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Kata kunci : permainan tebak kata, hasil belajar 

 

Permasalahan yang terdapat pada pendidikan adalah rendahnya hasil 

belajar siswa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

hasil belajar mengajar. Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya faktor internal 

dan eksternal. Faktor eksternal meliputi media pembelajaran, guru, materi, metode 

belajar dan sistem pembelajaran. sedangkan faktor internal adalah faktor dari 

dalam diri seperti kesehatan, mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. 

Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah tersebut salah satunya diperlukan 

adanya suatu metode pembelajaran menarik agar siswa menjadi lebih berminat 

dan termotivasi untuk belajar materi sejarah. Untuk mewujudkan pembelajaran 

yang menarik dan berkualitas, dapat diterapkan Metode pembelajaran permainan 

tebak kata.  

Penelitian ini bertujuan : (1). Untuk mengetahui data hasil belajar kelas 

yang menggunakan metode permainan tebak kata, (2). Untuk memperoleh data 

hasil belajar kelas yang menggunakan metode ceramah bervariasi, (3). Untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa menggunakan metode permainan tebak 

kata dengan yang menggunakan metode ceramah. 

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII yang terdiri 

dari dua kelas. Karena keterbatasan kelas yang hanya terdiri dari dua kelas saja 

maka dalam pembagian kelas ditunjuk kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Dengan menggunakan data pre test dilakukan 

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

mendapatkan perlakuan, dilanjutkan dengan pembelajaran diakhiri dengan pos 

test. Pada analisis data tahap awal setelah dilakukan uji kesamaan dua rata-rata 

dua pihak diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa 

relatif sama. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata pos test kelas eksperimen 

adalah 8,16 dan rata-rata kelas kontrol adalah 7,65. Kedua kelas berdistribusi 

normal dan mempunyai dua varians yang sama. Pada uji perbedaan dua rata-rata 

diperoleh thitung= 2,713. Untuk α = 5% dan dk = (25+26-2) = 49 diperoleh t(0,95)(49) 

= 1.68. Karena thitung  t (0,95)(49) maka H0 ditolak, hal ini berarti ada perbedaan 

hasil belajar secara signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang diberi pembelajaran dengan Metode pembelajaran  

permainan tebak kata dengan kelas yang diberi pembelajaran dengan metode 
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ceramah. Saran yang diberikan kepada guru agar lebih aktif mencari metode-

metode pembelajaran inovatif dan kreatif yang sesuai dengan karakter siswa untuk 

meningkakan kualitas pembelajaran IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang terdapat pada pendidikan salah satunya adalah 

rendahnya hasil belajar. Hal ini dipengaruhi intelegensi (kemampuan 

intelektual) yang memerankan peranan penting, khususnya terhadap tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa. Semakin tinggi inteligensi seorang siswa, 

semakin besar peluangnya untuk berprestasi. Sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan inteligensi seorang siswa, maka semakin kecil peluangnya 

untuk memperoleh prestasi maupun hasil belajar (Syah, 1997: 57).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

hasil belajar. Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya faktor internal dan 

eksternal (Wibawa dan Mukti, 1991: 1). Faktor eksternal meliputi media 

pembelajaran, guru, materi, metode belajar dan sistem pembelajaran. 

sedangkan faktor internal adalah faktor dari dalam diri seperti kesehatan, 

mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. 

Meningkatnya hasil belajar merupakan salah satu indikator 

pencapaian tujuan pendidikan yang mana hal tersebut tidak terlepas dari 

motivasi siswa maupun kreativitas guru dalam menyajikan suatu materi 

pelajaran melalui berbagai metode untuk mencapai tujuan pengajaran yang 

maksimal.  

1 



2 

 

Hamalik (2004: 48) menyatakan bahwa guru menempati posisi kunci 

dan strategis dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk 

mengarahkan agar siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Oleh sebab 

itu, guru harus berusaha menciptakan suasana belajar yang memungkinkan 

terjadinya pengalaman belajar pada diri siswa, dengan mengerahkan segala 

belajar dan menggunakan berbagai strategi belajar mengajar yang tepat.  

Selain itu, guru juga harus mempunyai rencana tentang apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang dapat 

mengantarkan siswa ke tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menggairahkan dan menyenangkan bagi siswa. 

Mata pelajaran IPS sejarah merupakan materi pelajaran yang 

berisikan peristiwa masa lalu, sehingga di sekolah guru sering terjebak 

menggunakan metode bercerita saja. Padahal metode tersebut dapat 

mendatangkan kebosanan siswa apabila guru tidak dapat menyesuaikan 

dengan kondisi atau keadaan siswa selain itu metode tersebut membuat 

siswa kurang kreatif. Oleh karena itu jika terjadi kebosanan pada siswa maka 

akan berpengaruh pada minat belajar siswa. Mereka hanya diminta untuk 

menghapal tanggal, tahun, tempat kejadian, peristiwa dan tokoh. Bukan 

tidak penting bagi siswa untuk mengetahui hal ini, akan tetapi jika hal ini 

saja yang diberikan kepada siswa maka akan ada kecenderungan siswa 

merasa bosan, kurang menunjukan antusias belajar, meremehkan, main-
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main, membuat corat-coret di buku yang kurang bermakna dan jenuh pada 

pembelajaran IPS. 

Fenomena yang demikian menuntut guru sejarah untuk menjadi lebih 

kreatif dan inovatif lagi dalam menyampaikan pelajaran sejarah. Pertama-

tama yang harus ditingkatkan adalah motivasi siswa agar menjadikan siswa 

lebih semangat dalam mempelajari sejarah itu sendiri. Dalam kegiatan 

belajar, betapa pentingnya motivasi karena keberadaanya sangat berarti bagi 

perbuatan belajar. Selain itu, motivasi merupakan pengarah untuk perbuatan 

belajar kepada tujuan yang jelas (Uno, 2008: 23).  

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 

serta strategi pembelajaran. Penggunaan metode dalam kegiatan 

pembelajaran sangat perlu karena untuk mempermudah proses pembelajaran 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi dan metode 

yang tepat, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Dengan 

kata lain, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien 

(Maslihah, 2011: 4-5).  

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran, 

oleh karena itu peranan metode sebagai alat untuk menciptakan proses 

mengajar dan mengajar. Dengan metode diharapakan tumbuh berbagai 

kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegitan mengajar guru. Proses 
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interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan 

dengan guru, oleh karenanya metode mengajar yang baik  adalah yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa (Ambarani, 2008: 4). 

Sekarang ini berkembang metode-metode pembelajaran yang 

digunakan untuk lebih memberikan kesempatan yang luas kepada siswa 

untuk aktif belajar. Tentunya penerapan metode yang bervariasi tersebut 

harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Diupayakan metode-

metode tersebut agar menjadi metode pembelajaran yang sebelumnya 

terpusat pada guru (teacher center) berubah menjadi terpusat kepada siswa 

(student center). Hal ini dilakukan agar pembelajaran di kelas tidak 

monoton. Oleh sebab itu perlu diterapkan penggunaan suatu metode 

pengajaran yang tepat untuk pelajaran sejarah yang nantinya akan dapat 

mendorong minat siswa dan ketertarikan siswa untuk belajar sejarah yang 

akhirnya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.   

Salah satu metode pembelajaran yang diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menarik minat maupun 

perhatian siswa dalam mata pelajaran sejarah adalah dengan menggunakan 

metode permainan tebak kata. Hal ini diambil karena berdasarkan 

pengalaman penulis pada saat PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), dimana 

sebagian besar dari siswa menginginkan adanya suatu permainan dalam 

pembelajaran.  

Kelebihan dari metode permainan tebak kata adalah sangat menarik 

dimana setiap siswa berusaha menebak kata yang dimaksudkan, dibantu 
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dengan kata kunci yang telah ada sehingga setiap siswa ada keinginan untuk 

mencobanya. Karena dengan metode permainan tebak kata diharapkan dapat 

membangkitkan, mendorong, membimbing pemikiran yang sistematis, 

kreatif, dan kritis pada siswa (Suprijono, 2009: 131). 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERBEDAAN HASIL BELAJAR 

MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN PERMAINAN TEBAK 

KATA DENGAN METODE PEMBELAJARAN CERAMAH PADA 

BIDANG STUDI IPS SEJARAH KELAS VIII SISWA SMP NURUL 

SALAM BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

permainan tebak kata? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

ceramah? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran permainan tebak kata dengan siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran ceramah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh data hasil belajar kelas eksperimen  

2. Untuk memperoleh data hasil belajar kelas kontrol 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa metode pembelajaran 

permainan tebak kata dengan yang tidak menggunakan metode tebak 

kata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar sajarah dan diharapkan akan lebih menarik minat siswa untuk 

mempelajari sejarah. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam proses pembelajaran sejarah dan sebagai referensi bagi guru agar 

tidak monoton dalam pembelajaran sejarah sehingga guru dapat 

bervariasi menggunakan metode pembelajaran sejarah. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang baik 

bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses pembelajaran untuk 
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meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

sejarah 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya mengenai 

metode pembelajaran IPS Sejarah dan penerapannya di SMP Nurul Salam 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Ajaran 2010/2011. 

 

E. Penegasan Istilah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka untuk menghindari 

agar persoalan yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari 

tujuan semula dan juga tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan 

perlu adanya penegasan istilah-istilah yang meliputi : 

1. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2010: 2). 

2. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang di peroleh siswa 

sebagai akibat proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Makin tinggi 

proses belajar yang dilakukan siswa, harus semakin tinggi pula hasil belajar 

yang dicapainya (Sudjana, 1996: 109).  

3. Permainan menurut Kimpraswil, adalah usaha olah diri (olah pikiran 

atau olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan 
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pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan 

kepentingan organisasi dengan lebih baik 

(http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/). 

4. Metode pembelajaran tebak kata adalah suatu pembelajaran dimana 

pembelajar dapat menemukan sebuah kata dengan diskusi ataupun Tanya 

jawab dengan siswa lain. Permainan kata ini bisa diterapkan kapanpun, 

dengan pendekatan bahwa sebuah permainan akan menghilangkan 

kejenuhan  dan menciptakan suasana yang kompetitif, suasana yang penuh 

persaingan sehingga mampu memompa adrenalin siswa. (http/e-refleksi.yk-

edu.org)  

5. Metode Ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran 

melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok 

siswa (Sanjaya, 2006: 145). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengokohkan kepribadian (Suyono, 2011: 9). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2010: 2).  

Gagne dan Berliner dalam Tri Anni, (2007: 2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. Harold Spears dalam Suprijono, (2010: 2) 

mendefinisikan belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari 

pengalaman dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar dengan proses 

pembelajaran inovatif mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh 

guru yang merupakan wujud gagasan atau  teknik yang dipandang baru agar 

mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan 

hasil belajar (Suyatno, 2009: 6). 

 

9 
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B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu: “Hasil” dan “Belajar”, hasil 

merupakan akibat dari yang ditimbulkan karena berlangsungnya suatu 

proses kegiatan, sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu 

dalam interaksi dan lingkungannya. Hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan (Hamalik 

1990:189). Perubahan tersebut diartikan terjadinya peningkatan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan.  

Hasil belajar menurut Tri Chatarina Anni (2006) merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh oleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut  

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, 

apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh pelaku belajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar disebut juga prestasi 
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belajar yang dicapai. Hasil belajar dinyatakan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan guru (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 245). Hasil belajar 

diartikan sebagai penguasaan atau ketrampilan yang lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain melibatkan aspek 

kepribadian manusia, pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh, disamping 

pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya serta persepsi masa yang 

akan datang. 

Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran tercermin 

dalam hasil belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. (Suprijono, 

2009: 5) 

Menurut Bloom hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh) 

application (menerapkan), analisis (menguraikan, menentukan hubungan), 

synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), 

domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterizaction 

(karakteristik). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan 

rountinezed. Psikomotor juga mencakup ketrampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial, manajerial, dan intelektual. Sementara menurut Lindgren hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap (Anni 

2007: 7-11). 
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Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa sebagai akibat proses 

belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Makin tinggi proses belajar yang 

dilakukan siswa, harus semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapainya 

(Sudjana, 1996: 109). Hasil belajar adalah perilaku-perilaku yang akan 

diubah dalam proses pendidikan, dimana terbagi dalam tiga domain yaitu 

kognitif, psikomotorik, afektif (Purwanto, 2010: 48). 

Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah hasil belajar dalam suatu 

pelajaran yang terperinci pada jenis tingkah laku yang dapat diterima dari 

tercapainya tujuan pengajaran. Tingkah laku tersebut merupakan tes hasil 

belajar siswa yang nantinya dapat dilakukan penilaian tentang sejauh mana 

belajar sudah dilaksanakan. Jadi hasil belajar yang diamati peneliti di sini 

adalah hasil belajar dari aspek kognitif saja berupa tes formatif dan penilaian 

otentik dari soal-soal yang dibuat oleh peneliti 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, 

secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

a. Faktor intern 

Sardiman (1996: 75) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar. Salah satu faktor dari dalam diri siswa yang menentukan 

berhasil tidaknya siswa dalam proses belajar mengajar adalah 

motivasi belajar. Dalam belajar, yang menjamin kelangsungan 
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dari kegiatan belajar  Motivasi belajar adalah merupakan faktor 

psikis yang bersifat non intelektual. Seorang siswa yang 

mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, bisa gagal karena 

kurang adanya motivasi dalam belajarnya. 

Faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: 

1) Kondisi fisik/jasmani siswa saat mengikuti pelajaran. 

2) Pengalaman belajar sejarah dijenjang sebelumnya. 

3) Minat, bakat, motivasi dan tingkat intelegensi 

b. Faktor ekstern 

Slameto (2003: 96) menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

belajar adalah  faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsure 

terpenting yang ada dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. 

Guru sebagai pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan 

sekaligus pendidik yang  mengajarkan nilai-nilai, akhlak, moral 

maupun sosial dan untuk menjalankan peran tersebut seorang 

guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas 

yang nantinya akan diajarkan kepada siswa. Seorang guru dalam 

menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai 

dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik 

untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. Dengan variasi metode 

dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa. 
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Sedangkan menurut penulis faktor ekstern yang 

mempengaruhi belajar antara lain : 

1) Metode dan gaya mengajar guru sejarah. 

