikatornya penilaian ini dilakukan melalui 

kumpulan hasil pekerjaan tugas siswa. 

Dalam penilaian saya sering memberi tugas kepada siswa 

misalnya menanyakan bagaimana pendapat siswa mengenai proses 
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masuknya Hindu-Budha ke Indonesia. Ditulis dalam selembar kertas 

kemudian dikumpulkan, masing-masing siswa harus berbeda pendapat 

ini bisa diketahui mana yang mengerjakan sendiri atau hanya 

menyontek milik teman (wawancara bapak Rusdi Mustapa, 4 Agustus 

2011).  

4. Penilaian produk  

Pelaksanaan penilaian produk sudah dilaksanakan di SMA 

Negeri Surakarta, yaitu digunakan untuk menilai aspek psikomotorik 

yang menuntut produk hasil praktek. Pelaksanaanya diungkapkan guru 

SMAN 2 Surakarta dengan bermain peran, menyusun alur kronologis 

peristiwa sejarah misalnya materi kelas XII IPS tentang seputar 

proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan 

Indonesia. Siswa memerankan tokoh-tokoh proklamasi di depan kelas. 

Penilaian aspek psikomotorik untuk di SMA N 5 Surakarta, 

yang saya lakukan dengan memberi penugasan siswa misalnya 

membuat peta pesebaran nenek moyang ke Indonesia. Bisa juga 

membuat kliping misal membedakan candi model Jawa Tengah 

dengan Jawa Timur. Sebenarnya untuk aspek psikomotor dalam raport 

tidak dituntut jadi untuk penilaiannya saya gabungkan dengan 

penilaian afektif (wawancara bapak Wardaya, 5 Agustus 2011). 

Analisis pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan guru setelah 

memperoleh data hasil tes siswa dari pelaksanaan penilaian yang telah 
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dilakukan. Dengan melihat skor dari masing-masing soal hasil ulangan 

sehingga dapat dilihat apakah nilai yang diperoleh peserta didik telah 

sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai atau belum (lihat lampiran 9). 

Dengan adanya perbedaan penentuan KKM setiap sekolah mempengaruhi 

tingkat keberhasilan standar penilaian yang harus dicapai oleh peserta 

didik.  

Hasil analisis dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mata 

pelajaran sejarah pada dasarnya dapat digunakan guru sebagai umpan balik 

untuk memantau proses dan kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain untuk mengetahui sejauhmana kemampuan siswa memahami materi 

yang telah diajarkan, analisis hasil pelaksanaan penilaian hasil belajar juga 

dapat dijadikan perbandingan dalam setiap kompetensi yang diajarkan, 

apakah hasil analisis tersebut telah sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai atau belum.  

Analisis hasil pelaksanaan penilaian hasil belajar dengan adanya 

pelaporan hasil belajar kepada kepala pimpinan satuan pendidikan 

diserahkan kebagian kurikulum pada akhir semester dalam bentuk satu 

nilai prestasi belajar siswa disertai deskripsi singkat mengenai 

perkembangan siswa seperti nilai sikap atau perilaku. 

Tindak lanjut dari pelaksanaan penilaian hasil belajar adalah agar 

siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM dapat memperbaiki. 

Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam menindaklanjuti pelaksanaan 
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penilaian hasil belajar yaitu dengan melakukan remidi bagi siswa yang 

belum tuntas. Namun sebelumnya guru melakukan pengayaan terhadap 

materi apa saja yang dirasa kurang dikuasai siswa sehingga apabila materi 

tersebut diulang kembali siswa mampu mengerjakan.  

Pelaksanaan remidi saya lakukan bila siswa tidak mencapai KKM, 

idealnya siswa yang belum tuntas tidak diperkenankan mengikuti pelajaran 

selanjutnya. Mengenai waktu pelaksanaan disesuaikan atau kesepakatan 

bersama kapan saya bisa dan siswapun juga bisa. Idealnya remidi 

dilaksanakan setelah jam efektif agar tidak mengganggu proses belajar 

mengajar (wawancara bapak Sasmito, 29 Juli 2011). 

 

B. Perbandingan pelaksanaan penilaian hasil belajar antara SMA 

Negeri dengan MA Negeri berdasarkan KTSP 

Pelaksanaan penilaian  berdasarkan KTSP yaitu penilaian berbasis 

kelas di SMA/MA Negeri di kota Surakarta terdapat perbedaan hal ini 

dikarenakan pelaksanaan PBK lebih rumit. Seperti bentuk/teknik 

penilaian yang terlalu banyak dan semua aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaannya tidak 

hanya menilai hasilnya saja tetapi prosesnya juga, sehingga semua aspek 

pada diri siswa dapat dinilai.  

Penilaian hasil belajar ditekankan pada tiga aspek yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik, ketiga aspek ini tidak dipisahkan satu 
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sama lainnya. Demikian pula mata pelajaran sejarah dalam pelaksanaan 

penilaian diarahkan pada ketiga aspek tersebut. Berdasarkan 

pelaksanaannya di SMA/MA Negeri di kota Surakarta dalam pelaksanaan 

penilaian ketiga aspek tersebut terdapat perbedaan yaitu dalam hal 

penekanannya.  

Mengenai penilaian aspek psikomotor belum berjalan maksimal di 

MAN 2 Surakarta karena dalam mata pelajaran sejarah tidak terdapat 

materi pelajaran praktek yang menuntut adanya suatu penilaian 

ketrampilan siswa dalam membuat suatu produk. Guru lebih banyak 

menilai siswa dari aspek kognitif dan afektif saja. 

Penilaian yang sering yang sering saya laksanakan hanya pada 

aspek kognitif dan afektif, untuk psikomotor belum berjalan dengan baik 

karena materi sejarah berkaitan dengan penanaman nilai-nilai, untuk 

mengukurnya membutuhkan jangka waktu yang lama (wawancara bapak 

Sumari, 8 Agustus 2011). 

Pada SMA Negeri di kota Surakarta pada umumnya sudah 

mengaplikasikan ketiga aspek penilaian tersebut, seperti yang berkaitan 

dengan pengetahuan pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif 

berhubungan dengan dimensi misalnya menunjukan sikap nasionalisme 

pelaksanaan di sekolah seperti siswa mengikuti upacara hari pahlawan. 

Menurut guru sejarah di SMA Negeri 5 Surakarta, untuk penilaian 

aspek psikomotor bahwa ketrampilan jangan diartikan hanya sesuatu yang 
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berkaitan dengan gerak motorik, tetapi juga ketrampilan yang lain 

misalnya kemampuan verbal yakni bagaimana mengolah informasi 

menjadi sebuah narasi yang baik contoh praktis tentang hal ini adalah 

membuat peta persebaran nenek moyang ke Indonesia (wawancara bapak 

Wardaya, 5 Agustus 2011).  

Dalam perencanaan penilaian menurut guru mata pelajaran sejarah 

di SMA Negeri 1 Surakarta idealnya kisi-kisi soal dibuat setiap ulangan 

harian, mid semester dan seringnya pada ulangan akhir semester yang 

setiap kompetensi dasar dibuat soal. Sementara menurut guru MAN 1 dan 

2 Surakarta untuk kisi-kisi soal dibuat menjelang ulangan akhir semester 

karena siswa banyak yang bertanya tentang kisi-kisi ujian.      

Pelaksanaan analisis hasil belajar siswa dilakukan guru setelah 

memperoleh data hasil belajar siswa dari pelaksanaan penilaian dengan 

melihat hasil yang telah dicapai peserta didik setelah diadakan ulangan. 

Untuk analisis ulangan harian ada perbedaan namun perbedaanya tidak 

begitu berarti untuk di SMA Negeri 1 Surakarta terutama di program 

kelas akselerasi selalu dibuat, untuk kelas program RSBI tidak selalu 

dibuat. Demikian di SMA N 2, SMA N 5 dan SMA N 6 pelaksanaan 

analisis ulangan juga tidak sering sedangkan di MA Negeri Surakarta 

untuk analisis ulangan memang tidak membuat hanya pada ulangan akhir 

semester saja.  
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Analisis untuk keseluruhan penilaian hasil belajar digunakan untuk 

melihat seberapa jauh siswa mencapai ketuntasan setiap kompetensi dasar 

yang telah dicapai. Hasil analisis penilaian akhir dilaporkan pada 

pimpinan satuan pendidikan setiap akhir semester dalam hal ini kepada 

Wakasek kurikulum kemudian diteruskan kepada kepala sekolah. 

Tindak lanjut dalam pelaksanaan penilaian dilakukan guru untuk 

melakukan perbaikan terhadap hasil belajar siswa yang kurang dari KKM. 

Upaya yang dilakukan guru dalam menindaklanjuti pelaksanaan penilaian 

hasil belajar yaitu dengan melakukan remidi bagi siswa yang belum 

tuntas.  

 Dalam menindak lanjuti siswa yang nilainya kurang dari KKM 

diungkapkan guru sejarah SMA N 6 Surakarta bapak Indratmoko dengan 

memberikan remidi bentuknya tes tertulis. Bagi siswa yang tidak 

mengikuti remidi tidak bisa diganti tugas lain. Jadi biasanya sudah 

disiapkan membuat soal ulangan dan juga untuk remidi.  

Berbeda dengan di MAN 2 Surakarta jika tidak memungkinkan 

untuk diadakan remidi atau siswa yang mengikuti remidi sedikit biasanya 

bisa diganti dengan tugas lain. Tugas yang diberikan misalnya meresum 

materi kompetensi dasar yang dijadikan materi ulangan. Selain itu bisa 

dengan mengerjakan soal ulangan kemarin dan bisa dibawa pulang 

dikerjakan di rumah. 
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C. Hambatan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar di SMA/MA 

Negeri berdasarkan KTSP  

Adanya pergantian kurikulum dari KBK menjadi KTSP sedikit 

banyak mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang 

dilakukan oleh guru. Guru sejarah MAN 2 Surakarta menyatakan kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian berdasarkan KTSP meliputi 

kurangnya penguasaan sebagian guru terhadap penilaian dalam 

pembelajaran sejarah yang dilaksanakan dalam kerangka penilaian 

berbasis kelas (PBK) (wawancara bapak Sumari, 8 Agustus 2011). 

Penilaian harus memperhatikan ciri-ciri khusus atau karakter khas 

pembelajaran sejarah. Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran sejarah yakni kognitif, afektif dan psikomotorik sering 

melahirkan perdebatan, apakah ketiga aspek tersebut dapat secara 

serempak dicapai dalam pembelajaran sejarah. Misalnya tentang aspek 

psikomotorik, bagaimana pembelajaran sejarah dapat menghasilkan 

sebuah ketrampilan bagi siswa. 

Penilaian aspek psikomotor itu untuk mata pelajaran tertentu saja 

misalnya Olahraga, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia yang 

memang menuntut adanya praktek sedangkan untuk mata pelajaran 

sejarah belum bisa tercapai. Untuk format penilaian kognitif, afektif dan 

psikomotor dari pihak sekolah sudah menyediakan dan hanya diberikan 
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pada guru-guru mata pelajaran tertentu yang melaksanakan penilaian 

ketiga aspek tersebut (wawancara bapak Sumari, 8 Agustus 2011).  

