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SARI 

Prihartini, Dini. 2011. Penerapan Lesson Study Berbasis Sekolah Untuk 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMA 
Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan 
Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Lesson Study Berbasis Sekolah, Kualitas Pembelajaran, 
Pembelajaran Sejarah.  
 

Dalam proses pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Rowosari, guru 
lebih dominan dalam menyampaikan materi. Siswa lebih banyak mencatat karena 
memang kemampuan siswa terletak pada catatan. Pembelajaran yang berlangsung 
bersifat satu arah. Siswa memiliki kesulitan  dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi baik dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Oleh karena itu 
diperlukan upaya perbaikan cara mengajar guru dalam pembelajaran Sejarah yaitu 
penerapan lesson study berbasis sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan lesson study berbasis sekolah dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran Sejarah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 
Rowosari tahun ajaran 2010/2011.  

Lesson study adalah suatu bentuk kegiatan pengembangan keprofesionalan 
guru yang bercirikan guru membuka pelajaran yang dikelolanya untuk guru 
sejawat lainnya sebagai observer, sehingga memungkinkan para guru saling 
membagi pengalaman pembelajaran. Proses pada lesson study berbasis sekolah 
melibatkan para guru dalam kelompok-kelompok diskusi kecil dengan aktivitas 
antara lain adalah berdiskusi merencanakan proses belajar mengajar, mengajar, 
melakukan observasi terhadap proses belajar mengajar dan melakukan diskusi 
setelah pembelajaran untuk melakukan berbagai pembelajaran untuk melakukan 
berbagai perbaikan bagi proses berikutnya. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu kualitatif dan 
kuantitatif Dengan desain menggunakan siklus I dan siklus II karena peneliti 
berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran Sejarah dengan 
menerapkan lesson study berbasis sekolah. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari tahun ajaran 2010/2011. Pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan tes.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan lesson study 
berbasis sekolah dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan kinerja guru 
dan keaktivan siswa. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya hasil 
belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA N 1 Rowosari tahun ajaran 2010/2011.Hasil 
penelitian siklus I pembelajaran menggunakan metode listening team melalui 
penerapan lesson study berbasis sekolah menunjukkan nilai rata-rata kelas naik 
menjadi 73, 18 dari data awal 66, 19. Presentase ketuntasan naik menjadi 72, 73% 
dari 48, 49% pada data awal. Hasil penelitian siklus II menunjukkan rata-rata 
kelas naik menjadi 77, 27 dengan presentase ketuntasan menjadi 90, 91%. 
Analisis meningkatnya keaktifan belajar siswa diperoleh melalui hasil observasi 
aktifitas siswa dari kesiapan, keaktifan maupun perilaku selama proses 
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pembelajaran yang hasilnya pada siklus I menunjukkan 50 % dan siklus II 
menunjukkan 64%. Hasil pengamatan terhadap kinerja  guru mengalami 
peningkatan yaitu dari 58, 82  pada siklus I menjadi 74, 11% pada siklus II, hal ini 
karena guru sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan lesson study 
berbasis sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Sejarah kelas XI IPS 
3 SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal. Hasil penelitian diharapkan dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan serta bagi sekolah-sekolah 
lain untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Arti pendidikan sangat 

penting karena melalui pendidikan manusia diharapkan dapat berkembang ke 

arah yang lebih baik. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan potensi 

dan kualitas diri yang dimiliki, baik secara pribadi maupun sebagai modal dasar 

pengembangan bangsa. 

Keberhasilan proses pendidikan di sekolah dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa dan faktor yang berasal dari 

luar atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri siswa berupa 

kemampuan, motivasi belajar, kebiasaan belajar, faktor psikis dan fisik siswa. 

Faktor yang datang dari luar yaitu sesuatu yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa di sekolah yaitu kualitas pembelajaran (Sudjana, 2005: 39). 

Pembelajaran sejarah yang diberikan pada siswa di Sekolah Menengah 

Atas memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa 

yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki 

rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini karena sejarah mengajarkan pada 

siswa pengetahuan tentang masa lampau yang mengandung nilai-nilai kearifan 
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yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik (Lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006). 

Guru mempunyai peran yang penting bagi dunia pendidikan. Kualitas 

seorang guru akan ikut menentukan kualitas mutu pendidikan. Peran guru di 

sekolah tidak hanya sebagai pihak yang menyampaikan materi pelajaran 

kepada peserta didik. Lebih jauh lagi guru merupakan seorang fasilitator yang 

sekaligus menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar.  

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

guru memiliki tugas (1) merencanakan pembelajaran, melakasanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran, (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 

dan kompetensi, secara berekelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif 

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik 

tertentu. Guru yang professional sangat diperlukan dalam rangka proses 

peningkatan mutu pendidikan, baik secara individual maupun kolaboratif untuk 

melakukan sesuatu, mengubah agar pendidikan dan pembelajaran menjadi 

lebih berkualitas. 

Murphy dalam Mulyasa (2008:8) menyatakan bahwa keberhasilan 

pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya,, karena guru adalah 

pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif 

pembelajaran. Guru merupakan salah satu unsur dalam bidang pendidikan 

harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai 
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tenaga professional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang. Dalam arti lain, pada diri guru harus bertanggung jawab untuk 

membawa para siswa pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. 