2) Tersedianya fasilitas dan alat penunjang  pelajaran sejarah. 

3) Situasi dan kondisi lingkungan. 

 

C. Bidang Studi IPS Sejarah 

IPS merupakan fusi atau perpaduan dari beberapa disiplin ilmu sosial 

yang dipelajari mulai jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan 

tinggi, dimana di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yaitu, 

sosiologi, geografi, dan sejarah  (BNSP, 2011: 417). 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

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

Bidang studi IPS yang dikhususkan digunakan untuk penelitian yang 

dimaksud di sini adalah mata pelajaran sejarah. 
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Pengertian Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia pada 

masa lampau yang membawa perubahan, dan perkembangan secara 

berkesinambungan (Laila, 2005: 3).  

Sejarah dalam pengertian bahasa memiliki empat pengertian,  yakni: 

a) Sesuatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian. 

b) Riwayat dari kejadian di masa lalu. 

c) Semua pengetahuan tentang di masa lalu khususnya tentang masyarakat 

tertentu. 

d) Ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan tentang 

masa lalu. 

Pembelajaran sejarah merupakan suatu mata pelajaran yang 

membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia pada masa lampau. Usaha untuk mencapai fakta tentang 

masa lampau pengajaran sejarah dilakukan dengan usaha bagaimana seorang 

guru untuk dapat “menghadirkan” peristiwa masa lampau tersebut menjadi 

lebih bermakna (Widya, 1989: 98). 

Mata pelajaran sejarah pada dasarnya memiliki peran 

mengaktualisasikan dua unsur pembelajaran dan pendidikan. Unsur pertama 

adalah pembelajaran (instruction) dan pendidikan intelektual (intellectual 

training). Unsur kedua adalah adanya pembelajaran dan pendidikan moral 

bangsa dan civil society yang demokratis dan bertanggung jawab pada masa 

depan bangsa. Mata pelajaran sejarah diharapkan dapat menumbuhkan 
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wawasan peserta didik untuk belajar dan sadar akan guna dari sejarah bagi 

kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun sebagai bangsa (Isjoni, 2007: 

14). 

Supaya mata pelajaran sejarah dapat menarik serta menyenangkan dapat 

dilaksanakan antara lain dengan cara seperti mengajak siswa pada peristiwa-

peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar mereka. Lingkungan di sekitar siswa 

terdapat berbagai peristiwa sejarah yang dapat membantu guru untuk 

mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu. Umumnya siswa akan 

lebih tertarik terhadap pelajaran sejarah bila berhubungan dengan situasi 

nyata di sekitarnya, sehingga siswa akan dapat menggambarkan suatu 

peristiwa masa lalu seperti dalam pelajaran sejarah (Isjoni, 2007: 15). 

Sejarah sebagai mata pelajaran diartikan sebagai mata pelajaran yang di 

dalamnya membahas tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi di 

belahan bumi yang menyangkut orang atau suatu zaman yang tidak akan 

terlepas dari konsep ruang dan waktu.  

Pada sekolah menengah pertama, sejarah merupakan bagian dari 

pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) maka sejarah terkait dengan struktur 

kurikulum IPS. Meskipun menjadi bagian dari IPS, pembelajaran sejarah 

dapat dilakukan secara terpisah. Kurikulun sejarah sekolah menengah 

pertama merupakan hal yang penting karena sekolah menengah merupakan 

tingkat pendidikan yang harus diterima oleh semua anak bangsa (Ambarani, 

2009: 24) 

 



17 

 

Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah  

Tujuan sejarah sebagai mata pelajaran bukan hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan dari guru ke siswa-siswanya, tetapi juga sebagai mata pelajaran 

yang mentranfer nilai dan moral. Setelah mempelajari sejarah siswa 

diharapkan menjadi manusia yang lebih bijaksana dan memiliki sikap 

nasionalisme yang tinggi. 

Tujuan mata pelajaran sejarah disekolah adalah untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan  sebagai berikut: 

1. Agar siswa memperoleh kemampuan berfikir historis dan pemahaman 

sejarah. 

2. Membangun kesadaran akan pentingnya waktu yang merupakan proses 

dari masa lampau, masa kini dan masa depan. 

3. Melatih daya fikir peserta didik untuk memahami fakta-fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuan (sejarah). 

4. Menumbuhkan pemahaman terhadap pesrta didik bahwa proses yang 

panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang. 

5. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah 

sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. 

6. Menumbuhkan kesadaran dalam peserta didik bahwa mereka menjadi 

bagian dari bangsa Indonesia yang harus memiliki rasa kebanggaan dan 

cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 
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kegiatan dan lapangan pengabdian. Dengan demikian pembelajaran 

sejarah sangat penting artinya untuk diajarkan di sekolah (Wasino 2006: 

4) 

Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah 

Ruang lingkup materi pelajaran Sejarah di sekolah menengah 

pertama disusun berdasarkan urutan kronologis yang dijabarkan pada aspek-

aspek sebagai berikut : a). Manusia, tempat dan lingkungan; b). Waktu, 

berkelanjutan dan perubahan; c). Sistem sosial dan budaya; d). Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan (Ambarani, 2009: 25). 

 

D. Metode Permainan Tebak Kata 

 Menurut Hans Daeng, permainan adalah bagian mutlak dari 

kehidupan dan permainan merupakan bagian integral dari proses 

pembentukan kepribadian siswa (http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-

permainan/). 

Andang Ismail meyatakan bahwa permainan ada dua pengertian. 

Pertama, permainan adalah sebuah aktifitas bermain yang murni mencari 

kesenangan dan kepuasaan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua, 

permainan diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan dalam rangka mencari 

kesenangan dan kepuasaan, namun ditandai pencarian menang-kalah 

(http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/). 

Dari pengertian di atas permainan merupakan aktifitas bermain yang 

murni mencari kesenangan, minat dan kepuasan tanpa mencari menang atau 

http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/
http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/
http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/
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kalah, oleh karena itu permainan tebak kata merupakan  permainan yang 

baik untuk diterapkan pada treatment yang akan diberikan. 

 Menurut Kimpraswil, permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran 

atau olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan 

pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan 

kepentingan organisasi dengan lebih baik 

(http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/). 

 Permainan tebak kata adalah suatu pembelajaran dimana siswa dapat 

menemukan sebuah kata dengan diskusi ataupun tanya jawab dengan siswa 

lain, serta dengan cara memberikan beberapa bantuan kata kunci yang 

mengarah kepada sebuah kata yang  harus  ditemukan. Permainan kata ini 

bisa diterapkan kapan pun, dengan pendekatan bahwa sebuah permainan 

akan menghilangkan kejenuhan dan menciptakan suasana yang kompetitif, 

suasana yang penuh persaingan sehingga mampu memompa adrenalin siswa. 

(http/e-refleksi.yk-edu.org).  

1. Kelebihan  dan kekurangan metode tebak kata: 

Kelebihan : 

a. Sangat menarik sehingga setiap siswa ingin mencobanya. 

b. Melatih kecepatan daya pikir siswa 

Kekurangan: 

Bila siswa tidak menjawab dengan benar, maka tidak semua siswa 

dapat maju karena waktu terbatas. 

http://belajarpsikologi.com/tag/definisi-permainan/


20 

 

 Dalam metode pembelajaran tebak kata, sesuai dengan namanya siswa 

diajak  bermain permainan tebak kata dengan menggunakan media kartu 

atau karton. 

2. Media yang digunakan dalam metode tebak kata: 

a.       Kartu ukuran 10 x 10 cm dan istilah ciri – ciri atau kata – kata 

lainnya yang mengarah pada jawaban (istilah) pada kartu yang ingin 

ditebak . 

b.      Kartu ukuran 5 x 2 cm untuk menulis kata – kata atau istilah yang 

mau ditebak (kartu ini nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau 

diselipkan di telinga, di saku atau dikalungkan). 

3. Langkah – langkah : 

a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi 

(kurang lebih) 45 menit. 

b. Guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas . 

c. Seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti 

dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi 

kartu yang berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca 

(dilipat) kemudian ditempelkan didahi atau diselipkan di telinga, 

disaku baju atau dikalungkan . 

d. Sementara siswa membawa kartu 10 x 10 cm membacakan kata – 

kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangannya menebak 

apa yang dimaksud di dalam kartu 10 x 10 cm. jawaban yang tepat 
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apabila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau 

telinga. 

e. Apabila jawabannya tepat (sesuai yang dituliskan di kartu), maka 

pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang 

ditetapkan belum mengarah dengan kata – kata lain (memancing), 

asal jangan langsung memberi tahu jawabannya (Suprijono, 2009: 

131). 

 

E. Metode Ceramah Bervariasi 

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran 

melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok 

siswa (Sanjaya, 2006: 145). 

Metode ceramah bervariasi di sini artinya pembelajaran dimana 

metode ceramah yang divariasikan dengan tanya jawab, adanya tambahan 

media power point, dan tambahan metode pengajaran. Jadi pembelajaran di 

kelas tidak hanya ceramah saja dari awal sampai akhir. 

1. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah 

Ada beberapa alasan mengapa ceramah sering digunakan. Alasan 

ini sekaligus merupakan keunggulan metode ceramah. 

a. Ceramah merupakan metode yang “murah” dan “mudah” untuk 

dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah 

tidak memerlukann peralatan-peralatan yang lengkap, berbeda 

dengan metode yang lain seperti demonstransi atau peragaan. 
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Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara 

guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang 

rumit. 

b. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, 

materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan 

pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. 

c. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu 

ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi 

yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

d. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas, oleh 

karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang 

memberikan ceramah. 

e. Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur 

menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas 

yang beragam, atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang 

rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk 

mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. 

Disamping beberapa kelebihan di atas, ceramah juga memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya : 

a. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan 

terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang 

kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru 
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adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa 

pun akan terganntung pada apa yang dikuasai guru. 

b. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat 

mengakibatkann terjadinya verbalisme. Verbalisme adalah 

“penyakit” yang sangat mungkin disebabkan oleh proses 

ceramah. Oleh karena itu, dalam proses penyajiannya guru hanya 

mengandalkan kemampuan auditifnya. Sedangkan, disadari 

bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, 

termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran 

melalui pendengarannya. 

c.    Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, 

ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. 

Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, 

namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya 

proses pembelajaran; pikirannya melayang ke mana-mana, atau  

siswa mengantuk, oleh karena gaya bertutur guru tidak menarik. 

d. Melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh 

siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun 

ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, semua itu tidak 

menjamin siswa seluruhnya sudah paham.        

2. Langkah-langkah Menggunakan Metode Ceramah  

a. Tahap persiapan  
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1) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Proses 

pembelajaran adalah proses yang bertujuan, oleh sebab itu 

merumuskaan tujuan yang jelas merupakan langkah awal yang 

harus dipersiapkan guru. Apa yang harus dikuasai siswa setelah 

proses pembelajaran dengan ceramah berakhir. 

2) Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. 

Keberhasilan suatu ceramah sangat tergantung kepada tingkat 

penguasaan guru tentang materi yang akan diceramahkan. Oleh 

karena itu guru harus mempersiapkan pokok-pokok materi yang 

akan disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai. Dalam penentuan pokok-pokok ini juga perlu 

dipersiapkan ilustrasi-ilustrasi yang relevan untuk memperjelas 

informasi yang akan disampaikan. 

3) Mempersiapkan alat bantu. Alat bantu sangat diperlukan 

untuk menghindari kesalahan persepsi dari siswa. Alat bantu 

tersebut misalnya dengan mempersiapkan transparansi atau 

media grafis lainnya untuk meningkatkan kualitas ceramah. 

b.  Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan: 

1) Langkah pembuka. 

Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan 

langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah 
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sangat ditentukan oleh langkah ini. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam langkah pembukaan ini. 

a) Yakinkan bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. 

Oleh karena itu, guru perlu mengemukakan terlebih dahulu 

tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Mengapa siswa harus 

paham akan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Oleh 

karena itu tujuan akan mengarahkan segala aktivitas siswa, 

dengan demikian penjelasan tentang tujuan akan merangsang 

siswa untuk termotivasi mengikuti proses pembelajaran 

melalui ceramah itu. 

b) Lakukan langkah apersepsi, yaitu langkah menghubungkan 

materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan. Guna langkah apersepsi dalam pembukaan ini 

adalah untuk mempersiapkan secara mental agar siswa 

mampu dan dapat menerima materi pembelajaran. 

2)  Langkah penyajian  

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi 

pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah kita 

berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus 

menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi 

pembelajaran yang sedang disampaikan. Untuk menjaga 

perhatian ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan: 
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a) Menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. 

Kontak mata adalah suatu isyarat dari guru siswa mau 

memperhatikan. Selain itu, kontak mata juga dapat berarti 

sebuah penghargaan dari guru kepada siswa. Siswa yang 

selalu mendapatkan pandangan dari guru akan merasa 

dihargai dan diperhatikan. Usahakan walaupun guru harus 

menulis di papan tulis kontak mata tetap diperhatikan 

dengan tak berlama-lama menghadap papan tulis atau 

membuat catatan yang panjang di papan tulis. 

b) Gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh 

siswa. Oleh sebab itu, sebaiknya guru tidak menggunakan 

istilah-istilah yang kurang populer. Selain itu, jaga intonasi 

suara agar seluruh siswa dapat mendengarnya dengan baik. 

c) Sajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak 

meloncat loncat, agar mudah ditangkap oleh siswa. 

d) Tanggapilah respons siswa dengan segera. Artinya, sekecil 

apapun respons siswa harus kita tanggapi. Apabila siswa 

memberikan respons yang tepat, segeralah kita beri 

penguatan dengan memberikan semacam pujian yang 

membanggakan hati. Sedangkan, seandainya siswa 

memberikan respons yang kurang tepat, segeralah 

tunjukkan bahwa respons siswa perlu perbaikan dengan 

tidak menyinggung perasaan siswa. 