Selama ini dalam pencapaian komponen sebagai tujuan 

pembelajaran, untuk aspek psikomotorik memandang life skiil (kecakapan 

hidup) baik dalam bentuknya sebagai general life skiil dan specific life 

skiil dapat dicapai oleh semua mata pelajaran. Hal ini terasa sekali dalam 

langkah-langkah pengembangan silabus yang harus disusun oleh semua 

guru. Dalam kaitan dengan pembelajaran sejarah, yang menjadi persoalan 

adalah specific life skill khususnya menyangkut vocational life skill 

(kecakapan kejuruan). Kecakapan kejuruan adalah ketrampilan yang 

cenderung mengutamakan ketrampilam motorik, sehingga pembelajaran 

sejarah mengalami kesulitan untuk merumuskannya (Suyono, 2004).  

Pemahaman di Madrasah Aliyah dan para guru terhadap standar 

penilaian seperti penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada 

masing-masing mata pelajaran masih terjadi perbedaan penafsiran pada 

panduan KKM. Belum lagi pemahaman guru terhadap alat evaluasi 

seperti kisi-kisi, kartu soal dan bentuk soal, yang kebanyakan masih 

berpola pada kurikulum lama. Hal ini disebabkan pula karena kurangnya 

sosialisasi peran MGMP dan KKG yang belum maksimal.  

Dalam pelaksanaan penilaian hambatan yang saya alami masalah 

alat evaluasi seperti penyusunan kisi-kisi soal ulangan, kartu soal dan 

bentuk soal. Selain itu karena keterbatasan waktu antara pelaksanaan 
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ulangan, membuat soal ulangan, mengoreksinya sehingga untuk kisi-kisi 

ulangan dan analisisnya jarang dibuat (wawancara bapak Sumari, 8 

Agustus 2011). 

Sementara menurut Ibu Chusnul Arifah guru SMA N 2 Surakarta, 

menyatakan hambatan dalam pelaksanaan penilaian salah satu adalah 

bentuk atau teknik penilaian yang terlalu banyak dan mempunyai format 

sendiri-sendiri dan aspek-aspek yang dinilai juga berbeda sehingga setiap 

siswa tidak bisa dinilai secara maksimal. Selain itu salah satu hambatan 

yang dihadapi antara lain materi yang cukup banyak yang berakibat pada 

kekurangmampuan siswa dalam menguasai materi sehingga nilai yang 

diperoleh tidak optimal. 

Guru sejarah MAN 1 Surakarta menyatakan setiap MGMP selalu 

mengikuti tetapi jarang dibahas mengenai pelaksanaan penilaian yang 

berdasarkan KTSP itu yang seperti apa, seringnya mengenai modul 

pembelajaran. Seminar juga pernah mengikuti tapi problemnya untuk 

penerapanya itu yang sulit (wawancara bapak Rusdi Mustapa, 4 Agustus 

2011). 

Hambatan pelaksanaan analisis hasil belajar peserta didik 

mengenai pelaksanaan remidi adalah pelaksanaan pada jam efektif akan 

mengganggu kegiatan belajar mengajar. Siswa yang pada saat ulangan 

tidak masuk tidak mengikuti remidi dengan alasan tidak tahu, sedangkan 

guru dituntut setelah ulangan sudah harus membuat analisisnya. 
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B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran sejarah berdasarkan 

KTSP di SMA/MA Negeri di Surakarta 

Standar penilaian pendidikan merupakan salah satu standar dari 8 

standar yang terdapat dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur penilaian serta teknik dan 

instrument penilaian. Standar penilaian pendidikan lebih rinci diatur dalam 

Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. 

Penilaian dalam bahasa inggris sering disebut sebagai evaluation atau 

assessment. Menurut Sumarno, Utari dan Hasan (2003:1) dalam Arnie 

assessment (penilaian hasil belajar) sebagai proses sistemik untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik, sedangkan Rustaman Y. 

Nuryati (2003:1) mengemukakan bahwa assessment berada pada pihak yang 

diases dan digunakan untuk mengungkapkan kemajuan perorangan. Dalam 

bidang pendidikan assessment sering dikaitkan dengan pencapaian 

kurikulum, dan digunakan untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan 

proses pembelajaran dan hasilnya. Dengan demikian assessment dapat 

diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, 
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untuk mengungkapkan kemajuan siswa secara individu untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar dalam rangka pencapaian kurikulum. 

Penilaian dalam proses pembelajaran antara lain sebagai kegiatan 

menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar peserta didik yang dapat 

dipercaya untuk melakukan perbaikan program, apabila kegiatan penilaian 

tersebut terjadi sebagai bagian dari program pembelajaran di kelas. Oleh 

karena penilaian berfungsi membantu guru untuk merencanakan kurikulum 

dan program pembelajaran, maka kegiatan penilaian membutuhkan informasi 

bervariasi dari setiap individu dan atau kelompok, peserta didik serta guru.  

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Perencanaan 

strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang 

penjabaranya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan di SMA/MA Negeri 

di Surakarta terkait satuan pendidikan untuk mata pelajaran sejarah yang 

dibentuk khusus untuk menentukan KKM melalui rapat dewan pendidik. 

Satuan pendidikan bertugas mengkoordinasi ulangan tengah semester, 

ualngan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. 

Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam bentuk ujian 

nasional yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara 

nasional, pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran sejarah tidak masuk dalam ujian 
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nasional sehingga penilaian tersebut hanya dilakukan oleh pendidik dan oleh 

satuan pendidikan. 

Pelaksanaan penilaian pada mata pelajaran sejarah di SMA/MA 

Negeri Surakarta berdasarkan KTSP dengan menggunakan pendekatan 

penilaian berbasis kelas (PBK). Penilaian ini tidak semata-mata 

meningkatkan pengetahuan peserta didik saja, tetapi kompetensi secara utuh 

yang merefleksikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran sejarah. Di dalam PBK yang dilakukan oleh guru 

untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, memberikan umpan balik atau 

perbaikan kegiatan belajar mengajar dan penentuan kenaikan kelas. 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran sejarah di SMA/MA 

Negeri Surakarta meliputi 4 tahapan yaitu perencanaan penilaian, 

pelaksanaan penilaian, analisis pelaksanaan penilaian, tindak lanjut 

pelaksanaan penilaian dan hambatan pelaksanaan penilaian.  

Dalam perencanaan penilaian oleh guru-guru mata pelajaran sejarah di 

SMA/MA Negeri Surakarta pada umumnya sudah baik. Dalam mendukung 

perencanaan dan pelaksanaan penilaian, guru diikutsertakan dalam seminar, 

workshop ataupun penataran yang berkenaan dengan kurikulum khususnya 

tentang penilaian. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan guru terhadap kurikulum dan penilaian. Selain itu guru-guru 

sebelumnya telah menentukan teknik penilaian, mempersiapkan alat evaluasi, 

dan form penilaian.  
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Di SMA Negeri Surakarta dari sekolah sudah ada buku peraturan 

akademik yang didalamnya memberi panduan ketentuan mengenai ulangan, 

remedial, pelaksanaan penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Guru  

juga mencari informasi yang berkaitan dengan penilaian yang berdasarkan 

KTSP melalui browsing internet. Di MAN guru mencari pengetahuan tentang 

penilaian biasa dari membaca buku-buku yang berkaitan dengan evaluasi 

hasil belajar. 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan 

berbagai teknik penilaian berupa tes, penugasan individu atau kelompok, 

portofolio, dan bentuk lain yang sesuai dengan karateristik kompetensi dan 

tingkat perkembangan peserta didik. Bentuk tugas individu yang sering 

diberikan oleh guru antara lain mengerjakan LKS, membuat rangkuman.  

Tugas kelompok merupakan tugas yang diberikan dengan tujuan 

menilai kerjasama kelompok berupa laporan membuat makalah kelompok, 

proyek kelompok (diskusi), portofolio, tugas analisis suatu artikel dan 

sebagainya. Cara penilaian tugas kelompok ada dua macam yaitu secara 

individu dan secara kelompok. Aspek yang dinilai individu meliputi 

kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan berargumentasi, 

mengajukan pertanyaan, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan 

kelancaran berbicara. Pada penilaian kelompok yaitu aspek  keaktifan siswa, 

aspek pemahaman, aspek kerjasama, keberanian berpendapat dan presentasi 

di kelas.  
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Penilaian mata pelajaran sejarah di SMA/MA Negeri Surakarta 

ditekankan pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Bentuk 

penilaian aspek kognitif yang dipakai yaitu penilaian tertulis meliputi ulangan 

harian yang dilaksanakan setelah satu kompetensi dasar selesai dipelajari. 

Penilaian proyek seperti membuat makalah kelompok, laporan kunjungan ke 

museum. Aspek psikomotor dengan penilaian produk dan unjuk kerja seperti 

dalam diskusi,  afektif dengan penilaian sikap. 

Menurut guru sejarah MAN 2 Surakarta untuk penilaian lebih banyak 

ditekankan pada aspek afektif menduduki porsi yang lebih banyak 

dibandingkan aspek-aspek yang lain. Namun hal ini tanpa mengabaikan 

pentingnya penilaian aspek kognitif, sedangkan mengenai penilaian 

psikomotorik belum bisa terlaksana dengan baik dengan alasan berkaitan 

dengan praktek dalam mata pelajaran sejarah tidak terdapat materi praktek 

yang menuntut adanya suatu penilaian ketrampilan siswa dalam membuat 

suatu produk seperti hasil karya seni patung atau seni lukis. Namun di SMA 

Negeri 5 Surakarta penilaian psikomotor seperti membuat peta persebaran 

nenek moyang ke Indonesia, membuat kliping membedakan candi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. 

Analisis pelaksanaan penilaian digunakan guru sebagai umpan balik 

untuk memantau keberhasilan atau kemajuan siswa dalam proses 

pembelajaran. Mengetahui kemampuan siswa memahami materi yang telah 
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dipelajari. Selain itu juga sebagai pembanding dengan kompetensi yang ingin 

dicapai apakah sudah sesuai atau belum. 

Hasil analisis dilaporkan pada pimpinan satuan pendidikan dalam 

bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat 

sebagai cerminan kompetensi utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah nilai yang dicapai siswa telah sesuai dengan kompetensi yang 

diinginkan, sehingga jika ada kendala pihak sekolah dapat mengambil 

kebijakan untuk mengatasi. 

Tindak lanjut dalam pelaksanaan penilaian dilakukan guru untuk 

melakukan perbaikan terhadap hasil belajar siswa yang kurang dari KKM 

yang ditentukan. Upaya yang dilakukan guru dalam menindaklanjuti 

pelaksanaan penilaian hasil belajar yaitu dengan melakukan remidi bagi 

siswa yang belum tuntas. Namun sebelumnya guru melakukan pengayaan 

terhadap materi yang dirasa belum dikuasai siswa. Pelaksanaan remidi di 

MAN 2 Surakarta bisa dilakukan dengan memberi tugas rumah misalnya 

meresum materi kompetensi dasar yang untuk ulangan, bisa juga soal yang 

buat ulangan kemarin disuruh mengerjakan lagi. Sedangkan di SMAN 

Surakarta dengan tes tertulis. 