Guru tidak hanya mengajar tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing 

dalam menuntun siswa belajar. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu sistem yang tidak dapat 

dipisahkan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar 

diantaranya adalah motivasi dan aktivitas belajar dari peserta didik, yang 

merupakan suatu proses belajar terhadap mata pelajaran sejarah. Mengajar pada 

dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar, sehingga didapatkan hasil belajar yang maksimal. Namun, pada 

kenyataanya hasil belajar sejarah yang diperoleh siswa masih rendah 

khususnya di tingkat SMA yang seharusnya sudah mampu memahami lebih 

suatu konsep sejarah. Rendahnya pemahaman terhadap konsep sejarah 

disebabkan saat ini pendidikan sejarah hanya berpusat pada kemampuan 

menghafal materi. Siswa sering tidak memahami secara mendalam substansi 

materinya. Kenyataan ini  juga didukung dengan rendahnya nilai rata-rata mata 

pelajaran sejarah masih di bawah nilai ketuntasan belajar. 
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Tabel 1. 
Daftar Nilai Ulangan Harian Kelas XI IPS 3 

 Nilai Ulangan harian 

Persentase Jumlah 

Persentase ketuntasan klasikal 48,49 % 16 siswa 

Persentase ketidaktuntasan klasikal 51,51 % 17 siswa 

Rata- Rata  66,96 

Nilai tertinggi 90 1 siswa 

Nilai terrendah 30 1 siswa 

 (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 
 

Melihat kenyataan proses pembelajaran di lapangan yang masih 

menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru, dibutuhkan inovasi 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam 

mengelola pembelajaran. Inovasi pembelajaran tersebut antara lain adalah 

suatu model pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa (strategi 

pembelajaran ranah motorik). Hal ini sebagai bentuk inovasi dalam 

memperbaiki kualitas proses belajar mengajar bertujuan untuk membantu 

peserta didik agar bisa belajar mandiri dan kreatif, sehingga dapat memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya 

kepribadian yang mandiri (Sanjaya 2006:136). 

Berdasarkan hasil observasi penulis di SMA Negeri 1 Rowosari diketahui 

bahwa proses pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah di sekolah  tersebut 

masih dilakukan secara konvensional yaitu melalui teknik ceramah. Meski 

sesekali kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi, namun 

hasilnya kurang maksimal. Hanya sedikit siswa yang benar-benar antusias 

mengikuti diskusi tersebut. Siswa masih bersikap pasif dalam pelaksanakan 
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pembelajaran. Hasilnya dapat dilihat hanya siswa tertentu saja yang aktif 

bertanya atau menyampaikan pendapat. Masalah lain dalam pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 1 Rowosari adalah keterbatasan kelengkapan sarana 

dan prasarana dalam pembelajaran. Siswa hanya memiliki LKS sebagai sumber 

belajar satu-satunya. 

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pembelajaran sejarah di 

sekolah-sekolah khususnya di SMA belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Dewasa ini pembelajaran sejarah di sekolah masih bersifat 

konvensional, yaitu peran guru di kelas masih sangat dominan dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran sangat terbatas sehingga pembelajaran masih 

bersifat satu arah. 

Langkah awal yang perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan siswa 

yang berkualitas tinggi adalah bagaimana siswa dapat menyukai materi yang 

akan dibawakan oleh guru. Sebaik apapun pendekatan atau metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam membawakan materi 

pembelajarannya akan kurang bermakna dan akan banyak menemui hambatan 

bila siswa tidak menyenangi materi yang disampaikan. Kecakapan seorang 

guru dalam mengetengahkan materi yang dapat menggugah semangat siswa 

untuk mempelajarinya adalah suatu prestasi tersendiri yang menunjukkan 

tingkat keprofesionalan guru yang bersangkutan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan,  Bab IV pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
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inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa  untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran seorang guru dituntut 

untuk dapat memiliki sebuah pendekatan, metode, dan teknik-teknik tertentu 

yang dapat menciptakan kondisi kelas pada pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan. Pada akhirnya akan diperoleh kondisi kelas yang 

termotivasi, aktivitas yang tinggi serta hasil belajar yang memuaskan. 

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu dilakukan oleh semua 

pihak di sekolah. Tanggung jawab meningkatkan kualitas pembelajaran tidak 

hanya dari guru mata pelajaran yang bersangkutan tetapi guru-guru lain dan 

kepala sekolah. Selama ini proses pembelajaran di sekolah kurang 

diperhatikan, tetapi lebih mengutamakan hasil UAN. Kondisi ini 

mengakibatkan mata pelajaran yang tidak diikutsertakan dalam UAN kurang 

memperoleh perhatian. 

Upaya meningkatkan mutu guru dengan mengadakan pelatihan yang ada 

di sekolah, bukan hanya guru yang bersangkutan akan tetapi guru-guru lain dan 

kepala sekolah juga memiliki andil penting dalam proses perbaikan 

pembelajaran di dalam kelas. Usaha pemerintah dalam pelatihan guru kurang 

memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu guru, karena: 

pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata di kelas, materi pelatihan 

yang diberikan tidak memperhatikan daerah asal guru dan kondisi sekolah. 
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Kegiatan perbaikan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara 

kolaboratif oleh guru-guru mata pelajaran sejarah dan kepala sekolah sesuai 

dengan permasalahan yang ada di sekolah dapat ditempuh dengan cara lesson 

study berbasis sekolah. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas 

pembelajaran sejarah di sekolah maka prestasi siswa juga akan ikut meningkat. 

Bukan hanya nilai ujian yang semakin baik namun juga siswa lebih aktif di 

dalam proses pembelajaran, tidak hanya menjadi objek tetapi sebagai subjek 

pembelajaran. 