27 

 

e) Jagalah agar kelas tetap kondusif dan menggairahkan untuk 

belajar. Kelas yang kondusif memungkinkan siswa tetap 

bersemangat dan penuh motivasi untuk belajar. Cara yang 

dapat digunakan untuk menjaga agar kelas tetap kondusif 

adalah dengan cara guru menunjukan sikap yang bersahabat 

dan akrab, penuh gairah menyampaikan materi 

pembelajaran, serta sekali-sekali memberikan humor-humor 

yang segar dan menyenangkan.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Jadi pada dasarnya belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

karena pengalaman dan latihan.   

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor dari dalam dan faktor 

dari luar siswa tersebut. Adapun faktor dari luar di antaranya adalah 

kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta guru atau tenaga pendidik. 

Oleh karena itu, keberadaaan metode dan strategi pembelajaran sangatlah 

mendukung dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dan menyeluruh. 
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Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar hendaknya memberikan hasil yang berguna bagi kehidupan di 

masa mendatang dan dapat mencetak peserta didik yang berkualitas. Sejauh 

ini diketahui bahwa pengajaran yang dilakukan guru kebanyakan 

menggunakan metode pengajaran ceramah, sehingga anak lebih bersifat 

pasif. Kebanyakan siswa akan merasa malu atau takut untuk aktif 

mengungkapkan sesuatu, selain itu kendala lain yang menyebabkan pasifnya 

siswa dalam mengajukan suatu pertanyaan adalah bahasa apa yang sesuai 

untuk mengungkapkan maksud yang ingin mereka sampaikan. 

Melalui metode pembelajaran permainan tebak kata akan melatih 

kecakapan komunikasi siswa, mengembangkan kreatifitas siswa dalam 

mengolah kata, dan berfikir praktis karena dengan metode pembelajaran ini 

siswa akan lebih leluasa untuk mengungkapkan dan menyebutkan apa yang 

ada dalam pikiran mereka tanpa ada perasaan malu, takut, ataupun kesulitan 

dalam penyampaian maksud yang ingin mereka sampaikan. Dengan 

meningkatnya kecakapan komunikasi siswa maka dapat membawa siswa 

pada pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu hal.  

Pelaksanaan penerapan metode pembelajaran dengan permainan 

tebak kata dalam penelitian ini mengacu pada instrument yang telah disusun 

sebelumnya, Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan dalam tes evaluasi yang diberikan pada akhir penelitian baik di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
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Bagan 1. Skema Kerangka berpikir 

 

G. Hipotesis  

HIpotesis merupakan jawaban sementara. Hipotesis penelitian yang 

diajukan adalah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 

metode permainan tebak kata dengan siswa yang menggunakan metode 

ceramah pada siswa kelas VIII SMP Nurul Salam Bantarbolang Tahun 

Ajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksperimen. Eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang 

memanipulasi suatu keadaan terhadap objek atau sampel penelitian dengan 

tujuan untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta 

seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut melalui cara memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu. 

 Dalam penelitian eksperimen diperlukan dua kelompok sasaran 

penelitian. Dimana satu kelompok diberikan perlakuan khusus dan satu 

kelompok lagi dikendalikan pada satu keadaan yang pengaruhnya 

dijadikan sebagai pembanding. Oleh karena itu, kelompok kedua ini 

dinamakan kelompok kendali atau kelompok kontrol.  

Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen yaitu dengan 

memberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

permainan tebak kata, kemudian mengadakan tes akhir untuk melihat hasil 

pembelajarannya.  Sedangkan perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran ceramah bervariasi 

(ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas) dan setelah pembelajaran 

selesai diberikan tes akhir yang sama dengan tes yang diberikan pada kelas 

eksperimen 

30 
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 Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pola sebagai berikut:  

Tabel 2. Rancangan Eksperimen 

Kelas Pre test Perlakuan Post test 

Eksperimen Xe Metode permainan tebak kata Xe 

Kontrol Xk Metode ceramah bervariasi Xk 

 

Penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan yang dirancang 

secara khusus guna memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini beberapa tahapan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah: 

1. Tahap pra lapangan  

Tahap ini meliputi susunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus surat ijin, observasi dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian yang diperlukan meliputi 

rencana pembelajaran yakni silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, kisi-kisi soal, dan soal. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap lapangan ini meliputi uji coba tes yang diberikan pada 10 

orang siswa yang bukan menjadi kelompok populasi. Kemudian setelah itu 

hasil uji coba dianalisis sehingga diketahui butir-butir soal yang dapat 

digunakan dalam penelitian. Di samping itu juga dilakukan analisis 
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terhadap 2 kelompok, sehingga dapat diketahui bahwa 2 kelompok 

tersebut kemampuan yang sama. Peneliti kemudian melaksanakan 

penelitian sesuai rancangan penelitian. Kelompok eksperimen diberi 

perlakuan dengan pembelajaran permainan tebak kata sedang kelompok 

kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran 

ceramah bervariasi. 

3. Tahap pelaksanaan tes hasil belajar 

Setelah semua materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan 

pembelajaran tebak kata telah dilaksanakan oleh siswa dan telah dievaluasi 

oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah pengukuran hasil tes 

belajar melalui post-test.  

4. Tahap analisis data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas yang diberi pembelajaran permainan 

tebak kata dan pembelajaran ceramah bervariasi.  

5. Membuat simpulan  

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu menyimpulkan hasil 

penelitian dan analisis data yang telah dilakukan. Simpulan hasil penelitian 

merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang 

telah diilakukan. 
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B Populasi 

  Populasi adalah suatu obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 215). Pada 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah keseluruhan siswa kelas VIII 

yang berjumlah 51 orang, yaitu kelas VIII A berjumlah 25 siswa dan kelas 

VIII B berjumlah 26 siswa. Karena keterbatasan kelas dimana hanya terdiri 

dari dua kelas saja maka dalam pembagian kelas eksperimen dan kontrol 

dilakukan dengan cara penunjukkan kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol.  

 

C Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Nurul Salam 

Bantarbolang Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten 

Pemalang. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian di SMP Nurul Salam Bantarbolang dilaksanakan pada 

semester II Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 6 kali pertemuan. 

Tahap pelaksanaan penelitian antara lain: uji coba pada kelas 

eksperimen, penerapan dengan model pembelajaran permainan tebak 

kata pada kelas eksperimen, dan penelitian tes siswa yang menjadi 

kelas eksperimen penelitian.  
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D Variabel penelitian 

Variabel merupakan obyek peneliti atau yang menjadi titik perhatian 

dalam suatu penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi 

nilai, variabel, dapat juga diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari 

dua atribut atau lebih (Margono, 2005: 133). Variabel dapat diartikan 

sebagai suatu konsep yang memiliki nilai ganda, atau dengan perkataan lain 

suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi. 

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadikan obyek penelitian 

(Rianto, 1996: 9). Dalam  penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yakni 

variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel 

penelitiannya adalah : 

1. Variabel bebas  

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

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

a.  Model pembelajaran permainan tebak kata dan  

b. Model pembelajaran ceramah bervariasi.  

2. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel akibat adanya variabel bebas (Arikunto, 

2006: 119). Variabel terikat dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

mata pelajaran sejarah. 
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E Alat Pengumpulan Data 

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Teknik analisis yang 

dipergunakan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

1. Analisis perangkat tes 

Perangkat tes yang telah disusun dan digunakan dalam penelitian ini 

diuji cobakan pada 10 siswa yang yang diwakili 5 siswa dari kelas VIII A 

dan 5 siswa dari kelas VIII B, yang telah mendapatkan materi tersebut 

dengan tujuan untuk mengetahui butir-butir soal yang diuji cobakan 

sudah memenuhi syarat tes yang baik atau tidak. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran. 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

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

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat (Arikunto, 2006: 145). Untuk mengetahui validitas tiap butir 

soal digunakan rumus:  

     

 

Keterangan: 
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rpbis  =  koefisien korelasi biserial 

Mp     =  rata-rata skor siswa yang pada butir tersebut menjawab 

benar 

Mt  =  rata-rata skor total 

St =  standar deviasi dari skor total 

p =  proporsi siswa yang menjawab benar 

q =  proporsi siswa yang menjawab salah (q=1-p) 

(Sudijono, 2001: 185) 

Dengan taraf signifikansi 5%, soal dikatakan valid apabila 

rpbi > rtabel dan tidak valid jika rpbi < rtabel. Berdasarkan uji 

coba soal yang telah dilaksanakan dengan N= 10 dan standar 

deviasi = 8,075 diperoleh rtabel = 0, 632 dan r pbi = 0, 892. 

Kriterianya dengan taraf signifikansi 5% soal dikatakan valid 

apabila rpbi > r tabel.  Contoh perhitungan validitas item soal 

nomor I diperoleh rpbi 0, 892 dan rtabel = 0, 632. Berdasarkan 

perhitungan tersebut rpbi > rtabel maka, item soal nomor 1 valid. 

Berdasarkan perhitungan validitas soal, terdapat 24 soal valid dan 

6 soal tidak valid. Soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30. 

Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor 6, 12, 16, 22, 

27,dan 29. Perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 

7. 
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Kriteria: apabila rpbis > rtabel, maka dikatakan butir soal itu 

valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 154). Dalam 

penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan rumus K-R 

21 yang dikemukakan oleh Kuder dan Richardson. Rumus 

tersebut adalah: 

 

Keterangan: 

r  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir soal 

M = Rata-rata skor total 

Vt = Varian total 

Setelah rhitung diketahui, kemudian dengan rtabel. Apabila  

> rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 

dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh data   = 0, 915 dan harga rtabel = 0, 

632. Karena  > rtabel sehingga soal tersebut reliabel. 

Perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

8. 

Kriteria : Apabila harga r11 > rtabel , maka instrument reliable. 
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c. Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal maka rumus yang 

digunakan: 

 

Keterangan: 

IK = Indeks Kesukaran 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = Jumlah siswa kelompok atas 

JSB = Jumlah siswa kelompok bawah 

Kriteria taraf kesukaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 : Indeks kesukaran 

Interval IK Kriteria 

0,00      IK      0,30 

0,30      IK      0,70 

0,70      IK      1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Dari perhitungan tingkat kesukaran butir soal diperoleh soal 

yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah. Soal yang 

termasuk kategori sukar yaitu 7, 14, 18, 19, 23, 24 dan 26. Soal 

yang tergolong sedang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 

20, 21, 25, 28, 30. Sedangkan soal yang tergolong mudah yaitu 

12, 16 22, 29. Perhitungan tingkat kesukaran dapat dilihat pada 

lampiran 9. 
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d. Daya Pembeda Soal 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang 

berkemampuan tinggi (pandai) dengan testee yang 

berkemampuan rendah. Mengetahui daya beda item penting 

sekali, sebab salah satu dasar yang harus dipegang untuk 

menyusun butir-butir item tes hasil belajar adalah adanya 

anggapan bahwa kemampuan antara testee yang satu dengan 

yang lain itu berbeda-beda, dan bahwa butir-butir item tes hasil 

belajar itu haruslah mampu memberikan hasil tes hasil belajar 

yang mencermikan adanya perbedaan kemampuan yang terdapat 

dikalangan testee tersebut (Sudijono, 2001: 386). 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

D = Daya Pembeda 

 = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

    = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

 = Jumlah siswa kelompok atas 

  = Jumlah siswa kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 
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Table 2 : Daya beda 

Interval DP Kriteria 

0,00    DP      0,20 

0,20      DP      0,40 

0,40      DP      0,70 

0,70      DP      1,00 

Jelek  

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

 

 Melalui hasil perhitungan daya beda soal, maka diperoleh 

soal yang mempunyai daya beda “jelek” yaitu 6, 12, 16, 22, 27, 

dan 29. Soal yang mempunyai daya beda “cukup” yaitu 14, 19, 

23, 24, dan 25. Soal yang mempunyai daya beda “baik “ yaitu 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 21, dan 26. Sedangkan soal yang 

mempunyai daya beda “sangat baik” yaitu 1, 13, 17, 20, 28, dan 

30. Perhitungan daya beda dapat dilihat pada lampiran 10. 

e.  Hasil Analisis Uji Coba Soal 

 Soal-soal yang dipakai untuk evaluasi hasil belajar adalah 

soal yang memenuhi kriteria valid, reliabel, daya beda minimal 

cukup dan soal yang digunakan tidak terlalu sukar atau terlalu 

mudah. Setelah soal-soal uji coba dipilah berdasarkan kriteria 

tersebut, maka diperoleh soal yang layak digunakan sebagai post-

test antara lain soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30. 
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F Teknik pengumpulan data 

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang di ajukan (Sanjaya, 2007: 205). 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dapat diperlukan alat yang 

dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data (Dewanto dan Tarsis, 1995: 

5). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mengambil data nama-nama siswa 

yang menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan hasilnya peneliti 

mementukan kelas VIII A sebagi kelas eksperimen sedangkan kelas VIII 

B sebagi kelas kontrol. Selain itu digunakan untuk mendapatkan data-

data hasil belajar siswa kelas VIII. Dokumen dalam penelitian ini adalah 

hasil pre test dan pos test. 

2. Tes  

Metode tes adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari perlakuan. Tes sebagai penelitian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan 

(tes tertulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan) (Sudjana, 2004: 

35). 

Metode ini dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling 

tepat dalam rangka mencari pemecahan dalam rmasalah yang terdapat 
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dalam penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pre test  

Pre test merupakan uji untuk menyamakan kedudukan 

masing-masing kelompok sebelum dilakukan eksperimen pada 

sampel penelitian. 

b. Post test 

Post test merupakan uji akhir eksperimen atau tes akhir , 

yaitu tes yang dilakukan setelah eksperimen. Tujuan post tes ini 

adalah untuk mendapatkan bukti keefektifan penggunaan model 

permainan tebak kata dibanding dengan metode ceramah bervariasi 

setelah diberi perlakuan berupa penggunaan permainan tebak kata. 

1). Tahap persiapan uji coba soal 

Langkah-langkah penyusunan perangkat test adalah sebagai 

berikut :  

a) Menentukan materi pelajaran 

b) Menentukan alokasi waktu  

c) Membuat kisi-kisi soal 

2). Tahap uji coba soal instrumen.  