2. Perbandingan pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran 

sejarah berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA Negeri di 

Surakarta 
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Standar teknik dan instrument dalam Permendinas No. 20 Tahun 2007 

meliputi teknik tes, teknik observasi/pengamatan, penugasan perseorangan 

atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karateristik kompetensi 

dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik  berupa tes tertulis, non tes, 

tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Teknik observasi dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Teknik 

penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas 

rumah atau tugas proyek. Instrument penilaian hasil belajar yang digunakan 

pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi adalah merepresentasikan 

kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi adalah memenuhi persyaratan teknis 

sesuai dengan bentuk instrument yang digunakan, dan (c) bahasa adalah 

menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

taraf perkembangan peserta didik sekolah menengah.   

Pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah di MAN Surakarta lebih 

banyak ditekankan pada aspek afektif dengan tidak mengabaikan aspek 

kognitif. Bentuk dan teknik penilaian yang digunakan yaitu penilaian tes 

tertulis, penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio. Di SMA Negeri 

Surakarta bentuk dan teknik penilaian sudah banyak yang dipakai tidak 

hanya penilaian tes tertulis. Penilaian proyek, penilaian unjuk kerja, 

penilaian produk, penilaian portofolio sudah sering dilaksanakan.  

Penilaian aspek psikomotorik belum berjalan dengan baik di MAN 2 

Surakarta sedangkan di SMA Negeri Surakarta pelaksanaanya dengan 
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bentuk/teknik penilaian produk misalnya kemampuan verbal siswa 

bagaimana mengolah informasi menjadi sebuah narasi yang baik contoh 

praktis tentang hal ini adalah membuat rangkuman menyusun alur 

kronologis sebuah peristiwa. Selain itu bisa dengan membuat peta atau 

kliping berkaitan dengan materi yang diajarkan.  

Pelaksanaan analisis hasil penilaian antara SMA Negeri dengan MA 

Negeri di Surakarta tidak ada perbedaan yang berarti, pada dasarnya guru-

guru sejarah sudah mampu melaksanakan analisis penilaian. Hanya saja 

dalam pelaksanaanya tidak semua guru membuat analisis ulangan. Guru-

guru di SMA Negeri tidak sering membuat analisis untuk ulangan harian, 

tergantung waktunya sedangkan di Aliyah guru memang tidak membuat 

untuk ulangan harian. Hasil analisis idealnya setiap ulangan harian satu 

kompetensi dasar dilaporkan pada pimpinan satuan pendidikan.  

Hasil analisis penilaian akhir hasil belajar dilaporkan kepada pimpinan 

satuan pendidikan pada akhir semester berupa nilai kuantitatif disertai 

deskripsi singkat mengenai perkembangan siswa seperti nilai sikap. 

Pelaporan dalam hal ini kepada wakasek kurikulum kemudian diteruskan 

kepada kepala sekolah.  

Tindak lanjut dari pelaksanaan penilaian di SMA/MA Negeri  

Surakarta pada dasarnya sama dengan remidi, hanya dalam pelaksanaanya 

seperti di SMA N 6 Surakarta remidi dalam bentuk tes tertulis tidak dapat 

diganti dengan tugas lain. Sedangkan di MAN 2 Surakarta bisa diganti 
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dengan tugas lain misal meresum materi kompetensi dasar yang dijadikan 

ulangan atau mengerjakan soal ulangan kembali. 

 

3. Hambatan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran 

sejarah berdasarkan KTSP SMA/MA Negeri di Surakarta 

Standar penilaian pendidikan mencakup: a) penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan c) penilaian hasil 

belajar oleh pemerintah. Semua sekolah negeri baik SMA maupun MA di 

Surakarta sudah melaksanakanya, karena masuk dalam system pengelolaan 

pendidikan, hanya saja secara kualitas masih belum sama antara Aliyah 

dengan Sekolah Umum.  

Pemahaman guru terhadap standar penilaian seperti penetapan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) pada masing-masing mata pelajaran masih terjadi 

perbedaan persepsi sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran panduan 

KKM. Belum lagi pemahaman guru terhadap alat evaluasi seperti 

penyusunan kisi-kisi, kartu soal, dan bentuk soal, yang kebanyakan mereka 

masih berpola pada kurikulum lama. Hal ini disebabkan pula karena 

kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis untuk para guru, serta peran 

MGMP dan KKG yang belum maksimal.    

 Hambatan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian adalah 

bentuk/teknik penilaian yang terlalu banyak dan mempunyai format sendiri-

sendiri sehingga guru jarang menggunakan format tersebut. Penilaian ketiga 
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aspek kognitif, afektif, psikomotorik belum sepenuhnya dilaksanakan  karena 

untuk penilaian psikomotorik guru di MAN Surakarta mengalami hambatan 

bagaimana pembelajaran sejarah mampu menciptakan ketrampilan bagi 

siswa. 

Hambatan lain yang dihadapi antara lain materi yang cukup luas yang 

berakibat pada kekurangmampuan siswa dalam menguasai materi sehingga 

nilai yang diperoleh kurang dari KKM. Selain itu sumber belajar yang ada 

kurang maksimal karena kebanyakan guru hanya mengandalkan buku paket 

yang disediakan sekolah. Siswa yang tidak masuk pada saat ulangan tidak 

mau mengikuti ulangan susulan pada saat remidi sedangkan guru sudah 

membuat analisisnya.  

Dalam pelaksanaan remidi, pelaksanaannya jika dilaksanakan pada 

jam efektif akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sedangkan jika 

diluar jam efektif terhambat oleh waktu, dimana siswa sudah seharian 

mengikuti pelajaran sehingga nilai remidi kurang memuaskan. Maka untuk 

mengatasi hal seperti ini biasanya guru memberi tugas meresum materi 

kompetensi dasar yang dijadikan untuk ulangan kepada siswa-siswa yang 

remidi sebagai pengganti remidi.      

 

 

 

 



87 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan penilaian hasil belajar 

mata pelajaran sejarah berdasarkan KTSP antara SMA Negeri dengan MA 

Negeri di Surakarta dapat disimpulkan:  

1. Penilaian dalam KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan 

komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, 

bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Karena itu, penilaian dilaksanakan 

dalam kerangka penilaian berbasis kelas (PBK). Dikatakan PBK karena 

kegiatan penilaian dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran.  

Pelaksanaannya tidak hanya menilai hasilnya saja tetapi prosesnya juga, 

sehingga semua aspek pada diri siswa dapat dinilai.  

2. Sebelum menerapkan penilaian berdasarkan KTSP seorang guru 

melaksanakan kegiatan persiapan atau perencanaan sebelum menerapkan 

penilaian. Perencanaan penilaian dengan membuat perangkat penilaian, 

menentukan KKM, mempersiapkan alat evaluasi dan form penilaian. Dalam 

pelaksanaan penilaian guru menentukan jenis tagihan yang dibebankan 

kepada siswa dan teknik penilaian. Analisis pelaksanaan penilaian diperoleh 

dari hasil belajar siswa setelah dilaksanakan ulangan atau tes. Tindak lanjut 
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pelaksanaan penilaian adalah siswa yang tidak mencapai ketuntasan akan 

diberikan remidi.   

3. Perbedaan penilaian hasil belajar antara SMA Negeri dengan MA Negeri di 

Surakarta terletak pada bentuk atau teknik penilaian. Di SMA Negeri 

Surakarta teknik penilaian yang dipakai adalah penilaian tes tertulis, penilaian 

portofolio, penilaian produk, penilaian sikap. Sedangkan di MA Negeri 

Surakarta teknik penilaian adalah penilaian tes tertulis, penilaian portofolio, 

penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian 3 aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor di MAN 2 Surakarta belum berjalan dengan baik khususnya untuk 

aspek psikomotor. Sedangkan di SMA Negeri Surakarta pelaksanaan 

penilaian aspek psikomotor di sesuaikan dengan materi sejarah untuk 

dimungkinkan atau tidak dilaksanakan penilaian psikomotor. 

4. Hambatan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar adalah  bentuk/teknik 

penilaian yang terlalu banyak sedangkan guru kurang memahaminya. Guru 

kurang memahami standar penilaian seperti penetapan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) pada masing-masing mata pelajaran masih terjadi perbedaan 

persepsi sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran panduan KKM. 

Kurangnya pemahaman guru terhadap alat evaluasi seperti penyusunan kisi-

kisi ulangan, kartu soal dan bentuk soal. Hal ini disebabkan pula karena 

kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis untuk guru serta peran MGMP 

dan KKG yang belum maksimal.  
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B. Saran 

Dari hasil penelitian di atas agar pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa 

dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, agar mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis 

penilaian, pemahaman KKM, pemahaman alat evaluasi kepada guru-guru 

dengan mengikutsertakan dalam seminar, pelatihan, penataran, 

menyelenggarakan workshop di sekolah masing-masing. Sehingga guru tidak 

hanya memahami teorinya tapi mampu dalam pelaksanaanya. Membuat buku 

panduan peraturan akademik pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi guru, dalam pelaksanaan penilaian bisa menggunakan semua teknik 

penilaian yang berdasarkan KTSP tidak hanya penilaian tes tertulis saja. 

Mampu mengaplikasikan 3 aspek penilaian kognitif, afektif, psikomotor 

dalam pembelajaran sejarah. Mengikuti seminar atau pelatihan yang 

bertemakan penilaian agar guru paham terhadap alat evaluasi seperti 

penyusunan kisi-kisi, kartu soal dan bentuk soal. 

3. Bagi siswa, dengan adanya penilaian siswa agar lebih giat belajar sehingga 

hasil belajar mencapai ketuntasan 75% setiap kompetensi dasarnya.  Siswa 

tidak hanya mengejar nilai saja tetapi setelah lulus selain menguasai teori, 

terampil melakukan pekerjaan keterampilan, juga mampu mengaplikasikan 

pengetahuan yang sudah mereka kuasai di masyarakat. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Perbandingan pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah berdasarkan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan antara SMA Negeri dengan MA Negeri di Surakarta tahun 

2010/2011 

 
Nama  Guru  : 

Nama Sekolah  : 

Hari/Tanggal/Waktu  : 

 

Pertanyaan 

 

I. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan KTSP 

1. Perencanaan penilaian hasil belajar sejarah berdasarkan KTSP 

a. Apakah bapak/ibu mengikuti seminar dengan tema penilaian berdasarkan KTSP dalam 

rangka menambah pengetahuan tentang penilaian ? 

b. Apakah bapak/ibu membuat kisi-kisi ulangan ? bantuknya seperti apa ? 

c. Bagaimana cara pengumpulan berbagai informasi sebagai bahan pengembangan 

program penilaian ? 

d. Bagaimana penyusunan program penilaian ? 

e. Sarana dan prasarana apa yang mendukung penilaian ? 