Lewis dalam Yulianti (2005), menyatakan bahwa Lesson Study merupakan 

siklus kegiatan kelompok guru yang bekerja bersama dalam menentukan tujuan 

pembelajaran, melakukan ”research lesson” dan secara berkolaborasi 

mengamati, mendiskusikan dan memperbaiki pembelajaran tersebut. Lesson 

Study dapat dijadikan jembatan untuk meniti kearah cita-cita  proses 

pembelajaran yang ideal sebagaimana tercantum dalam standar nasional 

pendidikan diatas. 

Lesson study bukan metode atau strategi pembelajaran. Tetapi kegiatan 

lesson study dapat menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. 

Lesson study berbasis sekolah melibatkan semua guru sejarah di SMA Negeri 

Rowosari dan kepala sekolah. Diharapakan dengan upaya perbaikan 

pembelajaran secara kolaboratif maka masalah-masalah yang muncul dalam 

pembelajaran dapat teratasi. 
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Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul ” Penerapan Lesson Study 

Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah pada 

Siswa Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari Tahun Ajaran 2010/2011” 

dengan harapan Lesson Study berbasis sekolah dapat diterapkan sehingga dapat 

membantu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran sejarah di sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat peneliti dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari kabupaten Kendal dengan 

menerapkan lesson study berbasis sekolah adalah : “ Bagaimana penerapan 

lesson study berbasis sekolah dapat meningktakan kualitas pembelajaran 

Sejarah pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal 

tahun pelajaran 2010/2011?”. 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan oleh peneliti di atas maka dapat 

diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut : “ Untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran Sejarah pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 

Rowosari Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 dengan menerapkan 

lesson study berbasis sekolah“. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil adalah bahwa penerapan lesson study berbasis 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Sejarah pada siswa kelas 

XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2010/2011 adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan lesson study 

berbasis sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Sejarah. 

Selain itu, juga memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang 

akan meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian 

ini. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat berupa : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang 

penting dan tepat bagi peningkatan mutu pembelajaran di 

sekolahnya, khususnya pada mata pelajaran sejarah yang dikaji 

melalui Lesson Study berbasis sekolah. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran sejarah. 

2) Memberi motivasi kepada siswa sehingga hasil belajar 

meningkat. 
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3) Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

4) Memberikan suasana yang baru dan lebih menyenangkan dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan. 

c. Bagi Guru 

1) Memberikan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan 

dalam menggunakan model dan media pembelajaran. 

2) Meningkatkan profesionalisme dan keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang bermakna. 

3) Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. 

4) Dapat membangkitkan kreativitas guru dalam menerapkan dan 

menciptakan berbagai variasi strategi pembelajaran. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

sekolah guna memaksimalkan siswa dan kinerja guru dalam proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah. 

e. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran sejarah yang 

dapat dilaksanakan dan dikembangkan di masa yang akan datang 

serta dapat memberi bekal kepada peneliti sebagai calon guru agar 

dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran di kelas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Lesson Study Berbasis Sekolah 

1. Lesson Study Berbasis Sekolah 

Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam pandangan dan aliran 

yang berbeda. Aliran yang terkait dengan penelitian ini aliran progresivisme. 

Menurut Redja Mudyaharjo, progresivisme adalah gerakan pendidikan yang 

mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak 

(child centered), sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang 

berpusat pada guru (teacher-centered) atau bahan pelajaran (subject-centered). 

Aliran progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang sangat 

berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Usaha pembaharuan di dalam lapangan 

pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresivisme ini 

(Mudyharjo, 2006). 

Teori progresivisme muncul sebagai reaksi dari adanya pembelajaran 

yang berpusat pada guru. Pendidikan progresivisme menganut prinsip 

pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan 

kegiatan-kegiatan pendidikan. Tujuan keseluruhan pendidikan adalah melatih 

anak agar kelak dapat bekerja, bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan 

bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan 

harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. 

Kurikulum yang berlaku pada progresivisme tidak beku dan dapat 

direvisi, sehingga yang cocok adalah kurikulum yang “berpusat pada 
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pengalaman”. Ilmu sosial sering dijadikan pusat pelajaran yang digunakan 

dalam pengalaman-pengalaman siswa, dalam pemecahan masalah serta dalam 

kegiatan proyek. Disini guru menggunakan ketertarikan alamiah anak untuk 

membantunya belajar berbagai keterampilan yang akan mendukung anak 

menemukan kebutuhan dan keinginan terbarunya. Akhirnya, ini akan 

membantu anak (subjek didik) mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pemecahan masalah dan membangun ‘gudang’ kognitif informasi yang 

dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sosial. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut adalah melalui lesson study. Kesadaran akan pentingnya 

keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran mendorong lahirnya lesson study. 

Bahwa pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak boleh dimonopoli 

oleh guru. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dan pembelajaran dapat berlangsung dua arah yaitu dengan 

cara mengembangkan kinerja guru. 