Untuk mengetahui mutu perangkat tes, soal-soal yang telah 

dibuat diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar siswa 

yang termasuk dalam penelitian yaitu dengan mengambil 5 

anak dari setiap kelas, kelas VIII SMP Nurul Salam 
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Bantarbolang Tahun Ajaran 2010/2011. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari biasnya hasil penelitian. Bila uji coba 

dilakukan pada siswa yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

maka dapat mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa akan 

merasa pernah mengerjakan soal tersebut dalam ujicoba. 

  

G  Teknik Analisis Data 

a. Uji Persyaratan 

Analisis tahap awal digunakan untuk membuktikan bahwa 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berasal dari dari titik 

tolak yang sama. Data yang digunakan dalam melakukan uji 

kesamaan pada siswa SMP Nurul Salam Bantarbolang kelas VIII 

Tahun Ajaran 2010/2011 diambil dari nilai pre test. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan pada tahap analisis awal adalah : 

1) Uji Normalitas 

Sebelum data yang diperoleh dilapangan dianalisis lebih 

lanjut terlebih dahulu di uji normalitas. Tujuan dari normalitas 

adalah untuk mengetahui apakah data post test kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah chi kuadrat: 

   

 

Keterangan:  
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 = harga chi kuadrat  

 = frekuensi hasil pengamatan  

  = frekuensi yang diharapkan  

k    = jumlah kelas interval 

Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k - 3. Jika data 

 kurang dari  dari tabel maka sampel dari 

populasi yang berdistribusi normal (Sudjana, 1996: 273). 

2) Uji Kesamaan dua varian (Uji Homogenitas) 

Uji kesamaan dua varian atau uji homogenitas dilakukan 

dengan tujuan untuk menyelidiki apakah kedua sampel dalam 

penelitian memiliki varian yang sama (homogen) atau tidak. 

Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Rumus uji kesamaan dua varian (homogenitas) 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

(Sudjana, 2005: 250) 

Taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) pembilang n 

Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Bila  <  maka Ho diterima 

Bila  ≥  maka Ho ditolak. 
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b.  Uji Hipotesis 

 Analisis tahap akhir dilakukan menguji hipotesis penelitian 

pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis faktor yaitu bila 

antara faktor yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan, 

keseimbangan atau tumpang tindih. 

 Pengujian Hipotesis menggunakan Uji t dua pihak dengan 

taraf signifikansi 5%. Hipotesis statistik yang diajukan adalah : 

Ho :   

  :   

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

dengan: 

 

(Sudjana, 2005: 239) 

Terima Ha jika-t1-1/2α(n1+n2-2)<t<t1-1/2α(n1+n2-2) 

Uji t ini digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varian 

yang sama, apabila secara signifikan terjadi perbedaan varian maka uji 

t yang digunakan adalah: 

 

Kriteria pengujiannya adalah ditolak Ho jika diperoleh: 
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Dengan: 

  ,  

t1=t(1-α)(n1-1)   t2=t(1-α)(n2-1) 

(Sudjana, 2005: 241) 

 

keterangan: 

_ 

x1  : nilai rata-rata kelompok ekperimen 

_ 

x  : nilai rata-rata kelompok kontrol 

S1
2
 : varians data pada kelompok eksperimen 

S2
2
 : varians data pada kelompok kontrol 

n1  : banyaknya subyek pada kelompok eksperimen 

n2  : banyaknya subyek pada kelompok kontrol  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMP Nurul Salam Bantarbolang 

a. Lokasi Penelitian 

SMP Nurul Salam Bantarbolang terletak di Jalan Merdeka Utara 

No. 102 Wanarata Bantarbolang. SMP Nurul Salam Bantarbolang 

didirikan pada tahun 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1974. Saat 

ini, SMP Nurul Salam Bantarbolang dipimpin oleh Dra. Ani Khasanah 

dan merupakan salah satu dari dua SMP swasta yang ada di desa 

Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Saat ini luas 

keseluruhan bangunan sekolah adalah 1.149 m
2
 dan luas keseluruhan 

lahan sekolah 3960 m
2
. Lokasi SMP Nurul Salam Bantarbolang ini 

jauh dari keramaian karena terletak di sekitar persawahan maka 

suasana yang di ciptakan adalah tenang, asri, dan nyaman jauh dari 

bisingnya kendaraan akan tetapi masih berada di dalam kawasan desa 

serta dekat dengan pemukiman warga sehingga mempermudah dalam 

masyarakat desa untuk menyekolahkan putranya yang tidak ingin 

keluar wilayah desa.  
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b. Visi dan Misi Sekolah 

Sejak awal berdiri SMP Nurul Salam Bantarbolang memiliki visi 

meningkatkan dalam prestasi, taat beragama, berakhlak mulia. Serta 

memiliki misi : 

1) Meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga siswa dapat dikembangkan secara optimal 

2) Memberdayakan sarana prasarana sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran 

3) Meningkatkan minat dan semangat belajar siswa 

4) Mengoptimalkan kegiatan olahraga seni dan budaya 

5) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

6) Meningkatkan perilaku mulia siswa-siswi dengan tata karma dan 

tata tertib serta aturan lainnya  

c. Keadaan Guru dan Staf Tata Usaha 

Jumlah guru di SMP Nurul Salam Bantarbolang sebanyak 22 orang 

yang terdiri atas 2 guru PNS dipekerjakan dan 20 guru tidak tetap atau 

guru bantu. Secara keseluruhan guru di SMP Nurul Salam 

Bantarbolang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang S1.  

SMP Nurul Salam Bantarbolang memiliki tenaga tata usaha 

berjumlah 4 orang pegawai. Tenaga tata usaha adalah bekerja 

membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi 

sekolah. 
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d. Jumlah Kelas dan Jumlah Siswa di SMP Nurul Salam 

Bantarbolang 

Jumlah kelas yang terdapat di SMP Nurul Salam Bantarbolang 

yaitu 7 kelas. Kelas VII terdapat 2 kelas yaitu VII A dan VII B. Kelas 

VIII terdapat 2 kelas yaitu VIII A dan VIII B. Kelas IX terdiri dari 3 

kelas yaitu kelas IX A - IX C. Jumlah siswa SMP Nurul Salam 

Bantarbolang secara keseluruhan adalah 247 siswa 

e. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang disediakan sekolah dapat menunjang 

proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Nurul 

Salam Bantarbolang antara lain adalah perpustakaan, lapangan olah 

raga yang terdiri dari lapangan sepakbola, dan laboratorium IPS. 

 

2. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari satu 

kelompok eksperimen. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 

2011. 

a. Kelompok Eksperimen 

Subyek penelitian pada kelompok eksperimen berjumlah 25 

siswa. Pada kelompok ini, alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran 

terdiri dari 4 pertemuan, Pada pertemuan pertama, dilakukan pre test 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan penjelasan umum 

tentang proses pembelajaran terkait dengan tindakan atau Metode 
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pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pertemuan kedua, pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan ini guru menyampaikan materi tentang 

proses persiapan kemerdekaan Indonesia hingga jam mata pelajaran 

selesai menggunakan metode ceramah bervariasi dan disertai dengan 

tanya jawab. Pertemuan ketiga, pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan ini guru menerapkan Metode pembelajaran permainan 

tebak kata dimana siswa yang telah terkondisi maju berpasangan 

diberikan kartu dimana berisi clue (bantuan jawaban) dan kartu 

jawaban mengenai proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Bagi  

siswa yang dapat menjawab mendapat sebuah tambahan poin serta 

hadiah, sedangkan bagi siswa yang tidak dapat menjawab tetap berdiri 

di depan kelas. Pertemuan keempat, setelah seluruh proses 

pembelajaran dilaksanakan, guru memberikan post tes untuk 

mengetahui pengaruh keseluruhan dari treatment atau tindakan yang 

telah diberikan terhadap hasil belajar siswa. 

b. Kelompok Kontrol 

Subyek penelitian pada kelompok kontrol berjumlah 26 siswa. 

Alokasi waktu pelaksanaan penelitian sama dengan kelompok 

eksperimen, yaitu 4 kali pertemuan. Sama dengan kelas eksperimen, 

pertemuan pertama diawali dengan pemberian pre test dengan soal 

yang sama. Hal ini dilakukan agar kedua kelompok baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol berangkat dari kemampuan 

awal yang sama. Pertemuan kedua, pada pertemuan ini pelaksanaan 
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pembelajaran didominasi oleh ceramah bervariasi dari guru. Materi 

yang diberikan sama dengan kelompok eksperimen yaitu “Proses 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia”. Guru secara keseluruhan 

menyampaikan materi menggunakan ceramah bervariasi disertai 

dengan tanya jawab dan pemberian tugas. Pertemuan ketiga, pada 

pertemuan ini guru menjelaskan sub pokok materi selanjutnya. metode 

pembelajaran yang dilaksanakan tetap didominasi ceramah bervariasi 

guru disertai dengan tanya jawab dan pembahasan tugas. Pertemuan 

keempat Setelah seluruh proses pembelajaran dilaksanakan, guru 

memberikan post test untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

3. Analisis Data Tes 

a. Data awal (Pre Test) 

Analasis tahap awal adalah analisis berupa data pre test pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa  antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

berbeda secara signifikan atau dapat dikatakan bahwa kedua kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari titik  awal yang sama. 

Analisis data tahap awal ini meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua 

varian (homogenitas). 

1) Data Nilai Hasil Pre Test 

a) Kelompok Kontrol 
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Rata-rata nilai pre test pada kelompok kontrol sebelum diberi 

perlakuan adalah 6.32. Dari 26 siswa pada kelompok kontrol 

hanya 8 siswa yang mencapai nilai  7.0 atau telah mencapai 

KKM dan 18 siswa < 7.0 atau belum mencapai KKM. Nilai 

tertinggi yang dicapai siswa adalah 8.5 dan nilai terendah 

adalah 4.5.  

b) Kelompok Eksperimen 

Rata-rata nilai pre test pada kelompok eksperimen sebelum 

diberi perlakuan adalah 6.26. Dari 25 siswa pada kelompok 

eksperimen hanya 4 siswa yang mencapai nilai  7.0 atau 

telah mencapai KKM, dan 21 siswa < 7.0 atau belum 

mencapai KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 8.0 

dan nilai terendah adalah 5.0.  

2) Analisis Data Pre Test 

a) Uji Kesamaan Dua Varian (Homogenitas) 

Uji kesamaan dua varian digunakan untuk mengetahui 

homogenitas kedua kelas. Pada perhitungan uji kesamaan dua 

varians antara kelas eksperimen dan kontrol diperoleh varians 

untuk kelas eksperimen sebesar 0.6900 sedangkan varians 

untuk kelas kontrol 0.7912, sehingga harga  = 1.1466. 

Berdasarkan table distribusi F untuk taraf signifikansi 5% 

dengan dk = 25+26-2 = 49,  diketahui harga F (0.05)(25:26) = 

1.97. Harga    lebih kecil dari , maka dapat 
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disimpulkan bahwa  diterima. Hal ini berarti bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama 

(homogen). Perhitungan uji kesamaan dua varians dapat 

dilihat pada lampiran 17. 

b) Uji Normalitas  

Data dari hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diambil dari nilai test sebelum perlakuan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. 

(1). Uji normalitas kelompok eksperimen 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus 

chi kuadrat kelompok eksperimen diperoleh hasil 

  = 5.9053. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan table chi kuadrat dengan dk = 6 - 3 = 3 dari taraf  

signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat  = 7.81. 

Data distribusi normal apabila harga chi kuadrat hitunng 

lebih dari nilai chi kuadrat table. Karena  = 

5.9053 <  = 7.81, maka dapat disimpulkan bahwa 

data pre test kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan uji normalitas data awal kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran 16. 

(2). Uji normalitas kelompok kontrol  
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Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus 

chi kuadrat kelompok kontrol diperoleh hasil     

= 5.4315. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan table chi 

kuadrat dengan dk = 6 – 3 = 3, dari taraf  signifikan 5% 

diperoleh nilai chi kuadrat    = 7.81. Data 

distribusi normal apabila harga chi kuadrat hitunng lebih 

dari nilai chi kuadrat table. Karena  = 5.4315 < 

 = 7.81 maka dapat disimpulkan bahwa data pre 

test kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan uji normalitas data awal kelompok kontrol 

dapat dilihat pada lampiran 18. 

c) Uji t (Uji perbedaan dua rata-rata) 

Uji t ini juga disebut t test digunakan untuk mengetahui 

apakah di antara kelompok kontrol dan eksperimen 

memiliki kemampuan yang sama yang berawal dari 

kemampuan yang berbeda. Berdasarkan dari hasil 

analisis varians bahwa kedua data hasil pre test antara 

kelompok eksperimen dan kontrol memiliki varians yang 

berbeda maka uji t jika varians kedua kelompok berbeda. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t dengan 

metode ke dua diperoleh  (- ) <  (1.68) 

maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa kelompok 

eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol. 
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Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata dapat 

dilihat pada lampiran 19. 

b. Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir ini menggunakan data hasil tes akhir 

kelompok ekperimen dan kontrol setelah mendapatkan perlakuan yang 

berbeda. Kelompok eksperimen diberikan pembelajaran dengan 

Metode tebak kata dan kelas kontrol diberikan pembelajaran Metode 

ceramah bervariasi bervariasi. Tes diberikan dalam bentuk soal pilihan 

ganda yang telah melalui uji validitas, relibilitas, daya pembeda serta 

taraf kesukaran. Jumlah soal sebanyak 20 soal. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan penelitian dapat menjawab 

penelitian yang diajukan. Analisis data pos tes meliputi uji 

homogenitas, uji normalitas, dan uji hipotesis.   

1) Data Nilai Hasil Post Test 

a) Kelompok Kontrol 

Rata-rata nilai pos test pada kelompok kontrol setelah diberi 

perlakuan adalah 7.65. Dari 26 siswa pada kelompok kontrol 24 

siswa yang mencapai nilai  7.0 atau telah mencapai KKM dan 

2 siswa < 7.0 atau belum mencapai KKM. Nilai tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 9.0 dan nilai terendah adalah 6.5.  

b) Kelompok Eksperimen 

Rata-rata nilai pos test pada kelompok eksperimen setelah diberi 

perlakuan adalah 8.16. Dari 25 siswa pada kelompok 
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eksperimen  keseluruhan siswa telah mencapai nilai ≥ dari nilai 

KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 9.5 dan nilai 

terendah adalah 7.0.  