2. Pelaksanaan penilaian hasil belajar sejarah berdasarkan KTSP 

a. Aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mata 

pelajaran sejarah ? 

b. Kapan waktu penilaian hasil belajar dan apakah selama proses belajar mengajar 

bapak/ibu melaksanakan penilaian ? 
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c. Apakah bapak/ibu menerapkan batas ketuntasan minimal (KKM) ? Berapa nilai KKM 

yang harus dicapai siswa ? 

d. Bagaimana pengolahan nilai akhir siswa menggunakan acuan norma (PAN) atau acuan 

kriteria (PAP) ? 

e.  Apakah bapak/ibu menilai siswa di luar kelas ? Bentuk penilaian ? 

3. Bentuk alat/instrument yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mata 

pelajaran sejarah berdasarkan KTSP 

a. Apakah dalam membuat instrument penilaian berorientasi pada pencapaian 

kompetensi?  

b. Bagaimana bentuk alat penilaian ? 

c. Apakah bapak/ibu menilai perbuatan/sikap siswa ? bentuk penilaian seperti apa ? 

d.  Apakah ada perbedaan format penilaian dalam setiap tugas? Jika ada perbedaan 

format penilaiannya dalam beberapa tugas, perbedaannya seperti apa ? 

4. Analisis hasil pelaksanaan penilaian hasil belajar mata pelajaran sejarah berdasarkan 

KTSP 

a. Bagaimana hasil belajar siswa yang dicapai dibandingkan dengan kompetensi yang 

ingin dicapai ? apakah sudah sesuai yang diharapkan ? 

b. Apakah bapak/ibu membuat analisis hasil ulangan ? bentuk seperti apa ? 

c. Apakah hasil penilaian setiap semester dilaporkan kepada pimpinan satuan 

pendidikan? bentuk seperti apa ? 
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5. Tindak lanjut pelaksanaan penilaian hasil belajar sejarah berdasarkan KTSP 

a. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan tindak lanjut pelaksanaan penilaian hasil 

belajar? 

b. Bagaimana bentuk laporan analisis dan tindak lanjut pelaksanaan penilaian hasil 

belajar ?  

c. Apakah penilaian akhir hasil belajar peserta didik sebelumnya di rapatkan dengan 

dewan pendidik ? 

II. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan KTSP 

1. Apa hambatan dalam pelaksanaan penilaian? 

2. Bagaimana cara menyikapi hambatan dalam pelaksanaan penilaian? 

3. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung perencanaan pelaksanaan penilaian hasil 

belajar? 
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Lampiran 2 
INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

Perbandingan pelaksanaan penilaian mata pelajaran sejarah berdasarkan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan antara SMA Negeri dengan MA Negeri di Surakarta tahun 

2010/2011 

 

Nama   Siswa   : 

Kelas    : 

Hari/Tanggal/Waktu  : 

 

Pertanyaan   

1. Apakah guru mengadakan pre test sebelum menjelaskan materi? 

2. Apakah guru mengadakan post test setelah memberikan materi? 

3. Apakah guru memberitahu kisi-kisi sebelum melaksanakan ulangan harian? 

4. Apakah guru sering memberi tugas kepada siswa untuk mencari sumber bahan pelajaran 

yang menunjang materi? 

5. Apakah guru setiap saat melaksanakan penilaian baik pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan siswa? 

6. Bagaimana bentuk/alat penilaian yang sering guru gunakan dalam penilaian? 

7. Apakah guru sering melakukan remedial? 

8. Apakah guru melakukan pengayaan materi sebelum melaksanakan remedi? 

9. Apakah guru memberikan kembali hasil tes kepada siswa? 

10. Apakah guru memberikan laporan hasil penilaian kepada orang tua siswa? 
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11. Apakah guru pernah memberikan tugas sebagai pengganti remidi? bentuk tugas seperti 

apa? 

12. Apakah guru memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar mengajar? 

13. Apakah guru menilai sikap siswa baik di kelas maupun di luar kelas? 

14. Apakah guru sudah melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi (tujuan)? 

15. Apakah guru menilai setiap tugas siswa ? bentuk seperti apa? 
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Lampiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
SMA/MA.   : MAN 1 Surakarta 
Mata Pelajaran  : Sejarah 
Kelas/Semester  : X/2 
Standar Kompetensi  : 2.  Menganalisa Peradaban Indonesia dan Dunia 
Kompetensi Dasar  : 2.1. Menganalisa Kehidupan Awal Masyarakat  
 Indonesia 
Indikator   : Menjelaskan perkembangan ciri-ciri kehidupan sosial,  
     budaya, dan ekonomi dari masyarakat berburu ke  
     masyarakat pertanian 
Alokasi Waktu  : 1x45 menit  
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 
1 Menjelaskan perkembangan ciri-ciri kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dari 

masyarakat berburu ke masyarakat pertanian 
 

B. Materi Pembelajaran 
· Masyarakat berburu dan berpindah-pindah 
· Masyarakat bercocok tanam dan beternak 
· Masyarakat perundagian 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas portofolio 
 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 

· Apersepsi guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian nomaden dan sedenter. 
· Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
· Guru menjelaskan materi perkembangan kehidupan masyarakat berburu, bercocok 

tanam, dan perundagian dengan peta konsep sesuai buku Sejarah kelas X Erlangga 
(hal 129 - 133). 

· Siswa secara individu membuat karangan analisis mengenai kehidupan masyarakat 
Indonesia saat ini, apakah teknik-teknik berhuma dan pola kepemimpinan primus 
inter pares yang diterapkan pada masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan 
masih juga berlaku di masyarakat modern? sesuai buku Sejarah kelas X Erlangga 
(Aktivitas hal 133). 

3. Kegiatan Penutup 



98 
 

 

· Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
· Menarik kesimpulan materi. 
 

E. Sumber Belajar 
· Kurikulum KTSP dan perangkatnya 
· Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA      
· Buku sumber Sejarah SMA Kelas X Erlangga  (hal 129 – 133) 
· Peta konsep 
· Buku-buku penunjang ( Sejarah Kelas X Yudhistira) 
· Internet ( www.e-dukasi.net) 

 
F. Penilaian 

· Portofolio dalam bentuk karangan analitis mengenai kehidupan masyarakat Indonesia 
saat ini, apakah teknik-teknik berhuma dan pola kepemimpinan primus inter pares yang 
diterapkan pada masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan masih juga berlaku di 
masyarakat modern? sesuai buku Sejarah kelas X Erlangga (Aktivitas hal 133). 

 
Format Penilaian Portofolio 

Indikator Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif Deskripsi 

Pengantar 
 

   Menunjukkan dengan tepat isi 
karangan/laporan penelitian, 
kesimpulan maupun rangkuman. Untuk 
peta dan lukisan, mempersiapkan 
bahan-bahan. 

Isi 
 

   Kesesuaian antara judul dengan isi dan 
materi. Menguraikan hasil 
karangan/laporan penelitian, 
kesimpulan, dan rangkuman dengan 
tepat. Menjabarkan peta sesuai dengan 
tema yang diajukan. Melukis sesuai 
dengan wujud benda yang telah 
ditentukan. 

Penutup    Memberikan kesimpulan karangan/hasil 
penelitian 

Struktur/logika penulisan    Penggambaran dengan jelas metode 
yang dipakai dalam karangan/penelitian 

Orisinalitas karangan    Karangan/penelitian, kesimpulan, 
rangkuman, peta, dan lukisan 
merupakan hasil sendiri 

Penyajian, bahasan dan 
bahasa  

   Bahasa yang digunakan sesuai EYD 
dan komunikatif 

Jumlah     
 

http://www.e-dukasi.net/
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Kriteria Penilaian : 
Kriteria Indikator Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif 
80-100 Memuaskan 4 
70-79 Baik 3 
60-69 Cukup 2 
45-59 Kurang cukup 1 
   

 
 
 
Lampiran 4 

Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan :  SMA N 1 Surakarta 

Mata Pelajaran :  Sejarah  

Kelas / Semester :  X/2 

Waktu   : 1 X 45 Menit 

 

I. Standar Kompetensi  : Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia  

II. Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi peradaban awal masyarakat di dunia yang 

berpengaruh terhadap peradaban Indonesia. 

III. Tujuan Pembelajaran  : 

1. Kognitif 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat : 

a. Melacak/menggali informasi tentang peradaban lembah sungai Mekong dan sungai 

Hoang Ho dengan referensi dan sumber lain yang relevan. 

b. Mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan lembah sungai Mekong dan sungai Hoang Ho. 

c. Menjelaskan sistem kepercayaan masyarakat lembah sungai Mekong dan sungai Hoang 

Ho 

d. Mendiskripsikan secara rinci ajaran filsafat  Cina (Lao Tse, Mo Ti dan Kung Fu Tse). 

e. Menjelaskan secara rinci sistem pemerintahan di lembah sungai Hoang Ho. 

f. Menganalisis perkembanagn sistem pemerintahan di lembah sungai Hoang Ho khususnya 

pada masa Dinasti Chou, Chi’n, Yuan, Ming dan Manchu. 

Surakarta, 27 Juli 2009 
Mengetahui,        
Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Drs. M. Hariyadi Purwanto, M. Ag   Rusdi Mustapa,S.Pd  
NIP.19570708 198403 1 001     NIP. 19781209 200710 1 001
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2. Afektif 

1. Karakter 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa dengan ketrampilan 

kooperatif , dan siswa diberi kesempatan melakukan penilaian diri terhadap kesadaran 

dalam menunjukkan karakter: 

a) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter dapat dipercaya. Di antaranya sifat jujur, mampu mengikuti 

komitmen, mencoba melakukan tugas yang diberikan dengan baik, dan menjadi 

teman yang baik. 

b) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter menghargai. Di antaranya siswa memperlakukan 

teman/guru dengan baik, sopan dan hormat, peka terhadap perasaan orang lain, tidak 

pernah menghina atau mempermainkan teman/guru, tidak pernah mempermalukan 

teman/guru. 

c) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter tanggung jawab individu. Diantaranya siswa mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan, dapat dipercaya/diandalkan, tidak pernah membuat 

alasan atau menyalahkan orang lain atas perbuatannya. 

d) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter tanggung jawab sosial. Di antaranya siswa mengerjakan 

tugas kelompok untuk kepentingan bersama, secara suka rela membantu teman/guru. 

e) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter adil. Di antaranya siswa tidak pernah curang, menyontek 

hasil kerja siswa/kelompok lain, bermain/berbuat berdasarkan aturan. 

f) Dalam proses pembelajaran dengan bekerjasama dalam kelompok kooperatif, siswa 

dapat dilatihkan karakter peduli. Di antaranya siswa peka terhadap perasaan orang 

lain, mencoba untuk membantu siswa/guru yang membutuhkan. 