Lesson Study merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jepang 

“jugyokenkyu”, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu jugyo yang 

berarti lesson atau pembelajaran, dan kenkyu yang berarti study atau penelitian 

atau pengkajian terhadap pembelajaran. Lesson Study diartikan sebagai suatu 

model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan 

mutual learning untuk membangun komunitas belajar (Hendayana dkk, 

2006:10). 
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Menurut Cerbib dan Kopp, lesson study adalah sebuah proses 

pengembangan kompetensi professional untuk para guru yang berasal dan 

dikembangkan secara sistematis dalam sistem pendidikan di Jepang dengan 

tujuan utama menjadikan proses pembelajaran lebih baik dan efektif 

(Widhiarta dkk, 2008 : 9). Proses pada lesson study melibatkan para guru 

dalam kelompok-kelompok diskusi kecil dengan aktivitas antara lain adalah 

berdiskusi merencanakan proses belajar mengajar, mengajar, melakukan 

observasi terhadap proses belajar mengajar dan melakukan diskusi setelah 

pembelajaran untuk melakukan berbagai pembelajaran untuk melakukan 

berbagai perbaikan bagi proses berikutnya. 

Pada dasarnya lesson study adalah suatu bentuk kegiatan pengembangan 

keprofesionalan guru yang bercirikan guru membuka pelajaran yang 

dikelolanya untuk guru sejawat lainnya sebagai observer, sehingga 

memungkinkan para guru saling membagi pengalaman pembelajaran ( Amri 

dan Ahmadi, 2010 :52). Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif dan 

berkelanjutan. Pelaksanaanya adalah di dalam kelas dengan tujuan memahami 

siswa secara lebih baik. Lesson study dilaksanakan secara bersama-sama 

dengan guru lain. 

Lesson study merupakan salah satu strategi pengembangan profesi guru. 

Kelompok guru mengembangkan pembelajaran secara bersama-sama, salah 

seorang guru ditugasi melaksanakan pembelajaran, guru lainnya mengamati 

belajar siswa. Proses ini dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Pada 

akhir kegiatan, guru-guru berkumpul dan melakukan tanya jawab tentang 
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pembelajaran yang dilakukan, merevisi dan menyusun pembelajaran 

berikutnya berdasarkan hasil diskusi. 

Widhiarta (2008: 17-24) menjelaskan tentang beberapa manfaat dari 

pelaksanaan lesson study, yaitu: 

a. Lesson study memicu munculnya motivasi untuk mengembangkan diri. 

b. Lesson study melatih pendidik untuk “melihat” peserta didik. 

c. Lesson study menjadikan penelitian integral dengan pendidikan. 

d. Lesson study membantu penyebaran inovasi dan pendekatan baru. 

e. Lesson study menempatkan para pendidik pada posisi terhormat. 

Indikator-indikator peningkatan profesionalisme guru melalui 

implementasi lesson study, adalah pengembangan rancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang selalu menuntut dilakukannya inovasi pembelajaran 

dan asesmen, siklus plan-do-see yang memungkinkan guru untuk dapat 

mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif tentang belajar dan 

pembelajaran, proses sharing pengalaman berbasis pengamatan pembelajaran 

memberi peluang bagi guru untuk mengembangkan keterbukaan dan 

peningkatan kompetensi sosialnya, dan proses-proses refleksi secara 

berkelanjutan adalah suatu ajang bagi guru untuk meningkatkan kesadaran 

akan keterbatasan dirinya.  

Lesson Study  tingkat sekolah merupakan kegiatan kolaborasi; jadi 

idealnya inisiatif pelaksanaannya datang dari kepala sekolah dan guru. Guru 

sebagai pelaksana lesson study terlibat secara aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan refleksi. Guru melakukan identifikasi masalah, memilih 
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alternatif alternatif model pembelajaran, merancang RPP, melaksanakan 

pembelajaran, mengobservasi aktivitas pembelajaran dan melakukan refleksi 

bersama. Dengan demikian maka diharapkan proses pembelajaran sejarah di 

sekolah dapat menjadi lebih baik. Pembelajaran sejarah tak lagi di dominasi 

oleh hafalan dan peran guru tak sebatas sebagai penyampai materi melainkan 

memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Lesson Study 

Pelaksanaan kegiatan Lesson Study memusat pada aktivitas guru secara 

kolaboratif dengan sesama guru dalam mempersiapkan rancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atas pembelajaran yang 

telah berlangsung. Lewis mendeskripsikan proses-proses tersebut sebagai 

langkah-langkah kolaborasi dengan guru-guru untuk merencanakan (plan), 

mengamati (observe), dan melakukan refleksi (reflect) terhadap pembelajaran 

(lessons). Lebih lanjut, dia menyatakan, bahwa Lesson study adalah suatu 

proses yang kompleks, didukung oleh penataan tujuan secara kolaboratif, 

percermatan dalam pengumpulan data tentang belajar siswa, dan kesepakatan 

yang memberi peluang diskusi yang produktif tentang isu-isu yang sulit. 

Lesson study pada hakikatnya merupakan aktivitas berkesinambungan yang 

memiliki implikasi praktis dalam pendidikan (Santyasa, 2009). 

Menurut Hendayana, lesson study dilakukan dalam tiga tahapan yaitu 

plan (merencanakan), do (melaksanakan), see (merefleksi) yang 

berkelanjutan. Berikut ini merupakan skema kegiatan lesson study: 
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Gambar 1. Skema kegiatan lesson study menurut Hendayana 

 

Tahap perencanaan (plan) bertujuan merancang pembelajaran yang 

dapat membelajarkan siswa yang diawali dengan analisis permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran. Dalam perencanaan, guru secara kolaboratif 

berbagi ide menyusun rancangan pembelajaran untuk menghasilkan cara-cara 

pengorganisasian bahan ajar, proses pembelajaran, maupun penyiapan alat 

bantu pembelajaran. Sebelum diimplementasikan dalam kelas, rancangan 

pembelajaran yang telah disusun kemudian disimulasikan. Pada tahap ini 

ditetapkan prosedur pengamatan dan instrumen yang diperlukan dalam 

pengamatan. 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pemecahan tersebut, selanjutnya 

disusun dan dikemas dalam suatu perangkat pembelajaran yang terdiri atas: 

a. Satuan Pelajaran (SP) 

b. Petunjuk mengajar guru (teaching guide) 

c. Lembar kerja siswa (LKS) 

d. Media atau alat peraga pembelajaran 

Do 
(melaksanakan) 

Plan 
(merencanakan) 

See 
(merefleksi) 
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e. Lembar penilaian proses dan hasil pembelajaran 

f. Lembar observasi pembelajaran. 