2) Analisis Data Nilai Hasil Post Test 

a) Uji analisis dua varian (Homogenitas) 

Hasil analisis dua varians dalam hal ini digunakan untuk 

mengetahui apakah antar kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol memiliki varians yang sama atau berbeda. 

Setelah diadakan uji analisis varians kemampuan akhir diperoleh 

= 1.1395 dengan  = 1.97 (dapat dilihat dilampiran) 

Dengan  <  mempunyai varians yang tidak berbeda. 

Hasil perhitungan uji kesamaan varians data akhir dapat dilihat 

pada lampiran 22. 

b) Hasil uji normalitas data 

Uji normalitas data post test bertujuan untuk mengetahui apakah 

data tes kelompok kontrol dan eksperimen berdistribusi normal 

atau tidak sehingga memenuhi syarat untuk dianalisa. Hipotesis 

diajukan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 = Kedua kelompok berdistribusi normal 

 = Kedua kelompok tidak berdistribusi normal 

(1). Uji normalitas kelompok kontrol 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan 

rumus chi kuadrat kelompok kontrol diperoleh hasil  
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   = 7.3453 hasil tersebut dikonsultasikan dengan 

table chi kuadrat dengan dk = 6 – 3 = 3, dari taraf  

signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat  = 7.81. 

Data distribusi normal apabila harga chi kuadrat hitung 

lebih dari nilai chi kuadrat table. Karena  = 7.3435 

<  = 7.81, maka dapat disimpulkan bahwa data post 

test kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan uji normalitas data akhir kelompok kontrol 

dapat dilihat pada lampiran 20. 

(2). Uji normalitas kelompok eksperimen 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan 

rumus chi kuadrat kelompok eksperimen diperoleh hasil 

  = 7.1105 hasil tersebut dikonsultasikan dengan 

table chi kuadrat dengan dk = 6 – 3 = 3 dari taraf  signifikan 

5% diperoleh nilai chi kuadrat  = 7.81. Data 

distribusi normal apabila harga chi kuadrat hitung lebih dari 

nilai chi kuadrat table. Karena  = 7.1105 <  = 

7.81, maka dapat disimpulkan bahwa data post test 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan uji normalitas data akhir kelompok eksperimen 

dapat dilihat pada lampiran 21. 

 

c). Uji t (Uji perbedaan dua rata-rata) 
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Uji t ini juga disebut t test dugunakan untuk 

mengetahui apakah di antara kelompok kontrol dan 

eksperimen memiliki kemampuan yang sama yang berawal 

dari kemampuan yang berbeda. Berdasarkan dari hasil 

analisis varians bahwa kedua data hasil pre test antara 

kelompok eksperimen dan kontrol memiliki varians yang 

berbeda maka uji t jika varians kedua kelompok berbeda. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t dengan metode 

ke dua diperoleh  (2.713) >   (1.68). Dengan 

hasil penghitungan tersebut berarti  diterima. maka dapat 

diperoleh satu kesimpulan bahwa kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol. Hasil perhitungan uji 

perbedaan dua rata rata data akhir kelompok kontrol dapat 

dilihat pada lampiran 23. 

 

B. Pembahasan  

Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi dalam 

pembelajaran sejarah adalah rendahnya hasil belajar yang dikarenakan 

menurunnya minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah dan menganggap 

sejarah kurang penting, disepelekan dan berisi hapalan. Pada hakikatnya 

dalam pembelajaran sejarah dengan memasukkan permainan akan lebih 

efektif dalam proses pembelajaran, karena pada masa-masa saat ini siswa 

masih menginginkan pembelajaran yang dapat dikatakan belajar sambil 
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bermain. Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan 

adanya suatu Metode pembelajaran permainan tebak kata agar lebih menarik 

dan siswa menjadi lebih berminat dan termotivasi untuk belajar materi 

sejarah. 

Pada Metode pembelajaran tebak kata siswa berdiri berpasangan, 

seorang siswa diberi kartu 10X10 cm yang nantinya dibacakan kepada 

temannya dan seorang siswa lainnya diberi kartu berukuran 5X2 cm yang 

isinya tidak boleh dibaca (dilipat) dimasukkan ke saku baju siswa. Apabila 

siswa yang membawa kartu 10X10 cm membacakan kata-kata yang tertulis 

didalamnya maka pasangannya akan mencoba menebak maksud dari isi kartu 

yang dibacakan tersebut.    

Pada penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh siswa kelas 

VIII SMP Nurul Salam tahun ajaran 2010/2011 yang terdiri dari dua kelas 

yaitu kelas VIII A dan VIII B dengan jumlah siswa sebanyak 51. 

Dikarenakan hanya terdapat dua kelas tersebut maka terpilih kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan 

Metode permainan tebak kata dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Uji 

coba soal sebanyak 30 soal dilakukan dengan mengambil siswa tiap kelas 

masing-masing 5 anak, dengan pertimbangan bahwa siswa pada tiap kelas 

tersebut telah mendapatkan materi tentang usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia. Daftar nama siswa kelas uji coba dapat dilihat pada lampiran. 

Selanjutnya dilakukan analisis tahap awal meliputi uji normalitas, dan 

uji kesamaan dua varians. Berdasarkan perhitungan pada kelas eksperimen 
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dan kontrol, diketahui bahwa kedua kelas berdistribusi normal dan pada uji F 

menunjukkan kedua kelas memiliki varians yang sama. Selanjutnya pada uji t 

pada diperoleh thitung (-0.4369) < ttabel (1,68) yang berarti kelas eksperimen 

tidak lebih baik dari kelas kontrol sebelum mendapatkan pelakuan. 

Dalam pelaksanaan penelitian, waktu pembelajaran antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol adalah sama yaitu 6 jam, 4 jam 

pelajaran digunakan untuk pembelajaran dan 2 jam pelajaran digunakan 

untuk evaluasi pembelajaran. Selain itu, kedua kelompok diberikan materi 

dengan materi pokok yang sama. Perlakuan yang berbeda terletak pada 

Metode pembelajaran. Pada kelompok eksperimen diberikan Metode 

pembelajaran tebak kata, sedangkan kelompok kontrol diberikan Metode 

ceramah bervariasi bervariasi. 

Analisis tahap akhir yang meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua 

varians. Hasil uji normalitas tahap akhir menunjukkan bahwa kedua kelas 

berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama.  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Hal tersebut 

menegaskan bahwa proses pembelajaran yang berbeda juga akan 

menghasilkan hasil belajar yang berbeda (Maslihah, 2011: 101). 

Berdasarkan teori Suprijono (2009: 13) bahwa pembelajaran 

menggunakan Metode tebak kata sangat menarik sehingga membuat setiap 

siswa ingin mencoba serta dapat melatih kecepatan daya pikir siswa adalah 
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sangat sesuai dengan pada saat kelas eksperimen dilakukan. Dilihat dari saat 

penelitian berlangsung, terdapat beberapa fakta. Pertama, permainan tebak 

kata pada saat pembelajaran membuat siswa lebih senang dalam menerima 

materi. Perasaan senang tersebut akan menimbulkan ketertarikan dan 

motivasi yang besar untuk menggali pengetahuan yang ada, sehingga mereka 

mempunyai kesan terhadap materi yang disajikan. Kesan tersebut akan selalu 

teringat dan menjadi kenangan untuk siswa karena akan masuk ke dalam 

memori jangka panjang siswa sehingga siswa mudah mengingat materi yang 

telah diajarkan. Kedua, metode permainan tebak kata sangat diterima oleh 

siswa, terbukti dengan adanya peningkatan  nilai dari hasil pre test dan pos 

test. 

Keantusiasan siswa terhadapa Metode pembelajaran tebak kata dapat 

dilihat dengan adanya beberapa siswa yang memberanikan diri mencoba 

untuk melakukan permainan ini tanpa adanya perintah dari peneliti untuk 

melakukannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat ketertarikan siswa 

terhadap Metode pembelajaran ini. Akan tetapi juga masih terdapat 1 sampai 

5 siswa yang masih malu untuk melakukannya, adanya suatu motivasi 

sangatlah penting agar siswa aktif dalam pembelajaran dikelas. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran permainan tebak kata sangat efektif 

digunakan sebagai salah satu Metode pembelajaran di kelas. 

Sesuai dengan teori Wina Sanjaya (Sanjaya, 2006: 145) bahwa 

melalui pembelajaran ceramah bervariasi bervariasi sangat “murah” dan 

“mudah” untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah 
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bervariasi tidak memerlukann peralatan-peralatan yang lengkap dan tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan alat peraga atau media yang akan 

dipakai. Peneliti hanya mempersiapkan konsep materi apa yang akan 

diajarkan dengan menggunakan catatan-catan kecil. Akan tetapi melalui 

ceramah bervariasi peneliti sulit untuk mengetahui apakah siswa sudah 

mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Hal ini dapat dilihat pada saat 

pembelajaran berlangsung dimana siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tidak ada seorangpun ada yang mau bertanya. Terdapat juga dua hingga 

empat siswa yang terlihat berbicara dengan teman sebangkunya, ada juga 

yang melamun sehingga peneliti memberikan pertanyaan kejutan agar siswa 

kembali memperhatikan materi yang disampaikan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan Metode 

pembelajaran permainan tebak kata lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

ceramah bervariasi. Karena setelah perlakuan yang berbeda diberikan pada 

kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya dilakukan 

tes evaluasi (post test), diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen (kelas VIII A) yang menggunakan pembelajaran permainan tebak 

kata adalah 8.16 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol 

(kelas VIII B)  yang menggunakan metode ceramah bervariasi adalah 7,65. 

Kedua Data hasil pos test dapat dilihat pada lampiran. 
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Gambar 1. Histogram data hasil belajar siswa pre test dan post test 

kelompok kontrol dan eksperimen 

Catatan : data nilai rata-rata (mean) pre test dan post test hasil belajar IPS    

    Sejarah siswa 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Menurut Hamalik faktor keberhasilan juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Belajar akan lebih berhasil 

lagi apabila siswa merasa mampu melakukan aktivitas yang diinginkan dan 

mendapatkan kepuasan dalam keberhasilannya melakukan aktivitas tersebut, 

selain itu adanya motivasi belajar juga menjadi penggerak dalam diri siswa 

untuk melakukan kegiatan belajarnya. Motivasi belajar siswa yang meningkat 

menyebabkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran meningkat, 

sebagaimana diketahui dari observasi pembelajaran. Dari meningkatnya 

motivasi siswa tersebut dapat dikatakan bahwa guru telah mampu menyajikan 

proses pembelajaran yang dapat merangsang seluruh siswa untuk aktif. 

0

5

10

pre test
pos test

6.37 7.65

6.26 8.16

Kontrol Eksperimen
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Berdasarkan analisis data akhir, diperoleh adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap dua kelas yang mendapatkan perlakuan yang berbeda di 

mana kelas yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan Metode 

permainan tebak kata hasilnya lebih baik daripada kelas kontrol yang diberi 

perlakuan dengan Metode pembelajaran ceramah bervariasi. 

Selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan signifikan hasil belajar pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hipotesis yang digunakan adalah     

 =  ≤  

 =  >  

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata dua pihak, diperoleh 

 = 2,713 sedangkan  = 1,68 karena   >  maka (Ho) 

ditolak yang berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar IPS Sejarah kelas eksperimen yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan Metode pembelajaran permainan tebak kata dengan kelas 

kontrol yang diberi pembelajaran dengan menggunakan Metode ceramah 

bervariasi (ceramah dan tanya jawab).   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan,  antara lain: 

1. Nilai hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan metode 

permainan tebak kata memperoleh hasil nilai rata-rata adalah 8.16, 

dengan kategori nilai tinggi. Hal ini didasarkan pada kriteria 

ketuntasan minimal SMP Nurul Salam Bantarbolang yaitu 70. 

2. Nilai hasil belajar pada kelas kontrol yang menggunakan metode 

ceramah memperoleh hasil nilai rata-rata adalah 7.65, dengan kategori 

nilai tinggi walaupun masih lebih tinggi rata-rata nilai pada kelas 

eksperimen.  

3. Ada perbedaan hasil belajar IPS sejarah yang signifikan antara siswa 

yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode permainan 

tebak kata dan siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode 

ceramah bervariasi pada pokok bahasan usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji perbedaan 

rata-rata dua pihak diperoleh thitung= 2,713. Untuk α = 5% dan dk = 

(25+26-2) = 49 diperoleh t(0,95)(49) = 1,68. Karena thitung  t (0,95)(49) 

maka H0 ditolak, hal ini berarti ada perbedaan hasil belajar secara 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

65 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas, maka dapat disarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru bidang studi IPS Sejarah diharapkan mampu meningkatkan 

keefektifan pengelolaan kelas dan kompetensi yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku saat ini. Salah satunya dengan menggunakan 

metode pembelajaran permainan tebak kata karena model ini terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   

2. Membangkitkan minat belajar siswa merupakan tugas guru yang mana 

guru harus benar-benar menguasai semua keterampilan yang 

menyangkut pengajaran, terutama keterampilan yang berhubungan 

dengan variasi mengajar salah satunya dengan menggunakan metode 

permainan tebak kata dan pemberian motivasi kepada peserta didik 

agar pembelajaran IPS Sejarah tidak dianggap menjemukan sehingga 

hasil belajar sangat memuaskan.  
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SILABUS  

Sekolah   : SMP Nurul Salam Bantarbolang 

Kelas    : VIII 

Mata Pelajaran   : IPS Sejarah 

Semester   : II 

Standar Kompetensi  : Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
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yang akan 
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KISI –KISI SOAL UJI COBA 

TES HASIL BELAJAR 

 

Mata Pelajaran : IPS SEJARAH 

Pokok Materi  : Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Kelas   : VIII 

Standar Kompetensi : Memahami usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Alokasi Waktu : 40  menit 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

Jumlah Soal  : 30 butir soal 

No Pokok 

Materi 

Indikator Sub Indikator Penyebaran soal 

C1  C2 C3 

1 Proses 

Persiapa

n 

Kemerde

kaan 

Indonesi

a.  