2. Keterampilan Sosial 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa dengan bekerjasama dalam 

kelompok kooperatif, dan siswa diberi kesempatan melakukan penilaian diri terhadap 

kesadaran dalam menunjukkan keterampilan sosial: 
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a) Dalam diskusi kelompok atau kelas, siswa aktif mengajukan pertanyaan. 

b) Dalam diskusi kelompok atau kelas, siswa aktif memberikan ide atau pendapat. 

c) Dalam diskusi kelompok, siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. 

d) Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa dapat menjadi pendengar yang baik. 

 

 

 

 

3. Psikomotor 

Pada akhir proses pembelajaran, siswa diberi tugas melakukan pencarian dari berbagai 

sumber dan melakukan pendokumentasian secara baik berkaitan dengan peradaban 

lembah sungai Mekong dan sungai Hoang Ho. 

 

V. Materi Pembelajaran : 

1. Peradaban lembah sungai Mekong. 

2. Peradaban lembah sungai Hoang Ho. 

 

VI. Model Pembelajaran : 

1. Model Pembelajaran   :  Cooperative Learning , Tipe Jigsaw 

2. Metode  :  Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, Pemberian Tugas 

 

VII. Alat/Media dan Sumber 

1. Alat/Media : Loptop, LCD, power point 

2. Sumber : 

a. Amrin Imran dan Saleh A. Djamhari. (1998). Sejarah Nasional dan Umum 1. Jakarta 

: Depdikbud. 

b. Dwi Ari Listiyani. (2008). Sejarah 2 untuk SMA/MA Kelas XI IPS. Surakarta : 

Grahadi. 

c. Edhie Wuryantoro, (1996). Sejarah Nasional dan Umum 1. Jakarta : Depdikbud. 
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d. Leo Agung dan Dwi Ari Listiyani. (2009). Mandiri Sejarah 1 untuk SMA/MA Kelas 

X. Jakarta : Erlangga. 

e. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional 

 Indonesia Jilid I, II dan II1 . Jakarta : Depdikbud. 

f. Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional Indonesia 1. Jakarta : Depdikbud. 

g. Ratna Hapsari dan Abdul Syukur. (2007). Eksploitasi Sejarah untuk SMA Jilid 1. 

Jakarta  :  Erlangga. 

h. Supartono Widyosiswoyo. (1991). Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. 

Klaten : Intan Pariwara. 

i. Van den Berg, H.J., Kroeskamp, H, dan Simanjuntak, I.P.( 1952). Dari Panggung 

Peristiwa Sejarah Dunia I, dan II. Jakarta-Groningen : J.B. Wolter. 

 

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

A. Pendahuluan (± 5 Menit) 

No. Kegiatan Guru 
 

Kegiatan Siswa 
Karakter/Keterampilan 

Sosial 

Keterlaksanaa
n (Terlaksana/ 

Tidak) 

Saran 
Perbaik

an 
 
1. 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

 
Memeriksa kehadiran siswa. 
 
Menyampaikan kompetensi 
dasar yang akan dipelajari 
yaitu  materi peradaban 
lembah sungai Mekong dan 
sungai Hoang Hoa, sambil 
memotivasi siswa dengan 
mengajukan pertanyaan 
tentang materi yang akan 
diberikan  
 
 
 
Mengelompokkan siswa 
yang beranggotakan 5 orang 
siswa yang heterogen dan 
meminta siswa duduk dalam 
tatanan kerja kelompok 

 
 
 
Mendengarkan, 
memperhatikan, 
melaksanakan, 
informasi dan  
penjelasan yang 
disampaikan guru, 
serta menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan guru 
 
 
 
Membagi menjadi 
kelompok sesuai 
dengan arahan guru 
 

 
Dengan motivasi dan 
pertanyaan yang 
dikemukakan oleh guru, 
siswa diminta untuk 
aktif bertanya, 
mengemukakan 
pendapat (ide), 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan tugas yang 
diberikan guru, siswa 
bekerjasama 
menentukan kelompok  
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kooperatif sambil 
mengingatkan ketrampilan 
kooperatif yang akan 
dilakukan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
B. Kegiatan Inti (± 30 Menit) 

 

No. Kegiatan Guru 

 
Kegiatan Siswa Karakter/Keterampilan 

Sosial 

Keterlaksanaa
n 

(Terlaksana/Ti
dak) 

Saran 
Perbaik

an 

 
1. 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
Membagikan LKS kepada 
masing-masing kelompok 
. 
Memberikan waktu kepada 
kelompok untuk membaca 
bagian tugas / LKS masing-
masing agar mereka tahu 
apa yang akan dilakukan 
ketika berdiskusi. 

 
 
Menginstruksikan masing-
masing kelompok berdiskusi, 
selama diskusi berlangsung 
guru memantau dan 
membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 
 
 
 
Setelah kelompok berdiskusi, 
guru meminta siswa 
mempresentasikan hasil dari 
masing-masing kelompok. 

 
 
 

 
Kelompok siswa 
menerima tugas/LKS  
 
 
Siswa dan membaca 
bagian tugas/LKS 
dalam kelompok.  
 
 
 
 
Selanjutnya siswa 
berdiskusi dalam satu 
kelompok. 

 
 
 
 
 

 
Mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok 
di depan kelas.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam kegiatan ini, siswa 
dilatihkan menjadi 
pendengar yang baik, aktif 
bertanya dan 
mengemukakan pendapat, 
peduli dan menghargai 
orang lain, dan dapat 
dipercaya. 
Dengan kegiatan 
presentasi, siswa dilatihkan 
untuk berani berpendapat, 
aktif bertanya, menjadi 
pendengar yang baik, 
peduli, menghargai, serta 
bertanggung jawab secara 
sosial. 
 
Dengan kegiatan ini siswa 
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6. 

 
 
 
Melakukan penilaian dari hasil 
pengamatan palaksanaan 
diskusi dan presentasi. 

 
 
 
 
Memberikan apresiasi 
terhadap hasil presentasi 
masing-masing kelompok.  
 
 
 

 
 
Masing-masing 
kelompok 
mendengarkan dan 
mencatat apresiasi dari 
guru 

menghargai, serta 
bertanggung jawab secara 
sosial 

 
 
C. Penutup (± 10 Menit) 

 

No. Kegiatan Guru 
 

Kegiatan Siswa Karakter/Keterampilan 
Sosial 

Keterlaksanaan 
(Terlaksana/Tid

ak) 

Saran 
Perbaika

n 
 
1. 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

 
Mengevaluasi siswa dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan lisan seputar 
indikator pembelajaran 
yang ingin dicapai. 
 
 
Memberikan 
penghargaan/pujian kepada 
kelompok yang berhasil 
baik, dan memberikan 
semangat bagi yang belum 
berhasil dengan baik  
(acuan guru adalah hasil 
pengamatan aktivitas siswa 
berdiskusi dalam 
ketrampilan kooperatif) 
 
Mengadakan kuis ke-1 
secara tertulis untuk 

 
Siswa menjawab 
secara lisan 
pertanyaan dari guru. 
  
 
 
 
Salah satu kelompok 
siswa menerima 
penghargaan/pujian. 
   
 
 
 
 
 
 
Siswa secara 
individual menjawab 
soal-soal secara 

 
Dengan kegiatan ini 
siswa dilatih  untuk 
berani mengemukakan 
pendapat dan 
bertanggung jawab 
 
Dengan kegiatan ini 
siswa dilatih  untuk 
menghargai orang lain 
dan bertanggung jawab 
 
 
 
 
 
Dengan mengerjakan 
tugas, siswa dilatihkan 
bertanggung jawab  
secara individu dan 
sosial. 
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4. 
 
 
 
 

mengetahui sejauh mana 
kompetensi yang 
diharapkan dapat dikuasai 
siswa. 
 
 
Memberi tugas mandiri 
kepada siswa untuk 
melakukan pencarian dari 
berbagai sumber dan 
melakukan 
pendokumentasian secara 
baik berkaitan dengan 
peradaban lembah sungai 
Mekong dan Hoang Ho 
 
 

tertulis. 
Siswa menerima 
hasil dari kuis yang 
dilakukan secara 
individual. 

 
Siswa mendengarkan 
instruksi dari guru 
serta melaksanakan 
tugas yang diberikan 
untuk dikumpulkan 
minggu berikutnya 

 
 
 

IX. Penilaian Hasil Belajar   : 

1. Tehnik Tertulis 

Uji Kompetensi Siswa 

Jawablah  pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat! 
1 Mengapa peradaban masa kuno muncul di lembah-lembah sungai? 

2 Sebut dan jelaskan hasil-hasil budaya lembah sungai Mekong! 

3 Sebut dan jelaskan hasil-hasil budaya lembah sungai Hong Ho! 

4 Jelaskan pokok-pokok ajaran Kung Fu Tse dan bagaimana pengaruhnya hingga sekarang? 

5 Jelaskan bahwa Dinasti Chi’, walaupun singkat tapi penting dalam peradaban Cina dan 

dunia? 

Kunci Jawaban 

1. Sebab, daerah di kanan kiri sungai tanahnya subur, sehingga menjadi sumber 

kehidupan masyarakat, aktivitas kegiatan mesayarakat,  sungai menjadi sarana 

transportasi dan komunikasi antar individu dan masyarakat 
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2. Budaya bendawi, seperti hasil-hasil kerajinan barang-barang dari batu dan perunggu, 

sedangkan hasil budaya spiritual, seperti :  kepandaian bercocok tanam, astronomi, 

kepandaian membuat perahu dan sistem kepercayaan. 

3. Budaya bendawi, seperti hasil-hasil kerajinan barang-barang dari batu dan keramik, 

sedangkan hasil budaya spiritual, seperti :  kepandaian bercocok tanam, astronomi, 

sistem kepercayaan, filsafat dan pemerintahan. 

4.  Ajaran Kung FuTse berpokok pada Li (adat istiadat), Ren (kemanusiaan) dan I 

(perikeadilan)-, yang intinya orang dapat menempatkan diri pada tempatnya. 

Pengaruhnya hingga sekarang masih tetap eksis dan bahkan di Indonesia muncul 

Agama Kung Fu Tse 

5. (1) berhasil menyatukan seluruh Cina, (b) berhasil menciptakan sistem kekaisaran dan 

(c) berhasil membangun The Great Wall of China dan merupakan salah satu dari Tujuh 

Keajaiban Dunia. 