Tahap pelaksanaan lesson study (do) bertujuan untuk 

mengimplementasikan rancangan pembelajaran. Dalam proses pelaksanaan 

tersebut, salah satu guru berperan sebagai pelaksana lesson study dan guru 

yang lain sebagai pengamat. Fokus pengamatan bukan pada penampilan guru 

yang mengajar, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan belajar siswa dengan 

berpedoman pada prosedur dan instrumen yang telah disepakati pada tahap 

perencanaan. Pengamat tidak diperkenankan mengganggu proses 

pembelajaran. 

Tahap refleksi (see) bertujuan untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan diawali dengan penyampaian 

kesan dari pembelajar dan selanjutnya diberikan kepada pengamat. Kritik dan 

saran diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan 

disampaikan secara bijak tanpa merendahkan atau menyakiti hati guru yang 

membelajarkan. Masukan yang positif dapat digunakan untuk merancang 

kembali pembelajaran yang lebih baik. 

 

B.  Kualitas Pembelajaran 

1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:603), kualitas adalah 

ukuran baik buruknya sesuatu, kadar, mutu, derajad atau taraf (kepandaian 

atau kecakapan dan sebagainya). Kualitas dapat juga diartikan sebagai mutu. 
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Sedangkan pengertian pembelajaran secara umum adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar 

itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Brings 

dalam Sugandi,  2000:10). Pembelajaran menurut Isjoni (2009: 14) adalah 

sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran 

pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik 

dalam melakukan kegiatan belajar. 

Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru Profesional (2005: 161-177), 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendongkrak kualitas 

pembelajaran, antara lain: 

a. Mengembangkan kecerdasan emosi 

Menurut Howar Gardner kecerdasan seorang bukan hanya ditentukan oleh 

IQ saja, di dalam bukunya “Multiple Intelligences” ia menjelaskan bahwa 

kecerdasan seseorang meliputi; kecerdasan matematik-logika, kecerdasan 

bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan inter-personal, kecerdasan intra-personal dan 

kecerdasan naturalis. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan 

emosi peserta didik adalah sebagai berikut, (1) menyediakan lingkungan 

yang kondusif, (2) menciptakan iklim pemebelajaran yang demokratis, (3) 

mengembangkan sikap empati, dan merasakan apa yg sedang dirasakan 

oleh peserta didik, (4) membantu peserta didik menemukan solusi dalam 

setiap masalah yg dihadapinya, (5) melibatkan peserta didik secra optimal 
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dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, (6) 

merespon setiap perilaku peserta didik  secara positif, dan menghindari 

respon negative, (7) menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan displin 

dalam pembelajaran. 

b. Mengembangkan kreativitas 

Ada beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas siswa, diantaranya: 

(1) mengembangkan rasa percaya diri pada peserta didik, dan ada tidak ada 

perasaan takut, (2) memberi kesempatan untuk berkomunikasi ilmiah 

secara bebas dan terarah, (3) melibatkan dam menentukan tujuan dan 

evaluasi belajar, (4) memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan 

tidak otoriter, (5) melibatkan secra aktif dan kreatif dalam pembelajran 

secara keseluruhan. 

c. Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang  

Cara ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan pola 

perilaku untuk dirinya, membantu peserta didik untukmeningkatkan 

standart perilaku, serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat 

untuk menegakkan kedisiplinan. 

d. Membangkitkan nafsu belajar 

Beberapa langkah yang dapt dilakukan untuk mengembngkan nafsu belajar 

diantaranya; (1) mengembangkan minat peserta didik dengan memberikan 

topik yang menarik dan berguna bagi dirinya, (2) merumuskan tujuan 

pembelajaran secara jelas dan diinformasikan kepada peserta didik 

sehingga mereka mengetahui tujuan belajar dan peserta didik juga 
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dilibatkan dalam penyusunan tujuan, (3) memberikan pujian dan hadiah 

daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga perlu diberikan, 

(4) memberitahu kepada peserta didik tentang kompetensi dan hasil 

belajarnya, (5) memanfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi 

peserta didik, (6) memperhatikan perbedaan individual peserta didik, 

missal perbedaan keampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah 

atau subjek tertentu, (7) mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan 

peserta didik dengan jalan memperhatikan kondisi fisik, member rasa 

aman, menunjukan bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur 

pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik pernah 

memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman 

belajar kearah keberhasilan sehingga mencapai prestasi dan mempunyai 

kepercayaan diri. 

e. Mendayakan sumber belajar melalui perpustakaan, media massa, baik 

elektronik maupun cetak, dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.  