Menjelaskan 

alasan 

Jepang 

membentuk 

BPUPKI 

1. Mengetahui kapan pertama kali 

Jepang datang ke Indonesia  

2. Menjelaskan latar belakang 

pemerintah Jepang memberikan 

janji kemerdekaan kepada 

Indonesia 

3. Menyebutkan tanggal kapan PM 

Koiso mengeluarkan janji 

kemerdekaan 

4. Menyebutkan tanggal jepang di 

bom atom oleh Amerika 

5. Mengetahui tokoh yang 

mengumumkan dibentuknya 

BPUPKI  

6. Menjelaskan tujuan 

pembentukan BPUPKI sebagai 

realisasi janji Jepang 

7. Mengidentifikasi tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam BPUPKI 

8. Menyebutkan jumlah anggota 

BPUPKI 

9. Menjelaskan hasil sidang-sidang 

BPUPKI 

10. Menyebutkan hasil sidang 

panitia Sembilan 

1 

 

 

4 

 

29 

3 

 

 

5, 6 

7 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

11, 

13 

 

  Mendeskrip

sikan secara 

kronologis 

proses 

penyusunan 

dasar dan 

konstitusi 

1. Menyebutkan tokoh yang 

mengajukan konsep tentang 

dasar Negara 

2. Menjelaskan rumusan dasar 

Negara yang dihasilkan olah 

panitia Sembilan 

3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam panitia 

 14 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

15 
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untuk 

negara yang 

akan 

didirikan 

sembilan 

4. Mengetahui hasil kerja Panitia 

Perancang UUD 

5. Menyebutkan hasil Sidang 

Panitia Kecil yang dipimpin 

Soepomo 

6. Menyebutkan tanggal  

dibubarkannya BPUPKI 

 

16 

 

19 

 

20 

  Mengidentif

ikasi 

dibentuknya 

PPKI dan 

peranannya 

dalam 

dalam 

penyusunan 

dasar 

konstitusi 

untuk 

Negara 

yang akan 

didirikan 

1. Menyebutkan nama lain dari 

PPKI 

2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh 

PPKI 

3. Menjelaskan tujuan 

pembentukan PPKI 

4. Menyebutkan jumlah anggota 

PPKI 

5. Menyebutkan tanggal berapa 

para pemimpin bangsa Indonesia 

berangkat ke dalat Vietnam 

6. Mengetahui latar belakang 

pertemuan pemimpin bangsa 

Indonesia dengan jenderal 

terauchi 

7. Menjelaskan peranan PPKI 

dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

8. Manyebutkan hasil sidang PPKI 

22 

 

21, 24 

 

 

 

25 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28, 30 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

      Bantarbolang,   Mei 2011 

      Peneliti 

 

 

      Doni Harfiyanto 

      NIM. 3101407079 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII A DAN VIII B 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA SISWA KELAS VIII A  NO  NAMA SISWA KELAS VIII B 

1 Abdul Ghofur 1 Abdul Rohim 

2 Andri Setiawan 2 Adi Suhendra 

3 Edi Purwanto 3 Ahmad Sayeful 

4 Eko Indra Setiawan 4 Aldo Ali Sandi 

5 Fauzan 5 Alfian M. Anwar 

6 Ike Lut Amalia 6 Asyrifah Nur Fadillah 

7 Ikhsan Ramadani 7 Budiyanto 

8 M. Nur Kholik 8 Eko  Nurohman 

9 M. Romdhoni 9 Hikmah Larasati 

10 M. Zakaria 10 Ilham Aji Saputra 

11 Mardi 11 Jumhah 

12 Milatul Khisma 12 Kartina 

13 Muamalin 13 Karyato 

14 Nasri 14 Kusnoro 

15 Nur Fadilah 15 Laelatul Hidayah 

16 Nur Johan 16 Lutvy Sari 

17 Ritania 17 M.  Rifai 

18 Rohmi 18 M. Zahirul Midad 

19 Sainul  Hidayat 19 Nike Setiyani 

20 Sarifudin 20 Nur Afni Hasibuan 

21 Siti Muflihah 21 Nur Pitasari 

22 Tabiin nur alim 22 Roudhotul Jannah 

23 Tanti nuruti 23 Rudi Hartono 

24 Tri Wahyuning Utami 24 Siti Anisah 

25 Uci di Slamet 25 Sopian 

26 Yuyun Mayasari 
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DAFTAR NAMA PESERTA UJI COBA SOAL 

NO NAMA KELAS 

1 Fitri Ayu Wahyu Ningsih VIII A 

2 Ika Purnama Sari VIII A 

3 Kristi Yulianti VIII A 

4 Linda Wahyuni VIII A 

5 Rohyati VIII A 

6 Lulu Mufidah VIII B 

7 M. Alif Nur Sodiqin Ishak VIII B 

8 Rani Dwi Saputri VIII B 

9 Sri Wibowo VIII B 

10 Teguh Nur Hermawan VIII B 
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/2 

Waktu : 1 x 40 menit 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

PETUNJUK UMUM 

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

2. Periksalah dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

pertanyaan 

3. Jumlah soal sebanyak 30 butir soal obyektif dengan 5 pilihan jawaban 

untuk masing-masing soal 

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, 

lakukan langkah sebagai berikut: 

Semula : A B C D 

Pembentulan : A B C D 

 

1. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur) pada 

tanggal…. 

a. 11 Januari 1942 

b. 12 Januari 1942 

c. 13 Januari 1942 

d. 14 Januari 1942 

2. Latar Belakang Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 

di kelak kemudian hari adalah .... 

a.  Ingin membentuk Asia Timur Raya 

b.  Untuk mendewasakan bangsa Indonesia 

c.  Pasukan Jepang semakin terdesak sekutu 

d.  Agar bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan 

3. Yang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 1 Maret 1945 

adalah 

a.  Kumaikici Harada 

b.  PM Tojo 

c.  PM Kaiso 

d. Kaisar Hirohito 

4. Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji kepada Indonesia pada tanggal 

….. 

a. 3 September 1944 

b. 5 September 1944 

c. 7 September 1944 
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d. 9 September 1944 

5. Tokoh yang menjadi ketua BPUPKI adalah ……. 

a. R.P. Suroso 

b. dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat 

c. Mr. Soepomo 

d. Mr. Muhammad Yamin 

6. Salah satu tokoh BPUPKI (kecuali) adalah …. 

a. Ki Hajar Dewantoro 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Mr. Moh Yamin 

d. Supriyadi 

7. BPUPKI beranggotakan …. 

a. 60 orang 

b. 40 orang 

c. 30 orang 

d. 20 orang 

8. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah….. 

a. Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

b. Mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan 

segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka 

c. Mengambil alih pemerintahan sementara 

d. Menunjuk presiden dan wakil presiden 

9. Pada tanggal 1 Juni 1945 salah satu tokoh BPUPKI yang mengemukakan 5 

falsafah negara adalah ….. 

a. Mr. Muhammad Yamin 

b. Ir. Soekarno 

c. Mr. Supomo 

d. Radjiman Widyodiningrat 

10. 1. Peri kebangsaan. 

2. Peri kemanusiaan. 

3. Peri ketuhanan. 

4. Peri kerakyatan. 

5. Kesejahteraan rakyat 

Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia di atas, dikemukakan 

oleh : 

a. Mr. Soepomo 

b. A. Soebardjo 

c. Mr. Muhammad Yamin 

d. Ir. Soekarno 

11. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dibahas mengenai .... 

a.  Rancangan UUD 

b.   Rancangan Dasar Negara 
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c.   Rancangan teks proklamasi 

d.  Rancangan Prembule 

12. Panitia Sembilan menggodok rumusan hasil sidang BPUPKI yang oleh 

Muhammad Yamin diberi nama …. 

a. Piagam Jakarta 

b. Jakarta Message 

c. Dasasila Bandung 

d. Bandung Spirit 

13. Badan yang meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD 1945 adalah 

…. 

a. BPUPKI 

b. KNIP 

c. PPKI 

d. MPRS 

14. Istilah Pancasila untuk pertama kali dimunculkan tanggal 1 Juni 1945 oleh .... 

a.  Mr. Moh Hatta 

b.  Mr. Soepomo 

c.  Ir. Soekarno 

d.  Moh.Yamin 

15. Dokumen yang disebut piagam Jakarta memuat tentang... . 

a. Rancangan pembukaan undang-undang dasar 

b. Draft batang tubuh undang-undang dasar 

c. Rancangan dasar negara Indonesia 

d. Ketentuan lambang negara Indonesia 

16. Hasil kerja Panitia Perancang UUD antara lain sebagai berikut, kecuali... . 

a. Sikap Indonesia terhadap imperalisme 

b. Pembukaan undang-undang dasar 

c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 

d. Pernyataan Indonesia merdeka 

17. Panitia Sembilan terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis, salah satunya  adalah... . 

a. Abdul Kahar Muzakir  

b. Oei Tjong Hauw 

c. R. Octo Iskandardinata 

d. Ichibangae 

18. Sidang BPUPKI yang kedua memiliki agenda khusus yaitu mempersiapkan 

…. 

a. rancangan naskah proklamasi kemerdekaan  

b. rumusan dasar negara 

c. rancangan undang-undang dasar 
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d. bendera dan bahasa negara jika Indonesia merdeka    

19. Sidang Panitia Kecil yang dipimpin Soepomo berhasil menetapkan .... 

a.   UUD 45 

b.   Pancasila 

c.   Pembukaan UUD 45 

d.  Batang Tubuh UUD 45 

 

20. BPUPKI dibubarkan pada tanggal... . 

a. 7 Agustus 1945 

b. 8 Agustus 1945 

c. 9 Agustus 1945 

d. 10 Agustus 1945 

21. PPKI diketuai oleh… . 

a. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. Soepomo 

d. Moh. Yamin  

22. Nama lain dari PPKI adalah ….. 

a. Dokuritsu Junbi Cosakai 

b. Rengasdengklok 

c. Hoso Kanri Kyoku 

d. Dokuritsu Junbi Inkai 

23. PPKI pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai 

upaya untuk…. 

a. Membantu Indonesia melakukan kemerdekaan 

b. Menarik simpati dari berbagai golongan 

c. Membantu jepang  melawan sekutu 

d.  Mengambil alih kekuasaan jepang di Indonesia 

24. Perwakilan anggota PPKI dari Kalimantan adalah .... 

a.  Abdul Abas 

b. A.A. Hamidan 

c.  Andi Pangeran 

d.  Dr. Ratulangi 

25. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 beranggotakan….orang 

a. 9 

b. 12 

c. 21 

d. 60 
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26. Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam pada 

tanggal …. 

a.  9 Agustus 1945 

b. 10 Agustus 1945 

c. 11 Agustus 1945 

d. 12 Agustus 1945 

27. Pertemuan para pemimpin bangsa Indonesia dengan Jenderal Besar Terauchi 

tanggal 12 Agustus 1945 antara lain menegaskan …. 

a. untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI 

b. untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia dibentuk Tentara Nasional 

Indonesia 

c. Indonesia akan diberi kemerdekaan jika pengurus BPUPKI telah siap 

d. Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat  

28. Sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, antara lain 

membagi wilayah Republik Indonesia menjadi …. Provinsi 

a. dua puluh 

b. dua puluh tujuh  

c. tiga puluh tiga 

d. delapan 

29. Pada tanggal berapa Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat ….. 

a. 9 Agustus 1945 

b. 8 Agustus 1945 

c. 7 Agustus 1945 

d. 6 Agustus 1945 

30. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengambil keputusan penting, 

antara lain …. 

a. Menetapkan pancasila 

b. Penetapan susunan kementerian 

c. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat 

d. Memilih dan mengangkat persiden dan wakil presiden Republik 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

☺SELAMAT MENGERJAKAN☺ 
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Rumus

Keterangan:

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

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rpbis > rtabel, maka butir soal valid.

Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

= 1 p = =

2

Pada  = 5% dengan n = 10 diperoleh r tabel = 0.632

Karena rpbis > r tabel, maka soal no 1 valid.

0
49 08 UC-2 0 7

0
0 11 121 06

7
UC-6
UC-3 9 81

10
9

400 20
225 15

4 UC-8 1 20
5 UC-7 1 15

729 27
3 UC-9 1 21 441 21
2 UC-5 1 27

=

Banyaknya siswa 

111

5

= 22.20

Jumlah skor total 

15.00

q

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh

seperti pada tabel analisis butir soal.

No Kode
Butir soal no 

1 (X)

Mt =

Mp =

=

p =

150

10
=

Perhitungan Validitas Butir  Soal 

1 UC-4 784 28

XY

=
5

10

150 2902 111

28

Skor Total 

(Y)
Y

2

= 0.50

q

5Jumlah

1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa 

St =

2902
150

40

40

0.50 0.50

= 7.65

15.00

7.65

0.50

0.50

= 0.892

1

Mp

Mt

St

p

rpbis =
22.20

UC-1 0 6 36 0
UC-10 0 6 36 0

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis
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Rumus:

Keterangan:

: Banyaknya butir soal

: Rata-rata skor total

: Varians total

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel.

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:

=

=

2

30 -

30 1 30

Pada  = 5% dengan n = 10 diperoleh r tabel = 0.632

65.2000

= 65.2000
10

10
Vt =

Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut

reliabel

= 0.915

r11 =
30

1 -
15.000 15.00

Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

k

M

Vt

2902
150

15.0000

k 30

M

kVt

MM(k
1 

1-k

k
  r11
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Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

: Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Kriteria

< <

< <

< <

+

= 0.50

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran

yang sedang

Jumlah 5 Jumlah 0

IK =
5 0

10

5 UC-7 1 5 UC-10 0

4 UC-8 1 4 UC-1 0

3 UC-9 1 3 UC-2 0

2 UC-5 1 2 UC-3 0

1 UC-4 1 1 UC-6 0

No Kode Skor No Kode Skor

0.70 IK 1.00 Mudah

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh

seperti pada tabel analisis butir soal.