 

Standar Penilaian = 100 

Betul 1 : Nilai 20     Betul 3 : 60     Betul 5 : 100 

Betul 2: Nilai 40      Betul 4 : 80 

2. Tehnik Unjuk Kerja 

 Format penilaian kelompok dalam diskusi : 

a. Format penilaian  Unjuk Kerja untuk menilai ketrampilan sosial 

 

No 

 

Nama kelompok 

Aspek yang diamati dan 

dinilai 

Jumlah skor Rata-rata 

skor 

A B C D 

        

        

 Keterangan : 

 A. Bertanya 

 B. Memberikan ide atau pendapat 

 C. Kerja sama  

 D. Menjadi pendengar yang baik 

  Skor : 
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  Sangat baik  = 81-100 

  Baik  = 71-80 

  Cukup  = 60-70 

  Kurang = 0  -59 

 

b. Format penilaian  sikap Siswa. 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang diamati dan dinilai Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor A B C D E 

         

         

         

         

 

 A.  Tanggung jawab individu D. Peduli  

B. Tanggung jawab sosial   E. Adil 

C. Menghargai orang lain 

 

Skor : 

  Sangat baik  = 81-100  Cukup = 60-70 

  Baik  = 71-80 Kurang = 0-59 

 

Surakarta,     Januari 2011 
 
Mengetahui, 
Kepala  SMA Negeri 1 Surakarta                            Guru Mapel Sejarah 
 
 
 
 
Drs. H. M.Thoyibun,SH.MM.    Drs. Imron 
NIP. 19580204 198603 1 017                 NIP. 19620510 198903 1 010 
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Lampiran 5 
 
 

 

   KEMENTRIAN AGAMA 
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA 

 Jl. Sumpah Pemuda No. 25 Telp. 852066 Surakarta 
 
 

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) 
 
MATA PELAJARAN : SEJARAH 
KELAS    : X 
SEMESTER   : 2 
TAHUN PELAJARAN : 2010/2011 
 

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 
 Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Pencapaian 
Kriteria Penetapan Minimal Nilai 

KKM 
  Komplek Dy.Dukung Intake 67 
  
 SEMESTER 2 67 
 2.1. Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia 66.33 
 · Mendeskripsikan berbagai fosil 

manusia purba di Indonesia  
67 65 67 66.33 

 · Mendeskripsikan perkembangan 
biologis manusia purba 

65 67 67 66.33 

 · Menyusun secara kronologis 
perkembangan biologis manusia 
purba di  Indonesia  

 
67 

 
 65 

 
 67 

 
66.33 

 · Membuat  bagan perkembangan 
budaya di Indonesia secara  
kronologis 

 
65 

 
65 

  
67 

 
65.67 

 · Menjelaskan ciri-ciri sosial, 
budaya,ekonomi, dan kepercayaan 
pada masa berburu (food gathering) 
dan masyarakat pertanian (food 
producing)  

 
67 

 
 65 

 
 67 

 
66.33 

 2.2.Mengidentifikasi peradaban di dunia yang berpengaruh terhadap  peradaban 
Indonesia 

67 
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 · Membandingkan proses migrasi 
Ras bangsa Paleo Mongoloide 
dengan Neo Mongoloid Indonesia  

67 65 67 66.33 

 · Mengidentifikasi pengaruh 
kebudayaan Bason  HoaBinh dan 
Dong Son pada perkembangan 
kebudayaan Indonesia  

65 67 67 66.33 

 · Mengidentifikasikan peninggalan 
perunggu di Indonesia  

 
67 

 
 65 

 
 67 

 
66.33 

 · Mendeskripsikan teknik 
pembuatan peninggalan perunggu 
di Indonesia  

 
65 

 
66 

  
67 

 
66 

  
 
 
2.3. Menganalisis asal-usul dan persebaran manusia di kepulauan Indonesia 

 
 
 

66.33 
 · Menjelaskan tentang asal-usul 

manusia dan persebaran manusia 
purba di kepulauan Indonesia  

67 65 67 66.33 

 · Mendeskripsikan perkembangan 
teknologi dan sistem kepercayaan 
awal  masyarakat Indonesia  

65 67 67 66.33 

 
 

Surakarta,  Januari 2011 
 

Mengetahui,       
Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta    Guru Sejarah 
 
 
 
 
Drs. M Hariyadi Purwanto, M. Ag    Rusdi Mustapa, S.Pd   
NIP.19570708 198403 1 001     NIP. 19781209 200710 1 001 
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Lampiran 6 

K   K   M 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas Smt  : X/ 1 
Program  : Akselerasi 
Tahun Pelajaran : 2010/2011 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR KRITERIA K  K  M 
KOMPLEKSITAS DAYA DUKUNG INTAKE SISWA 

1. Memahami prinsip 
dasar ilmu sejarah 

 

Menjelaskan pengertian ruang 
lingkup ilmu sejarah 

 
74 

 
75 

 
76 

 
75 

Mendiskripsikan tradisi 
sejarah dalam masyarakat 
Indonesia masa pra aksara dan 
masa aksara 

 
 

74 

 
 

76 

 
 

77 

 
 

75 

Menggunakan prinsip prinsip 
dasar penelitian sejarah 

 
73 

 
75 

 
76 

 
75 

2.Menganalisis 
peradaban  Indonesia 
dan dunia 
 

Menganalisis kehidupan awal 
masyarakat Indonesia 

 
76 

 
74 

 
75 

 
75 

Mengidentifikasi peradaban 
awal masyarakat di dunia yg 
berpengaruh terhadap 
peradaban Indonesia 

 
 

74 

 
 

75 

 
 

76 

 
 

75 

Menganalisis asal usul dan 
persebaran manusia di  
kepulauan Indonesia 

 
74 

 
76 

 
75 

 
75 

RATA  RATA 75 
Surakarta , 22 Juli 2010 

Kepala SMA Negeri 1 Surakarta          Guru Mapel Sejarah 
 

DRS.H.M. THOYIBUN,SH.MM.          DRS. I M R O N 
NIP.19580204 198603 1 017          NIP.19620510 198903 1 010 
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Lampiran 7 
KISI KISI ULANGAN SEJARAH MID SMT 2 

PROGRAM AKSEL TH 2010/2011 
Mata Pelajaran  : Sejarah 
Kelas / Smt  : X  / Mid smt 2 
Tahun Pelajaran   : 2010/2011 

 
NO 

 
STANDAR KOMP/KOMP DASAR 

 
MATERI 

 
INDIKATOR 

 
NO SOAL 

 1. Menganalisis peradaban  Indonesia 
dan dunia 
2.1. Menganalisis kehidupan awal 

masyarakat Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Perkembangan biologis manusia 
v Periodisasi perkembangan budaya pada 

masyarakat awal Indonesia 
v Peta penemuan manusia purba dan hasil 

budayanya di Indonesia 
v Ciri-ciri sosial budaya,ekonomi,dan 

kepercayaan masyarakat pada masa 
berburu dan masy. pertanian 

 

v Menjelaskan cirri zaman Mesozoikum 
v Menjelaskan cirri aman Neozoikum 
v Menjelaskan asal usul masyarakat Indonesia 

menurut M.Yamin 
v Menjelaskan asal usul masyarakat Indonesia 

menurut. Drs. Moh.Ali 
v Menjelaskan Penemuan manusia purba di 

tiga lapisan serta penemunya 
v Menjelaskan cirri pithecanbtropus Erectus 
v Memnjelaskan Megantropus palaeo 

Javanicus 
v Menyebutkan penemu P. Erectus 
v Menyebutkan hasil budaya zaman batu tua 
v Menjelaskan cirri kehidupan zaman batu tua 
v Menjelaskan hasil budaya zaman batu tengah 
v Menjhelaskan beda kebudayaan batu tua 

dengan batu baru 
v Menjelaskan hasil budaya zaman perunggu 
v Menjelaskan hasil budaya zaman batu besar 
v Menjelaskan konsep kepercayaan masyarakat 

masa pra aksara 
v Menjelaskan tempat temuan Manusia Purba 
v Menjelaskan cirri kehidupan masa beburu 
v Menjelaskan cirri kehidupan masa bercocok 

tanam 
v Membedakan perbedaan kehidupan masa 

berburu dan bercocok tanam 
v Menyebutkan kebudayaan rohani masyarakat 

Indonesia 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
 

16 
17 
18 
 

19 
 

20 
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Lampiran 8 
SILABUS DAN PENILAIAN 

Nama Sekolah  : SMA 
Program   :  ---  
Mata Pelajaran      : Sejarah 
Kelas Semester     :  X/ 2 
Standar Kompetensi : 2.  Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia. 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian Alokasi waktu Sumber  Belajar/Bahan/ 
Alat 

21. Menganalisis kehidupan 
awal masyarakat Indonesia. 

 
 

Kehidupan awal masyarakat 
Indonesia. 
Uraian materi: 
· Perkembangan biologis 

manusia Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Periodisasi perkembangan 

budaya pada masyarakat 
awal Indonesia. 

 
 
· Peta penemuan manusia 

purba dan hasil budayanya di 
Indonesia. 

 
 
 

 
 
 
· Mengklasifikasikan berbagai fosil 

manusia purba di Indonesia 
melalui studi pustaka, eksplorasi 
internet, diskusi kelompok, dan 
presentasi. 

· Menganalisis jenis-jenis manusia 
purba di Indonesia berdasarkan 
bukti-bukti arkeologis melalui 
studi pustaka, eksplorasi 
internet, diskusi kelompok, dan 
presentasi. 

 
· Membuat bagan secara 

kronologis perkembangan 
budaya di Indonesia melalui 
studi  pustaka, diskusi kelompok, 
dan presentasi. 

 
· Merekonstruksi penemuan 

manusia purba Indonesia di atas 
peta melalui studi pustaka., 
eksplorasi internet, diskusi 
kelompok, dan presentasi. 

 
 

 
 
 
· Mendeskripsikan berbagai 

fosil manusia purba di 
Indonesia. 

 
 
· Mendeskripsikan perkem-

bangan biologis manusia 
purba di Indonesia. 

· Menyusun secara krono-
logis perkembangan bio-
logis manusia Indonesia. 

 
· Membuat bagan perkem-

bangan budaya di Indonesia 
secara kronologis. 

 
· Merekonstruksi penemuan 

manusia purba Indonesia 
diatas peta melalui studi 
pustaka, eksplorasi internet, 
diskusi kelompok, dan 
presentasi. 

 
· Mengidentifikasi ciri-ciri 

sosial, budaya, ekonomi, 

 
 
 
Jenis tagihan: tugas individu, 
tugas kelompok, unjuk kerja, 
ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan 
ulangan semester. 
 
Bentuk instrumen: Laporan 
tertulis, cek list, LKS, dan tes 
tertulis (PG dan uraian). 
 
 
 

7 X 45 Menit: 
 

2X45 Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1X45 Menit 
 
 
 
 

1X45 Menit 
 

 
 
 
 

· F.Clarck Howell.-(1982).-
Manusia Purba.Pustaka 
Alam. 

· http://id.wikipedia.org/w
iki/Daftar_Hewan_Purb
akala 

 
http://www.kebudayaan.depdi
knas.go.id/ 
· Life.Indone-sian Horstage.-

(1996).Ancient History.-
Singapura Gralier 
International 

· Bahan: 
LKS/Gambar-Gambar, 
Transparan., floppy disk, 

·  Alat:: 
OHP, LCD, Komputer, 
Internet dan VCD 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Hewan_Purbakala
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian Alokasi waktu Sumber  Belajar/Bahan/ 
Alat 

 
· Ciri-ciri sosial, budaya, 

ekonomi, dan kepercayaan 
masyarakat pada masa 
berburu (food gathering) dan 
masyarakat pertanian (food 
producing). 

 

· Mengidentifikasi ciri-ciri sosial, 
budaya, ekonomi, dan 
kepercayaan masyarakat pada 
masa berburu (food gathering) 
dan masyarakat pertanian (food 
producing) melalui diskusi 
kelompok.. 