 

2. Instrumen Kualitas Pembelajaran 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2004: 8-10) 

merumuskan indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai 

aspek, antara lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik (dosen atau guru), 

perilaku dan dampak belajar peserta didik, iklim belajar, materi, media, 

dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Masing-masing aspek tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 



21 
 

 
 

1) Perilaku pembelajaran pendidik (guru), dapat dilihat dari kinerjanya 

sebagai berikut: 

a. Membangun persepsi dan sikap positif peserta didik. 

b. Menguasai substansi keilmuan dari materi yang diajarkan. 

c. Memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

peserta didik. 

d. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik. 

e. Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai 

kemampuan yang mandiri. 

2) Perilaku dan dampak belajar peserta didik, dapat dilihat dari 

kompetensinya sebagai berikut: 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk di 

dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, 

dan fasilitas belajar serta iklim belajar. 

b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan 

dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya 

3) Iklim pembelajaran mencakup: 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan 

dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan 
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b. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreatifitas pendidik 

c. Suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang kondusif bagi 

tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap 

kinerjanya 

4) Materi pembelajaran yang berkualitas yang dapat dilihat dari: 

a. Kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik 

b. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual 

d. Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif peserta didik dalam 

belajar semaksimal mungkin 

e. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan 

kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni 

f. Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psikopedagogis, dan praktis. 

5) Kualitas media pembelajaran, dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik, sesame peserta didik, serta peserta didik dengan ahli 

bidang ilmu yang relevan. 
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c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar peserta 

didik. 

d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar 

dari peserta didik pasif dan pendidik sebagai sumber ilmu satu-

satunya, menjadi peserta didik yang aktif berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

6) Sistem pembelajaran disekolah mampu menunjukkan kualitasnya 

apabila: 

a. Sekolah dapat menonjol ciri khas keunggulannya. 

b. Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis 

dan rencana operasional sekolah, agar semua upaya dapat sinergis 

oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam wadah sekolah. 

c. Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif 

dari semua sivitas akademika melalui berbagai aktivitas 

pengembangan. 

d. Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem 

pendidikan di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu 

menjadi salah satu mekanismenya. 

  

C. Pembelajaran Sejarah 

Menurut Permendiknas (2007: 8) pembelajaran diartikan sebagai 

usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau sekelompok 
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orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain 

(termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. 

Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta 

didik. 

Pembelajaran memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Hamalik (2010:65) 

ada tiga ciri has yang terkandung dalam sistem pembelajaran, ialah : 

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus 

2) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran 

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. 

Secara harfiah, “Sejarah” berasal dari kata Arab “syajarah” yang 

berarti pohon. Terkait dengn ini muncul istilah “Syajarah an-nasab” yang 

berarti pohon sisilah (Kuntowijoyo dalam Wasino, 2007:1). Menurut 

Kochhar (2008:1) sejarah berasal dari istilah history (sejarah) yang diambil 

dari kata historia dalam bahasa Yunani yang berarti “informasi” atau 

“penelitian yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran” . Sejarah pada 

saat itu hanya berisi tentang “manusia-kisahnya” kisah tentang usaha-usaha 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk menciptakan kehidupan 
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yang tertib, dan teratur, kecintaannya akan kemerdekaan, serta 

kehausannya akan keindahan dan pengetahuan. 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat hubunganya dengan masa kini. Di dalam pembelajaran sejarah 

terdapat interaksi yang menghubungkan antara peristiwa masa lampau yang 

mempunyai dampak untuk masa depan. Tetapi tidak seluruh peristiwa di 

masa lampau dapat diajarkan, hanya peristiwa yang memiliki arti istimewa 

dan penting yang dapat diajarkan (Widja, 1989: 23 ) 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

“(1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 
dan tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa 
kini, dan masa depan, (2) melatih daya kritis peserta didik untuk 
memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada 
pendekatan ilmiah  dan metodologi keilmuan, (3) menumbuhkan 
apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 
sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau, 
(4) menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 
terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan 
masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang, (5) 
menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian 
dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air 
yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan 
baik nasional maupun internasional.” 
 
Pengertian yang ada pada saat ini diterima secara umum, kata sejarah 

(history) berarti salah satu dari tiga hal berikut ini : (1) pencaharian 

(inquiry); (2) sasaran-sasaran atau objek dari pencaharian tersebut; (3) 
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catatan dan hasil-hasil pencaharan tersebut. Berdasarkan pengertian itu, 

maka sejarah  mengandung arti : kejadian-kejadian yang dibuat atau yng 

mempengaruhi manusia; perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan yang lainnya. Perbuatan menyejarah adalah perbuatan 

yang mempunyai arti yang lebih dari pada biasanya sehingga patut 

mendapat tempat di dalam sejarah sebagai catatan peristiwa. Sejarah juga 

berarti seluruh totalitas dari pengalaman manusia dimasa lampau (Wasino, 

2007:2). 

Sejarah erat kaitannya dengan tujuan dari pendidikan. Sejarah dalam 

salah satu fungsi utamanya adalah mengabadikan pengalaman-pengalaman 

masyarakat di waktu yang lampau, yang sewaktu-waktu bisa menjadi bahan 

pertimbangan bagi masyarakat itu dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapinya. Melalui sejarahlah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik 

dan digunakan untuk menghadapi masa kini. Sehingga tanpa sejarah orang 

tidak akan mampu membangun tentang ide-ide tentang konsekuensi dari 

apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, melalui sejarah kita bisa 

menyadari kemampuan kita (Widja, 1989 : 8). 