Kelompok Atas Kelompok Bawah

0.30 Sukar

0.30 IK 0.70 Sedang

Interval IK Kriteria

0.00

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal  

IK

JBA

JBB

JSA

JSB

IK

BA

BA

JSJS

JBJB
 IK 
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Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

: Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Kriteria

< <

< <

< <

< <

Perhitungan

0

UC-10 0

4 UC-8 1 4

5 UC-7 1 5

0

3 UC-9 1 3 UC-2 0

2 UC-5 2

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda sangat baik

0Jumlah Jumlah5

= 1.00

DP
5 20

UC-3

0.20

=
5 0

1

UC-6

UC-1

1 UC-4 1 1

1.00

Interval DP

0.20

0.40

Kriteria

Jelek

0

0.40

0.70

Cukup

Baik

Sangat Baik

Kode Skor

Perhitungan Daya Pembeda Soal  

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis

butir soal.

No Kode Skor

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No

DP

0.00

0.70

DP

DP

DP

D

BA

BB

JA

JB

B

B

A

A

J

B

J

B
   D
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Mata pelajaran  : IPS  

Kelas / Semester : VIII/2 

Satuan Pendidikan : SMP Nurul Salam Bantarbolang 

Pokok Bahasan  : Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

Standar Kompetensi  : (5). Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

Kompetensi dasar  :  (5.2) menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

No 
Uraian 

Materi 
Indikator Tujuan 

Ranah hasil 

belajar 

kognitif 

Nomor 

soal 
skor Bentuk soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Proses 

berakhirnya 

kekuasaan 

Jepang di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Proses 

Persiapan 

Kemerdeka

an 

1. Menganalisis proses 

berakhirnya kekuasan Jepang di 

Indonesia. 

Contoh soal: 

Pada tanggal berapa Hiroshima 

dibom atom oleh Amerika 

Serikat ….. 

e. 9 Agustus 1945 

f. 8 Agustus 1945 

g. 7 Agustus 1945 

h. 6 Agustus 1945 

 

2. Menganalisis alasan Jepang 

membentuk BPUPKI 

Contoh soal: 

Latar Belakang Jepang memberi 

janji kemerdekaan kepada 

1. Siswa mampu 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

berkaitan 

tentang 

berkhirnya 

kekuasaan 

Jepang di 

Indonesia 

 

2. Siswa mampu 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

berkaitan 

tentang 

pembentukan 

Pengetahuan 

pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

pemahaman 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Obyektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyektif 
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3.  

Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti penting 

sidang 

BPUPKI dan 

PPKI bagi 

persiapan 

kemerdekaa

n dan 

pembentuk

an Negara 

Indonesia 

bangsa Indonesia di kelak 

kemudian hari adalah .... 

a.  Ingin membentuk Asia Timur 

Raya 

b.  Untuk mendewasakan bangsa 

Indonesia 

c.  Pasukan Jepang semakin 

terdesak sekutu 

d.  Agar bangsa Indonesia 

mempersiapkan kemerdekaan 

 

3. Menganalisis arti penting sidang 

BPUPKI dan PPKI bagi 

persiapan kemerdekaan dan 

pembentukan Negara Indonesia.  

Contoh soal: 

Tugas utama BPUPKI adalah.. 

a. Mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan negara 

Indonesia merdeka 

b. Menyusun teks  proklamasi 

kemerdekaan Indonesia  

c. Memberikan pertimbangan 

kepada pemerintah Jepang 

d. Menerima penyerahan 

kekuasaan Jepang 

BPUPKI oleh 

Jepang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siswa mampu 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

berkaitan 

dengan 

sidang 

BPUPKI dan 

PPKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyektif 
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SOAL POST TEST 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas/Semester : VIII/2 

Waktu : 1 x 30 menit 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

PETUNJUK UMUM 

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

2. Periksalah dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

pertanyaan 

3. Jumlah soal sebanyak 20 butir soal obyektif dengan 4 pilihan jawaban 

untuk masing-masing soal 

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, 

lakukan langkah sebagai berikut: 

Semula : A B C D 

Pembentulan : A B C D 

1. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur) pada 

tanggal…. 

a. 11 Januari 1942  c. 13 Januari 1942 

b. 12 Januari 1942  d. 14 Januari 1942 

2. Latar Belakang Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 

di kelak kemudian hari adalah .... 

a.  Ingin membentuk Asia Timur Raya 

b.  Untuk mendewasakan bangsa Indonesia 

c.  Pasukan Jepang semakin terdesak sekutu 

d.  Agar bangsa Indonesia mempersiapkan 

3. Yang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha ersiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 1 Maret 1945 adalah 

a.  Kumaikici Harada 

b.  PM Tojo 

c.  PM Kaiso 

d. Kaisar Hirohito 

4.  Tokoh yang menjadi ketua BPUPKI ialah ……. 

a. R.P. Suroso 

b. dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat 

c. Mr. Soepomo 

d. Mr. Muhammad Yamin 

5. Salah satu tokoh BPUPKI (kecuali) adalah …. 

a. Ki Hajar Dewantoro 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Mr. Moh Yamin 

d. Supriyadi 
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6. BPUPKI beranggotakan …. 

a. 60 orang 

b. 40 orang 

c. 30 orang 

e. 20 orang  

7. Salah satu tokoh BPUPKI yang mengemukakan 5 falsafah negara pada 

tanggal 1 Juni 1945 adalah ….. 

a. Mr. Muhammad Yamin 

b. Ir. Soekarno 

c. Mr. Supomo 

d. Radjiman Widyodiningrat  

8. 1. Peri kebangsaan. 

2. Peri kemanusiaan. 

3. Peri ketuhanan. 

4. Peri kerakyatan. 

5. Kesejahteraan rakyat 

Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia di atas, dikemukakan 

oleh : 

a. Mr. Soepomo 

b. A. Soebardjo 

c. Mr. Muhammad Yamin 

d. Ir. Soekarno 

9. Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang 

Dasar berhasil merumuskan.... 

a.   Piagam Jakarta 

b.  Batang Tubuh UUD 1945 

c.   Lagu kebangsaan Indonesia Raya 

d.  Rancangan bentuk negara dan sistem 

10. pemerintahanBadan yang meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD 

1945 adalah …. 

a. BPUPKI 

b. KNIP 

c. PPKI 

d. MPRS 

11. Istilah Pancasila untuk pertama kali dimunculkan tanggal 1 Juni 1945 oleh .... 

a.  Mr. Moh Hatta 

b.  Mr. Soepomo 

c.  Ir. Soekarno 

d.  Moh.Yamin 

12. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di …. 

a. Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta 

b. Jalan Merdeka Utara, Jakarta 

c. Jalan Menteng No. 31 Jakarta 
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d. Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta 

13. Salah satu peranan Laksamana Maeda dalam Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia adalah …. 

a. Menyiapkan tempat untuk perumusan teks proklamasi 

b. Memberi saran tentang isi proklamasi kemerdekaan 

c. Membantu penyusunan naskah proklamasi 

d. Memberikan bantuan dalam bentuk persenjataan 

14. Panitia Sembilan terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis, salah satunya  adalah... . 

e. Abdul Kahar Muzakir  

f. Oei Tjong Hauw 

g. R. Octo Iskandardinata 

h. Ichibangae 

15. BPUPKI dibubarkan pada tanggal... . 

a. 7 Agustus 1945  c. 9 Agustus 1945 

b. 8 Agustus 1945  d. 10 Agustus 1945 

16. Perwakilan anggota PPKI dari Kalimantan adalah .... 

a. Abdul Abas 

b. A.A. Hamidan 

c. Andi Pangeran 

d. Dr. Ratulang  

17. Nama lain dari PPKI adalah ….. 

a. Dokuritsu Junbi Cosakai 

b. Dokuritsu Junbi Inkai 

c. Rengasdengklok 

d. Hoso Kanri Kyoku 

18. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 beranggotakan….orang 

a. 9   c. 21 

b. 12   d. 60 

19. Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam pada 

tanggal …. 

a.  9 Agustus 1945 

b. 10 Agustus 1945 

c. 11 Agustus 1945 

d. 12 Agustus 1945 

20. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengambil keputusan penting, 

antara lain …. 

a. Membentuk menteri menteri 

b. Penetapan susunan kementerian 

c. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat 

d. Memilih dan mengangkat persiden dan wakil presiden Republik 

Indonesia 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

  

Sekolah        :  SMP NURUL SALAM  

 Mata pelajaran :  IPS / Sejarah 

Kelas / Semester     :  VIII / Genap  

Alokasi Waktu         : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi    :  5.   Memahami usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar      :  5.1 Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

Indikator                      :  1. Menjelaskan alasan Jepang membentuk BPUPKI 

                                       2. Mendiskripsikan secara kronologis proses penyusunan 

dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan 

didirikan  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Menjelaskan latar belakang pemerintah Jepang memberikan janji 

kemerdekaan kepada Indonesia 

2. Menjelaskan latar belakang dibentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang 

3. Menjelaskan tujuan pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji Jepang 

4. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam BPUPKI 

5. Menjelaskan hasil sidang-sidang BPUPKI 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Janji jepang kepada Indonesia 

2. Latar belakang pembentukan BPUPKI oleh Jepang 

3. Tujuan pembentukan BPUPKI oleh Jepang 

4. Tokoh-tokoh BPUPKI 

5. Hasil sidang BPUPKI 

C.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah bervariasi 

2. Tebak Kata 
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3. Penugasan 

 

D.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Pendahuluan: 

1. Guru memberi salam, memeriksa kebersihan ruang 

belajar dan kehadiran siswa. 

2. Guru menyampaikan Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, dan tujuan pembelajaran dari 

materi ini. 

3. Guru memotivasi siswa dengan  memberikan 

pertanyaan “kapan Jepang datang ke Indonesia?”. 

10 

menit 

Ceramah 

bervariasi 

2. Kegiatan Inti: 

a. Eksplorasi 

 Guru menjelaskan tentang materi proses persiapan 

kemerdekaan Indonesia tentang latar belakang 

pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan 

kepada Indonesia, dibentuknya BPUPKI oleh 

pemerintah Jepang, Tujuan pembentukan BPUPKI, 

Tokoh-tokoh  dan hasil dari sidang BPUPKI. 

 

b. Elaborasi 

 Guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan 

kelas.  

 Seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 

cm yang nanti dibacakan pada pasangannya. 

Seorang siswa yang lainnya diberi kartu yang 

berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca 

(dilipat) kemudian ditempelkan didahi atau 

diselipkan di telinga, disaku baju atau dikalungkan. 

 Siswa lain membawa kartu 10 x 10 cm 

60 

menit 

Ceramah, 

Tebak 

Kata, 

Tanya 

jawab. 
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membacakan kata – kata yang tertulis didalamnya, 

sementara pasangannya menebak apa yang 

dimaksud di dalam kartu 10 x 10 cm. jawaban yang 

tepat apabila sesuai dengan isi kartu yang 

ditempelkan didahi atau telinga. 

 Guru memperbolehkan siswa duduk apabila 

jawabannya tepat (sesuai yang dituliskan di kartu). 

Bila belum tepat pada waktu yang ditetapkan belum 

mengarah dengan kata – kata lain (memancing), 

asal jangan langsung memberi tahu jawabannya. 

   

c. Konfirmasi 

 Guru melakukan evaluasi terhadap  

proses pembelajaran. 

 Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dan  belum menguasai materi. 

 Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi hasil dari proses pembelajaran  

3. Penutup : 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada  

pertemuan berikutnya. 

 

10 

menit 

Ceramah 

 

   

E. SUMBER BELAJAR 

1. Media  : LKS, kartu, buku paket relevan, internet, gambar,  Hand 

out 

2. Alat  : White board, spidol, bolpoint, pensil, kertas HVS 

3. Sumber : Sutarto dkk. 2008. IPS Terpadu untuk SMP Kelas 

VIII: Semester 2. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Sugiharsono dkk. 2008. IPS Terpadu untuk 

SMP Kelas VIII: edisi 4 Semester 2. Jakarta : 
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Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional 

 

F. PENILAIAN  

1. Kognitif 

a. Penilaian Proses 

1) Kehadiran siswa 

2) Keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung 

3) Ketepatan waktu pengumpulan tugas 

4) Tes tertulis individu 

b. Penilaian Produk 

1) Tugas rumah : Mengerjakan soal dari guru 

2) Tes tertulis 

c. Teknik 

1) Tes tertulis 

2) Observasi kinerja siswa 

d. Bentuk Instrumen 

1) Soal pilihan ganda 

2) Soal uraian 

2. Afektif 

Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) 

dengan baik dan mampu mengembangkan nilai-nilai keteladanan dari 

materi sejarah yang telah diajarkan. 

 

 

 Bantarbolang,    Mei 2011 

                       

Peneliti  

  

 

                           

Doni Harfiyanto 

NIM: 3101407079                        
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BAHAN AJAR 

PROSES PERSIAPAAN KEMERDEKAAN 

 

A. Alasan Jepang Membentuk BPUPKI 

Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang selalu 

menderita kekalahan dalam Perang Asia – Pasifik. Bahkan di Indonesia berkobar 

perlawanan yang dilakukan rakyat maupun tentara PETA. Keadaan di negeri Jepang 

semakin buruk,moral masyarakat menurun. Hal – hal yang tidak menguntungkan 

menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh 

Jenderal Kuniaki Koiso. 

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di 

Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur 

(Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Pada tahun 1944 Pulau 

Saipan direbut oleh Sekutu. Angkatan perang Jepang dipukul mundur angkatan 

perang Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan 

Marshall, maka seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai hancur berarti 

kekalahan Jepang di ambang pintu. Sekutu terus menyerbu kota-kota di Indonesia 

seperti Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya. Akhirnya tentara Sekutu mendarat 

di kota penghasil minyak yakni Tarakan dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang 

gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan 

Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji 

kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam 

bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai. Maksud dan tujuan dibentuknya 

BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan 

segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. 

Ketua BPUPKI adalah dr K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Ia dibantu 2 orang 

ketua muda yaitu seorang Jepang Shucokan Cirebon bernama Icibangase dan R.P. 

Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. 