 

dan kepercayaan 
masyarakat pada masa 
berburu (food gathering) 
dan masyarakat pertanian 
(food producing.) . 

 
2X45 Menit 

 
 
 

1X45 Menit 
(Ulangan) 
 

2.2  Mengidentifikasi 
peradaban awal 
masyarakat di dunia yang 
berpengaruh terhadap 
peradaban Indonesia 

 

Peradaban awal masyarakat di 
dunia yang berpengaruh 
terhadap peradaban Indonesia. 
Uraian materi: 
· Proses migrasi Ras Proto 

Melayu dan Detro Melayu 
ke kawasan Asia Tenggara 
dan  Indonesia. 

 
· Pengaruh budaya Bacson, 

Hoa - Bihn, dan Dongson 
dengan perkembangan 
budaya masyarakat awal di 
kepulauan Indonesia. 

 
· Budaya logam di Indo-nesia 

 
 
 
 
 
· menjelaskan proses migrasi 

Ras Bangsa Palaeo Mongoloide 
dengan Neo Mongoloide 
Indonesia melalui studi pustaka. 

 
· Mengidentifikasi pengaruh 

kebudayaan Bacson, Hoa-binh 
dan Dongson pada 
perkembangan kebudayaan 
Indonesia melalui studi pustaka. 

 
 
· Menjelaskan peninggalan pe-

runggu di Indonesia melalui 
studi pustaka, eksplorasi 
internet,  diskusi kelompok, dan 
presentasi 

· Menjelaskan teknik pembuatan 
peninggalan perunggu di 
Indonesia melalui studi pustaka, 
eksplorasi internet,  diskusi 
kelompok, dan presentasi. 

 
 
 
 
 
· Membedakan proses mi-

grasi ras bangsa Palaeo 
Mongoloide dengan Neo 
Mongoloide Indonesia. 

 
· Membedakan pengaruh bu-

daya Bacson, Hoa - Bihn, 
dan Dongson terhadap 
perkembangan budaya 
masyarakat awal di 
kepulauan Indonesia. 

 
· Mengidentifikasikan pe-

ninggalan perunggu di 
Indonesia. 

 
· Mendeskripsikan teknik 

pembuatan peninggalan 
perunggu di Indonesia . 

 

 
 
 
 
 
Jenis tagihan: tugas individu, 
tugas kelompok, unjuk kerja, 
ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan 
ulangan semester. 
 
Bentuk instrumen: Laporan 
tertulis, cek list, LKS, dan tes 
tertulis (PG dan uraian). 
 

5 X 45 Menit: 
 
 
 

1X45 Menit 
 
 
 
 
 

1X45 Menit 
 
 
 
 
 
 

2X45 Menit 
 
 
 

1X45 menit 
(Ulangan) 

 
 

· Setiono Benny 
G.(2002),Tionghoa Dalam 
Pusaran Politik,Jakarta, 
Elkasa. 

· Bahan: 
LKS/Gambar-Gambar, 
Transparan., floppy disk, 

·  Alat:: 
OHP, LCD, Komputer, 
Internet dan VCD 

 

2.3 Menganalisis asal-usul dan 
persebaran manusia di 
kepulauan Indonesia 

Asal-usul dan persebaran 
manusia di kepulauan In-
donesia. 
Uraian materi: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5 X 45 Menit: 
 
 

2X45 Menit 

· Setiono Benny 
G.(2002),Tionghoa Dalam 
Pusaran Politik,Jakarta, 
Elkasa. 



114 
 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian Alokasi waktu Sumber  Belajar/Bahan/ 
Alat 

· Hipotesis tentang asal-usul 
dan persebaran manusia di 
kepulauan Indonesia. 

 
 
· Perkembangan teknologi 

dan sistem kepercayaan 
masyarakat Indonesia pada 
zaman batu muda dan 
zaman batu besar. 

· Menganalisis hipotesis  tentang 
asal-usul dan persebaran 
manusia di kepulauan Indonesia  
melalui studi pustaka, eksplorasi 
internet, diskusi kelompok, dan 
diskusi kelas.. 

· Menganalisis perkembangan 
teknologi dan sistem 
kepercayaan masyarakat 
Indonesia pada zaman batu 
muda dan zaman batu 
besar.melalui studi pustaka, 
eksplorasi internet,  diskusi 
kelompok, dan presentasi 

· 3   Menggunakan prinsip-
prinsip dasar penelitian 
sejarah 

Jenis tagihan: tugas individu, 
tugas kelompok, unjuk kerja, 
ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan 
ulangan semester. 
 
Bentuk instrumen: Laporan 
tertulis, cek list, LKS, dan tes 
tertulis (PG dan uraian). 
 
 

 
 
 
 
 
 

2X45 Menit 
 

1X45 menit 
(Ulangan) 
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Lampiran 9 

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN PROGRAM AKSELERASI 

   
Mata Pelajaran :_______________________________ 

        
   

Tema/PB/SPB :_______________________________ 
        

   
Satuan Pendidikan :_______________________________ 

        
   

Kelas/Smt : XII.IPA.1/__________ 
          

   
Banyak Soal :_______________________________ 

        
   

Banyak Peserta :_______________________________ 
        

No. NIS L/P Nama 

Skor yang diperoleh 
Jml 
Skor 

% Keter-
capaian 

Ketuntasan 
Belajar Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    Ya Tidak 
1 19969 P ADE TRISHA DARNANTI 10 5 10 5 11      82        
2 19970 L ADITYA AGAM NUGRAHA 9 5 10 5 14 

     
86 

 
      

3 19971 P AJENG TARASINTA SUWANDA 10 5 10 5 9 
     

78 
 

      
4 19972 P ALYSSA AMALIA 10 5 10 5 10      80        
5 19973 P ANGGITA NOVIA PUTRI 10 5 10 5 9 

     
78 

 
      

6 19974 P APRILIA NOOR AINI 10 5 10 5 13 
     

86 
 

      
7 19975 P ATIKA AYU KUSUMANINGTYAS 10 5 10 5 11      82        
8 19976 P AYU FIBRAMANTYA ADI 10 5 10 5 13      86        
9 20080 L CAHYA BUDIHARJO 10 5 10 5 15 

     
90 

 
      

10 19977 P CITRA AMALIA MINTARSO 10 5 10 5 12 
     

84 
 

      
11 19978 P CORAIMA AJENG HAPSARI 10 5 9 5 10      78        
12 19979 P DAMAR JATI PAMUNGKAS 10 5 10 5 10 

     
80 

 
      

13 19980 P EVA KOESUMA MOERVITA SARI 10 5 10 5 13 
     

86 
 

      
14 19981 L GILANG DHIMAS YURISTA NUGRAHA 10 5 10 5 9      78        
15 19982 P GLABELLA ERSYARA RAMADHAN 10 5 9 5 10      78        
16 19983 L HANAFI BACHTIAR 10 5 10 5 9 

     
78 

 
      

17 19984 L HANAN EKO BUDIHARJO 10 5 10 5 12 
     

84 
 

      
18 19985 L HARENDRASENA SURYA P 10 5 10 5 13      86        
19 19986 P MAHARANI TYAS BUDI 10 5 10 5 11 

     
82 

 
      

20 19987 P MEGA ELISA HASYIM 
 
 
 
 
 

10 5 9 5 13 
     

84 
 

      
21 19988 L MOECHAMMAD ALVAN PRASTOWO 10 5 10 5 9      78        
22 19989 L MUH ZULFAN FAHREZA 10 5 10 5 10 

     
80 

 
      

23 19990 P MUSTIKA PUTRI PERTIWI 10 5 10 5 10 
     

80 
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24 19991 P NADIA SEKAR KINANTHI 10 5 10 5 9 
     

78 
 

      
25 19992 P NUR KUMALANINGTYAS 10 5 10 5 9 

     
78 

 
      

Jumlah Skor                   
Jumlah Skor Maks.                   

% Skor tercapai 
            

      

HASIL ANALISIS 
                1. Ketuntasan Belajar      

            a. Perorangan  : Jumlah siswa seluruhnya………  orang      
           Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar ……..orang     
           Prosentase banyaknya siswa yang tuntas belajar………%     
          

 
        

          2. KESIMPULAN       
          

 
        

           b. Perlu perbaikan secara individual siswa nama……………….     
          

                   
 

      
Surakarta,_____________ 

       
 

Mengetahui,        
        

 
Kepala Sekolah 

   
Guru Mata Pelajaran 

        
 

          
        

 
          

        
 

          
        

 
Drs. H.M. Thoyibun, SH, MM 

   
Drs Imron  

       

 

NIP. 19580204 198603 1 017                                                                                                        NIP  
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Lampiran 10 

 
  

 

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SMA NEGERI 1 SURAKARTA 
Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta Tlp. 0271 652975 Fax. 0271 652975 

E-mail : surat@sman1-slo.sch.id 
 

 
 DAFTAR NILAI KOGNITIF 

Mata 
Pelajaran  

: Sejarah 
                   

Tahun Pelajaran  : 2010/2011 

Kelas 
  

: X.10 
                   

Semester            : 2 
 

No NIS L/P Nama 

 Kompetensi Dasar  Kompetensi Dasar  Kompetensi Dasar 

Ju
m

la
h 

R
at

a-
R

at
a 

NILAI TUGAS REKAPITULASI NILAI 

N
IL

AI
 A

K
H

IR
 

K.D 1 K.D 2 K.D 3 

K
D

 1
 

K
D

 2
 

K
D

 3
 

Ju
m

la
h 

R
at

a-
ra

ta
 

R
T.

 U
H

 

R
T.