Materi pelajaran sejarah mempunyai peranan strategis dalam 

pembentukan watak dan peradapan bangsa, dan pembentukan manusia 

Indonesa, karena dalam materi sejarah mengandung : 

a. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 



27 
 

 
 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian anak didik dan 

bangsa. 

b. Memuat khasanah peradapan bangsa-bangsa, termasuk bangsa 

Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar 

bagi proses pembentukan dan penciptaan peradapan bangsa Indonesia 

di masa yang akan datang. 

c. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas 

untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa Indonesia dewasa ini. 

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

krisis multidimensional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung 

jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan 

hidup (Depdiknas:2006).  

Pembelajaran sejarah pada dasarnya memiliki peran 

mengaktualisasikan dua unsur pembelajaran dan pendidikan. Unsur 

pertama adalah pembelajaran (instruction) dan pedidikan intelektual 

(intellectual training). Unsur kedua adalah adanya pembelajaran dan 

pendidikan moral bangsa dan civil society yang demokratis dan 

bertanggung jawab pada masa depan bangsa. Pembelajaran sejarah 

diharapkan dapat menumbuhkan wawasan peserta didik untuk belajar dan 

sadar akan guna dari sejrah bagi kehidupan sehari-hari sebagai individu 

maupun sebagai bangsa. Selayaknya pembelajaran sejarah mengacu pada 
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guna belajar sejarah, maka perlu dikembangkan ragam pendekatan 

pembelajaran sejarah. Guna belajar sejarah dari perspektif  tujuan 

pembelajaran sejarah menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga output 

pembelajaran sejarah adalah sesosok siswa yang memiliki pengetahuan, 

penghayatan, dan perilaku sesuai nilai-nilai sejarah yang mereka pelajari 

(Isjoni, 2007:14). 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut (1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

waktu dan tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa 

kini, dan masa depan, (2) melatih daya kritis peserta didik untuk 

memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan 

ilmiah  dan metodologi keilmuan, (3) menumbuhkan apresiasi dan 

penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti 

peradaban bangsa Indonesia di masa lampau, (4) menumbuhkan 

pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia 

melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan 

masa yang akan datang, (5) menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta 

didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan 

cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan baik nasional maupun internasional. 
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Sejarah memiliki berberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada 

masa sekarang. Wasino (2007: 10-14) menyebutkan bahwa paling tidak ada 

beberapa guna sejarah bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif 

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

(memberi ilham), serta rekreatif (memberikan kesenangan). 

Kaitannya dengan pendidikan, sejarah memiliki fungsi edukatif atau 

pendidikan karena dengan memahami sejarah berarti telah diambil satu 

manfaat atau hikmah dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sejarah adalah 

guru kehidupan  yang bermakna bahwa sejarah ini memiliki fungsi 

pendidikan, yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya itu 

bertindak dengan melihat peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian 

diambil hikmahnya.  

Kesimpulannya bahwa pendidikan sejarah bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

dengan mengacu pada pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau sehingga dalam diri peserta didik terwujud satu 

kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah menjadi penting dalam satu kesatuan 

sistem pendidikan. 

Pada kenyataannya, pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah 

khususnya di SMA belum dapat memenuhi tujuan pembelajaran sejarah 

yang sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan tidak hanya oleh metode atau 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru tetapi juga kesulitan siswa 

dalam memahami peristiwa masa lampau yang jauh dari alam pikiran 
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mereka. Selain itu, dalam benak siswa dan masyarakat pada umumnya 

materi sejarah merupakan pembelajaran yang bersifat menghafal angka 

tahun dan peristiwa masa lampau. Hal ini membuat pelajaran sejarah 

kurang diminati dan menjadi pelajaran “nomor dua” bagi siswa. 

Pembelajaran sejarah agar menarik dan menyenangkan dapat 

dilaksanakan dengan bebagai cara antara lain 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 dapat 

menggambarkan suatu peristiwa masa lalu seperti dalam pelajaran sejarah 

(Isjoni, 2007:15). 

 

D. Kerangka Berfikir 

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berkaitan dengan 

berbagai faktor yang saling terkait dalam pembelajaran antara lain guru, 

siswa, sarana dan prasarana mengajar, model pembelajaran, dan  

lingkungan. Guru mempunyai peran penting dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga pembelajaran 

dapat bermakna. 

Lesson study berbasis sekolah dilakukan diwilayah guru mengajar 

dengan menggunakan kelas dalam lingkungan nyata, sehingga akan 



31 
 

 
 

membiasakan guru bekerja secara kolaboratif baik dengan guru bidang 

studi dan  dengan guru diluar bidang studi,  bahkan dengan masyarakat. 

Lesson Study merupakan kolaboratif antara guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran beserta research lessonnya, pelaksanaan KBM dikelas yang 

disertai observasi dan refleksi. Melalui lesson study berbasis sekolah para 

guru dapat leluasa meningkatkan kinerja dan keprofesionalannya yang 

akhirnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meghasilkan siswa 

yang berkualitas tinggi. 
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Gambar 2 : Kerangka Berfikir Penelitian 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dikemukakan Hipotesis 

Tindakan sebagai berikut : dengan menerapkan Lesson Study  berbasis 

sekolah dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah siswa kelas XI 

IPS 3 SMA Negeri Rowosari, Kabupaten Kendal tahun ajaran 2010/2011. 