A.G. Pringgodigdo. Anggota BPUPKI ada 60 orang termasuk 4 orang golongan Arab 

serta golongan peranakan Belanda dan terdapat pula 7 orang Jepang dalam pengurus 

istimewa yakni tanpa hak suara,sehingga seluruhnya berjumlah 63 orang. BPUPKI ini 

dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang digedung Cuo Sangi In yang dihadiri oleh 
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seluruh anggota BPUPKI dan dua pembesar Jepang yakni Jenderal Itagaki  dan 

Jenderal Yaiciro Nagano. 

 

 

B. Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi untuk Negara Indonesia yang 

Akan Didirikan 

 

Setelah anggota BPUPKI dilantik, kemudian mulai bersidang. Dalam hal ini 

tugas BPUPKI adalah menyusun Dasar dan Konstitusi untuk negara Indonesia yang 

akan didirikan. BPUPKI mulai bersidang tanggal 29 Mei 1945. Sidang BPUPKI 

berlangsung dua tahap yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Sedangkan 

sidang kedua berlangsung dari tanggal 19 - 17 Juli 1945. 

1. Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 Juni 1945) 

Sidang ini merumuskan undang-undang dasar yang dimulai dengan 

membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Ada tiga pandangan yang 

dikemukakan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 

1945, hari pertama persidangan pertama BPUPKI, Muh. Yamin dalam 

pidatonya mengemukakan Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik 

Indonesia. Asas Dasar adalah sebagai berikut. 

1) Peri kebangsaan. 

2) Peri kemanusiaan. 

3) Peri ketuhanan. 

4) Peri kerakyatan. 

5) Kesejahteraan rakyat. 

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo memusatkan pidatonya 

pada dasar negara Indonesia merdeka. Menurut beliau, dasar-dasar bagi 

Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 

1) Persatuan. 

2) Kekeluargaan. 

3) Keseimbangan lahir batin. 

4) Musyawarah. 

5) Keadilan rakyat. 
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Kesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan rapat terakhir dalam 

sidang pertama, Ir. Soekarno dalam pidatonya mengemukakan perumusan lima dasar 

negara Indonesia merdeka, yaitu : 

1) Kebangsaan Indonesia; 

2) Internasionalisme atau perikemanusiaan ; 

3) Mufakat atau demokrasi; 

4) Kesejahteraan sosial; 

5) Ketuhanan yang Maha Esa. 

Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 selain berisi usul mengenai dasar 

negara Indonesia merdeka, juga berisi usul mengenai nama bagi dasar negara yakni 

Pancasila. Sidang pertama BPUPKI berakhir tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang 

pertama ini tidak menghasilkan kesimpulan atau perumusan. Pada waktu itu hanya 

ada saran-saran atau usulan mengenai rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. 

Setelah itu BPUPKI mengadakan reses selama lebih dari satu bulan.  

Sebelum reses, dibentuklah panitia kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno. 

Panitia kecil itu berjumlah 8 orang dengan tugas menampung saran, usul dan 

konsepsi para anggota untuk diserahkan melalui sekretariat. Anggota lainnya dalam 

panitia kecil ini adalah Drs. Mohammad Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid 

Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Muhammad Yamin dan A.A. 

Maramis. 

Ir. Soekarno melaporkan bahwa pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Kecil itu 

mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI, sebagian di antaranya 

menghadiri sidang Cuo Sangi In. Hasil pertemuan itu adalah telah ditampungnya 

suara-suara dan usul-usul lisan anggota BPUPKI.  

Dalam pertemuan itu pula terbentuk panitia kecil lain yang berjumlah 9 

orang, yang kemudian dikenal dengan Panitia Sembilan. Mereka itu terdiri 

atas: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, 

Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasyim, H.Agus Salim, 

dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia sembilan tersebut berkumpul menyusun 

rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota. 

Akhirnya mereka berhasil merumuskan maksud dan tujuan pembentukan 

negara Indonesia merdeka. Rumusan itu diterima secara bulat dan 
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ditandatangani. Oleh Mr. Muh Yamin rumusan hasil Panitia sembilan itu 

diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 

Rumusan dasar negara Indonesia Merdeka berdasar Piagam Jakarta 

sebagai berikut. 

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemelukpemeluknya.’ 

2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3) Persatuan Indonesia. 

4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan. 

5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

2. Sidang BPUPKI II (10 - 17 Juli 1945) 

Pada sidang yang kedua tanggal 11 Juli 1945, panitia Perancang Undang-

Undang Dasar dengan suara bulat meyetujui isi preambule (pembukaan) yang 

diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk panitia kecil perancang 

Undang - Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo dengan 

anggota-anggotanya sebagai berikut. 

1. Mr. Wongsonegoro 

2. Mr. Ahmad Subarjo 

3. Mr. A.A. Maramis 

4. Mr. R.P. Singgih 

5. H. Agus Salim 

6. dr. Sukiman 

Pada sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari Panitia 

Perancang Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno selaku ketua melaporkan tiga 

hasil panitia, yaitu sebagai berikut. 

1. Pernyataan Indonesia merdeka. 

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 

3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. 

Dalam sidang BPUPKI II ini disetujui secara bulat yaitu: 
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1. Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka; 

2. Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu. 

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan sebagai gantinya 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam 

bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini dibentuk sebagai badan 

yang akan mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah dari bala tentara 

Jepang kepada bangsa Indonesia. 

C. Dibentuknya PPKI dan Peranannya dalam Proses Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dibom atom oleh Amerika 

Serikat yang tergabung dalam pasukan Sekutu. Bayangan kekalahan makin 

menghantui para pemimpin Jepang. Dalam keadaan semacam itu, Jepang 

seakan-akan hendak mewujudkan janjinya kepada bangsa Indonesia untuk 

merdeka. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan 

pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau 

Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk oleh Jepang dengan anggota berjumlah 

21 orang. 

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom atom oleh pasukan 

Amerika Serikat. Akibat pengeboman itu, Jepang makin tidak berdaya. Oleh 

karena itu, Jendral Besar Terauchi selaku Panglima Tentara Umum Selatan, 

yang menepalai semua terntara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara, 

memanggil Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Widyodiningrat 

agar dating ke markas di Dalat (Vietnam). 

Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam 

pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka melakukan pertemuan dengan Jendral 

Besar Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, 

Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang 

memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan 

itu dapat diumumkan apabila segala persiapan sudah selesai. 

Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 kepada para pemimpin bangsa 

Indonesia, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 
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1) Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada 

bangsa Indonesia 

2) Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI 

3) Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai 

dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul 

oleh pulau lainnya 

4) Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia 

Belanda 

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. 

Hal ini diumumkan Tenno Heika melalui radio. Sutan Syahrir yang mendengar berita 

menyerahnya Jepang kepada Sekutu segera mendesak Bung Karno agar segera 

dilaksanakan proklamasi tanpa harus menunggu janji Jepang. Namun Bung Karno 

belum menerima maksud Sutan Syahrir tersebut dengan alasan belum mengadakan 

pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang lain serta mengecek terlebih 

kebeneran berita tentang kekalahan Jepang. 

 Sutan Syahrir kemudian menemui para pemuda seperti Sukarni, BM. Diah, 

Sayuti Melik dan lain-lain. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa 

Zaman Jepang (pukul 20.00 WIB) para pemuda mengadakan rapat yang dipimpin 

oleh Chaerul Saleh. Rapat berlangsung di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi 

di Pegangsaan Timur, Jakarta. Mereka yang hadir selain Chaerul Saleh adalah Djohar 

Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Dalam rapat 

tersebut diputuskan tentang tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa 

kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia sendiri, segala ikatan, hubungan dan janji 

kemerdekaan harus diputus dan perlunya berunding dengan Ir. Soekarno dan 

Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dalam menyatakan 

proklamasi. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 

22.00 WIB) Wikana dan Darwis mewakili dari para pemuda menemui Bung Karno. 

Mereka berdua mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada keesokan harinya. Akhirnya terjadilah perdebatan. Perbedaan tersebut 

sampai mengarah pada pemaksaan dari golongan muda terhadap golongan tua. Akan 

tetapi kedua golongan tersebut bertujuan demi mencapai kemerdekaan Indonesia.  
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Sementara itu PPKI yang dibentuk oleh Jepang namun hingga Jepang 

menyerah kepada Sekutu, PPKI belum pernah bersidang. PPKI baru 

mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni setelah Proklamasi 

Kemerdekaan. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut anggota 

PPKI ditambah 6 orang oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang. 

Dengan demikian dapat dianggap bahwa PPKI telah diambil alih oleh rakyat 

Indonesia dari pihak Jepang. Dengan tambahan anggota tersebut, PPKI 

dianggap sebagai wakil dari seluruh bangsa Indonesia. 

Adapun 6 orang baru PPKI itu adalah Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, 

Ki Hajar Dewantoro, Iwa Kusumasumantri, Mr. Kasman Singodimejo, dan 

Wiranatakusumah. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itulah 

pembukaan beserta batang tubuh undang-undang Dasar 1945 disyahkan oleh 

PPKI. Pembukaan UUD 1945 yang disyahkan diambil dari Piagam Jakarta 

dengan perubahan atas pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia Bagian 

Timur setelah berkonsultasi dengan pemuka-pemuka agama islam. Dengan 

demikian rumusan Pancasila Dasar Negara yang otentik adalah rumusan 

PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab; 

3. Persatuan Indonesia; 

4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiandonesia bagian timur setelah 

berkonsultasi dengan pemuka-pemuka Islam. 
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Kartu tebakan siswa 

                                                         

 Tokoh ini mengetuai suatu badan 

bentukan jepang 

 

 Badan yang dipimpin bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu 

yang dibutuhkan bagi pendirian 

negara dan pemerintah RI 

 

 PPKI adalah badan yang ia pimpin 

 

“ SIAPAKAH AKU?” 

Jawaban : 

 

Ir Soekarno 

 

 Panitia ini dibentuk pada masa 

reses sidang BPUPKI I dan II 

 

 Menghasilkan rumusan dasar 

negara yang disebut piagam jakarta 

 

 Panitia ini beranggotakan 9 orang 

 

“ SIAPAKAH AKU?” 

Jawaban : 

                                                                                                                                        

Panitia Sembilan 

 

 Aku berasal dari Jepang 

 

 Tokoh ini adalah pimpinan tentara 

jepang di Jawa 

 

 Pada tanggal 1 maret 1945 ia 

mengumumkan pembentukan 

badan yang dinamakan BPUPKI 

 

 “ SIAPAKAH AKU?” 

Jawaban : 

 

Kumaikichi Harada 
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26n2

=

0.889

0.7912

=

165.50

6.37

=

=

s1 = 0.831 s2

s2
2

x2

0.6900 =

= 25

x1 = 6.26

s1
2

=

n1

K-21 7.00

K-22 4.50

= 156.50

21 E-21 6.50 21

22 E-22 5.00 22

6.00 20

8.00 1919 E-19

20 E-20

K-19 7.50

K-20 7.00

K-17 6.50

K-18 6.00

17 E-17 6.00 17

18 E-18 6.00 18

5.50 16

7.50 1515 E-15

16 E-16

K-15 5.50

K-16 7.00

K-13 6.00

K-14 7.00

13 E-13 5.50 13

14 E-14 6.50 14

6.50 12

6.00 1111 E-11

12 E-12

K-11 7.00

K-12 4.50

K-09 6.50

K-10 6.50

9 E-09 8.00 9

10 E-10 5.00 10

6.00 8

6.50 77 E-07

8 E-08

K-07 6.50

K-08 6.50

K-05 5.50

K-06 6.50

5 E-05 5.00 5

6 E-06 6.50 6

5.50 4

6.50 33 E-03

4 E-04

K-03 7.00

K-04 5.00

K-01 6.50

K-02 6.50

1 E-01 6.50 1

2 E-02 6.00 2

DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST)  ANTARA  KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL

Kode Nilai

Eksperimen Kontrol

No Kode Nilai No

23 E-23 7.50 23 K-23 6.50

24 E-24 6.00 24 K-24 5.50

25 E-25 6.50 25 K-25 6.50

26 K-26 8.50
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26 K-26 8.00

25 E-25 8.00 25 K-25 8.50

24 E-24 8.00 24 K-24 7.50

23 E-23 8.50 23 K-23 7.00

DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA  KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL

Kode Nilai

Eksperimen Kontrol

No Kode Nilai No

1 E-01 8.50 1

2 E-02 7.00 2

K-03 7.50

K-04 7.50

K-01 7.50

K-02 7.00

8.50 4

7.00 33 E-03

4 E-04

5 E-05 8.00 5

6 E-06 8.50 6

K-07 7.50

K-08 9.00

K-05 8.50

K-06 7.50

8.50 8

8.00 77 E-07

8 E-08

9 E-09 9.00 9

10 E-10 7.50 10

K-11 7.50

K-12 7.50

K-09 8.00

K-10 6.50

7.50 12

9.00 1111 E-11

12 E-12

13 E-13 8.50 13

14 E-14 9.50 14

K-15 7.00

K-16 8.00

K-13 7.50

K-14 7.50

7.50 16

8.00 1515 E-15

16 E-16

17 E-17 8.00 17

18 E-18 9.50 18

K-19 8.50

K-20 8.50

K-17 6.50

K-18 7.50

8.50 20

8.00 1919 E-19

20 E-20

8.00 21

22 E-22 7.00 22

= 204.00

K-21 7.00

K-22 8.50

21 E-21

=

= 25

x1 = 8.16

s1
2

=

n1

s1 = 0.688 s2

s2
2

x2

0.4733

26n2

=

0.645

0.4154

=

199.00

7.65

=

=
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Foto-foto pelaksanaan penelitian di SMP Nurul Salam Bantarbolang 

 

 Gambar 2. Suasana saat pelaksanaan Ujicoba soal 

 

 Gambar 3. Suasana saat pelaksanaan pre test di kelas ekperimen 
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Gambar 4. Pemberian Perlakuan di kelas Eksperimen  

 

 Gambar 5. Pemberian post tes di kelas eksperimen 
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Gambar 6. Pemberian pre test di kelas kontrol 

 

Gambar 7. Pemberian perlakuan di kelas kontrol 
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 Gambar 8. Pemberian post test di kelas kontrol 
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