 T
U

G
AS

 

U
TS

 

N
 

U
A

S
 

U
H

 1
 Remidi 
NA 

U
H

 2
 Remidi 

NA 

U
H

 3
 Remidi 

NA 
1 2 1 2 1 2 

1 20205 L ACHMAD NURHADY S 85     85 77     77 85     85 247 82 88 85 85 258 86 82 86 88   84  

2 20206 P ANDAR RAHMA ADIANI 85     85 77     77 88     88 250 83 88 88 92 268 89 83 89 88   86  

3 20207 P ANGGUN TRIA PERMATASARI 82.5     82.5 77     77 85     85 245 82 85.5 85 92 263 88 82 88 85   86  

4 20208 P ANINDITA HASNA PRAMONO 82.5     82.5 80     80 90     90 253 84 85.5 90 86 262 87 84 87 85   85  

5 20209 P ANNISA RACHMAN 80     80 86     86 85     85 251 84 83 85 87 255 85 84 85 83   86  

6 20210 L ARIF MUSLIH JAINUDIN 82.5     82.5 86     86 85     85 254 85 85.5 85 85 256 85 85 85 85   85  

7 20211 P ATINA KHOIRUNNISA 85     85 100     100 85     85 270 90 88 85 85 258 86 90 86 88   85  

8 20212 P AYU MAHARDIKA WARDHANA 90     90 96     96 86     86 272 91 93 85 95 273 91 91 91 93   91  

9 20213 P CYNTHIA AZIZA SOEKARNO 78.8     78.8 77     77 90     90 246 82 81.8 90 84 256 85 82 85 81   81  

10 20214 L DENNIS ABESAPUTRA K. 77.5     77.5 77     77 85     85 240 80 80.5 85 87 253 84 80 84 80   84  

11 20215 P DIAN NOVITA WIDYANINGRUM 91.3     91.3 92     92 85     85 268 89 94.3 85 87 266 89 89 89 94   86  

12 20216 P DIAN RASITAWATI 78.8     78.8 80     80 88     88 247 82 81.8 88 88 258 86 82 86 81   84  

13 20217 L DWINANDA BUDI UTOMO 83.8     83.8 80     80 85     85 249 83 86.8 85 84 256 85 83 85 86   88  

14 20218 P EKKY NOVIA RUBBYARTA 77.5     77.5 77     77 90     90 245 82 80.5 90 89 260 87 82 87 80   85  
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15 20219 P ELIANA KISAMA IRAWATI 90     90 78     78 86     86 254 85 93 85 85 263 88 85 88 93   86  

16 20220 L FAUZAN ADHI RACHMAN 87.5     87.5 84     84 85     85 257 86 90.5 85 91 267 89 86 89 90   90  

17 20221 L GUNARSO EKO MARTONY 92.5     92.5 77     77 88     88 258 86 95.5 88 86 270 90 86 90 95   84  

18 20222 L I MADE BHAYU MAHENDRA 85     85 92     92 85     85 262 87 88 85 84 257 86 87 86 88   87  

19 20223 P KHAIRANI AZIZAH ARDIYASTITI 87.5     87.5 86     86 90     90 264 88 90.5 90 89 270 90 88 90 90   88  

20 20224 P LINDA CENDIKIA SUPROBO 88.8     88.8 90     90 85     85 264 88 91.8 85 85 262 87 88 87 91   89  

21 20225 P LIVIA KHAIRUNNISA 85     85 77     77 85     85 247 82 88 85 86 259 86 82 86 88   83  

22 20226 L MEDIPTA AULIYA DINANTIKA 88.8     88.8 77     77 88     88 254 85 91.8 88 84 264 88 85 88 91   82  

23 20227 L MOCHAMAD DODY SAPUTRA 90     90 77     77 85     85 252 84 93 85 85 263 88 84 88 93   87  

24 20228 L REZA ARDIAN PUTRA DEWANTI 90     90 77     77 90     90 257 86 93 90 85 268 89 86 89 93   86  

25 20229 L RIO DWI PRAKOSO 86.3     86.3 96     96 85     85 267 89 89.3 85 84 258 86 89 86 89   83  

26 20230 L RIVAN FAETHEDA DEWANTO 81.3     81.3 84     84 86     86 251 84 84.3 85 79 248 83 84 83 84   82  

27 20231 P RIZKA PATRIA SARI 87.5     87.5 94     94 88     88 270 90 90.5 88 81 260 87 90 87 90   86  

28 20232 P RIZKY SARASWATI 78.8     78.8 77     77 85     85 241 80 81.8 85 80 247 82 80 82 81   78  

29 20233 P RUSMAWATI HARYA M 82.5     82.5 82     82 90     90 255 85 85.5 90 86 262 87 85 87 85   82  

30 20234 P SIH PUJI LESTARI 82.5     82.5 80     80 85     85 248 83 85.5 85 85 256 85 83 85 85   84  

31 20235 L SINGGIH CANDRA PRAKOSO 92.5     92.5 84     84 87     87 264 88 95.5 85 90 271 90 88 90 95   89  

32 20236 P SITI NINDYANA SARI 92.5     92.5 96     96 85     85 274 91 95.5 85 88 269 90 91 90 95   90  

33 20237 L THOFIQ DWIKI DARMAWAN 91.3     91.3 96     96 88     88 275 92 94.3 88 84 266 89 92 89 94   84  

34 20238 P ULFA PUSPITA RACHMA 86.3     86.3 84     84 85     85 255 85 89.3 85 81 255 85 85 85 89   85  

 
                                                       

 
 

   
UH : Ulangan Harian  UTS : Ulangan Tengah Semester UAS  : Ulangan Akhir Semester  

 
                   

 
   

                            
 

   
       

Mengetahui, 
           

Surakarta,_______________________ 

       
Kepala Sekolah, 

          
Guru Mata Pelajaran  

   
                            

 
   

                            
 

   
                            

 
   

       
Drs. H.M. Thoyibun, SH, MM 

        
Drs. Imron 

  
 

   
       

NIP. 19580204 198603 1 017 
        

NIP. 19620510 198903 1 010 
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Lampiran 11 
 

   
 

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SMA NEGERI 1 SURAKARTA 
Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta Tlp. 0271 652975 Fax. 0271 652975 

E-mail : surat@sman1-slo.sch.id 
 

 
 

KECAKAPAN SISWA DALAM PRAKTEK PROGRAM AKSELERASI 

Kelas   : XI.A.1    
Mata 
Pelajaran  :_____________________ 

Tahun Pelajaran : ___________________ 
   

Guru 
Pengampu 

:_____________________ 

Kompetensi Dasar :__________________________________________________________________________________________ 

   
:__________________________________________________________________________________________ 

No. NIS L/P Nama 

Aspek Pengamatan 

N
ila

i A
kh

ir
 

            

  

1 19505 P ADE PUJI ASTUTI 
        

2 19506 P AISYAH KHARISMA M. U. 
        

3 19507 L AKHMAD DWIKY C. U. 
        

4 19508 L ALMAS PRADANA 
        

5 19509 L AMIR FATHAH MAHATMA 
        

6 19510 P ARIFA MARTHA SANTOSO 
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7 19511 L ARKAN ADI WIDIYA 
        

8 19512 P AULIA ROSYIDA ARIEFQIANI 
        

9 19513 P AVANI ROSSY 
        

10 19514 P AWIBI NUR AISYAH 
        

11 19516 L DANIS EKA PRASETYA W. 
        

12 19517 P DIAH ANGGUN K. 
        

13 19518 P ENDAH AYU PAMUNGKAS 
        

14 19519 L FADILAH FUAD 
        

15 19520 P HERDINA RAMADHANI 
        

16 19521 P IRMA LELAWATI 
        

17 19522 P KARTIKA YULIANA PUTRI 
        

18 19523 L KHARISMA RIDHO HUSODO 
        

19 19524 P LINDA MIFTAKHUL K. 
        

20 19525 P NURDIANA TUNGGA DEWI 
        

21 19526 P R.A. WINDU C.H.N. 
        

22 19527 P RETNO PUTRI DWI R. 
        

23 19528 P RIKI HALIDA NURONIAH 
        

24 19530 P RITA PURNAMASARI 
        

25 19531 P WIDYA WIRA UTAMI 
        

        

   
Mengetahui,    Surakarta,_______________________ 

   
Kepala Sekolah,    Guru Mata Pelajaran 

  

            

            

            

   Drs. H.M. Thoyibun, SH, MM    __________________________  

   
NIP. 19580204 198603 1 017 

   
NIP.  
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Lampiran 12 
 

   

 

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

 

   
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

   
SMA NEGERI 1 SURAKARTA 

   

Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta Tlp. 0271 652975 Fax. 0271 
652975 

   
E-mail : surat@sman1-slo.sch.id 

AKHLAK MULIA DAN KEPRIBADIAN SISWA PROGRAM AKSELERASI 
Kelas  : XI.AKSEL.1                       

No NIS 
 

Nama 

Ke
di

si
pl

in
an

 

Ke
be

rs
ih

an
 

Ke
se

ha
ta

n 

Ta
ng

gu
ng

 J
aw

ab
 

So
pa

n 
Sa

nt
un

 

Pe
rc

ay
a 

Di
ri

 

Ko
m

pe
ti

ti
f 

H
ub

un
ga

n 
So

si
al

 

Ke
ju

ju
ra

n 

Ib
ad

ah
 

Keterangan 

1 19505 P ADE PUJI ASTUTI 
           

2 19506 P AISYAH KHARISMA M. U. 
           

3 19507 L AKHMAD DWIKY C. U. 
           

4 19508 L ALMAS PRADANA 
           

5 19509 L AMIR FATHAH MAHATMA 
           

6 19510 P ARIFA MARTHA SANTOSO 
           

7 19511 L ARKAN ADI WIDIYA 
           

8 19512 P AULIA ROSYIDA ARIEFQIANI 
           

9 19513 P AVANI ROSSY 
           

10 19514 P AWIBI NUR AISYAH 
           

11 19516 L DANIS EKA PRASETYA W. 
           

12 19517 P DIAH ANGGUN K. 
           

13 19518 P ENDAH AYU PAMUNGKAS 
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14 19519 L FADILAH FUAD 
           

15 19520 P HERDINA RAMADHANI 
           

16 19521 P IRMA LELAWATI 
           

17 19522 P KARTIKA YULIANA PUTRI 
           

18 19523 L KHARISMA RIDHO HUSODO 
           

19 19524 P LINDA MIFTAKHUL K. 
           

20 19525 P NURDIANA TUNGGA DEWI 
           

21 19526 P R.A. WINDU C.H.N. 
           

22 19527 P RETNO PUTRI DWI R. 
           

23 19528 P RIKI HALIDA NURONIAH 
           

24 19530 P RITA PURNAMASARI 
           

25 19531 P WIDYA WIRA UTAMI 
           

               
               
              

Surakarta,          

 
Mengetahui, 

           
Wali Kelas XI.AKSEL.1 

 
Kepala Sekolah, 

           
 

 
             

 
 

             
 

 
             

 
Drs. H.M. Thoyibun, SH, MM 

          
Yustina Dwi Nuryati, S. Pd 

 
NIP. 19580204 198603 1 017 

          
NIP. 19721130 200801 2 004 
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 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

 

 DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA   

 SMA NEGERI 1 SURAKARTA 
 JL. MONGINSIDI 40 SURAKARTA TELP. 0271 652975 

  =============================================== 
PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN INDIVIDUAL SISWA PROGRAM AKSELERASI 

     
MATA PELAJARAN :……………………………………………. KELAS 

 
:…………. 

PROGRAM PERBAIKAN UH KE  :……………………………………………. SEMESTER 
  
:…………. 

   

 
 

   
       Surakarta,  Januari 2011 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah SMA N 1 Surakarta                                    Guru Mapel Sejarah                                                 

 

 

 

Drs. H.M Thoyibun, S.H, M.M Drs Imron  

NO NAMA MATERI 
 HASIL   KET 
AWAL AKHIR   

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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NIP. 19580204 198603 1 017                                                                                                    NIP. 19620510 198903 1 010 
 
 

 
 

(Dok Pribadi : Bapak Wardaya Guru sejarah SMA N 5 Surakarta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(dok pribadi : Yohana siswa SMA N 5 Surakarta) 
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(dok pribadi : bapak Rusdi guru sejarah MAN 1 Surakarta) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(dok pribadi : Desi siswa MAN 1 Surakarta) 