Proses Pembelajaran masih 
berpusat pada guru 

Siswa menjadi pasif 

Aktivitas dan respon siswa 
rendah 

Pemahaman materi rendah 

Hasil belajar rendah 

Kualitas pembelajaran 
rendah 

Kualitas pembelajaran 
meningkat 

Hasil belajar meningkat 

Pemahaman materi 
meningkat 

Aktivitas dan respon siswa 
meningkat 

Siswa menjadi aktif 

Pelaksanaan Siklus I dan 
Siklus II 

TINDAKAN guru menerapkan Lesson 
Study berbasis sekolah 

Kondisi Awal Kondisi Akhir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Penerapan Lesson Study Berbasis Sekolah untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS 3 

SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2010/2011” 

dilaksanakan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal 

yang terletak di Jalan Bahari KM 5 Rowosari Kendal.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 15 April 

2011. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Jadwal mata pelajaran Sejarah untuk kelas XI IPS 3 

dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat. Pelaksanaan penelitian terdiri dari 

dua siklus, yaitu: 

a. Siklus I dilaksanakan pada: 

Pertemuan 1 

Hari dan tanggal : Senin, 4 April 2011 

Waktu      : Jam 10.15-11.45 WIB 

Pertemuan 2 

Hari dan tanggal : Jumat, 8 April 2011 

Waktu      : Jam 08.30-09.15 WIB 

 

33 



34 
 

 
 

b. Siklus II dilaksanakan pada: 

Pertemuan 1 

Hari dan tanggal : Senin, 11 April 2011 

Waktu      : Jam 10.15-11.45 WIB 

Pertemuan 2 

Hari dan tanggal : Jumat, 15 April 2011 

Waktu      : Jam 08.30-09.15 WIB 

3. Mata Pelajaran 

Mata pelajaran pada penelitian ini  adalah mata pelajaran Sejarah pada 

materi pendudukan Jepang di Indonesia. 

4. Kelas 

Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari 

tahun ajaran 2010/2011. Siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari 

berjumlah 33 orang siswa yang terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 22 

siswa perempuan.  Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan data awal hasil 

belajar ulangan harian kelas materi sejarah XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari 

dimana menunjukkan sebesar 51,51 % atau 17  siswa belum tuntas dan  48,49 

% atau 16 orang siswa mampu mencapai ketuntasan klasikal minimal (KKM) 

mata pelajaran Sejarah sebesar 70. 

 

B. Deskripsi Per Siklus 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan dua jenis 

pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan konteks 
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permasalahan yang diangkat yaitu mendeskripsikan secara rinci dan 

mendalam tentang pelaksanaan pembelajaran Sejarah melalui lesson study 

berbasis sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka bentuk 

penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Sedang pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk mendukung dalam perhitungan kenaikan ataupun 

peningkatan kualitas pembelajaran Sejarah. 

Penelitian ini memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri dari dua 

siklus atau lebih, tergantung implementasi di lapangan saat penelitian 

dilakukan. Siklus pertama, yaitu mengidentifikasi ide umum, melakukan 

penyelidikan atau pengumpulan fakta, menetapkan rencana umum, 

mengembangkan rencana tindakan pertama, melaksanakan tindakan pertama, 

melakukan pengumpulan fakta atau monitoring, melakukan refleksi dan 

evaluasi, dan merubah rencana umum pertama menjadi rencana umum kedua. 

Siklus kedua, yaitu setelah mendapatkan rencana umum kedua yang berasal 

dari perbaikan dari rencana pertama maka langkah selanjutnya adalah sama 

dengan siklus pertama yaitu mengembangkan langkah, melaksanakan 

tindakan, pengumpulan fakta atau monitoring, refleksi dan evaluasi, dan 

seterusnya hingga tercapai tujuan penelitiannya.  

Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan II. Tahap-tahap 

siklus adalah : 

1. Pra Siklus 

Pada tahap persiapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut. 
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a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah melalui 

diskusi dengan guru mata pelajaran Sejarah dan mengadakan 

pengamatan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

b. Bersama guru mata pelajaran Sejarah berkolaborasi menentukan 

tindakan, memantau kegiatan belajar mengajar di kelas. 

c. Pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan lesson study berbasis 

sekolah dengan metode listening team pada siklus I dan.metode group 

to group pada siklus II. Membuat skenario pembelajaran dengan 

menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, dan 

membuat soal atau evaluasi kepada siswa. 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 

e. Membuat lembar observasi meliputi lembar penilaian untuk menilai 

performance guru dalam pengajaran dan lembar penilaian untuk menilai 

keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. 

2. Siklus I 

1) Rencana 

Tahapan ini mempertimbangkan dan memilih upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Pertimbangan tersebut 

kemudian dituangkan dalam perencanaan. Berkaitan dengan penelitian 

ini maka perencanan yang akan dilakukan adalah : 

1) Peneliti menyiapkan  perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, penilaian, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. 
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2) Guru membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus I. 

3) Guru menyiapkan materi ajar mengenai proses interaksi 

pendudukan Jepang di Indonesia. 

4) Peneliti menyiapkan lembar kerja diskusi setiap kelompok. 

5) Peneliti menyiapkan langkah-langkah penerapan metode listening 

team melalui lesson study. 

6) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang terdiri dari lembar 

observasi bagi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa, lembar ini 

diisi selama proses pembelajaran berlangsung. 

7) Peneliti menyiapkan alat evaluasi 

2) Pelaksanaan 

Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah 

disiapkan. Pelaksanaan penelitian tentang proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode listening team melalui lesson study dilaksanakan 

oleh guru pengampu mata pelajaran sejarah setempat. Peneliti 

bertindak sebagai observer kegiatan pembelajaran. Pada akhir siklus, 

dilakukan observasi lanjutan tentang peningkatan hasil belajar siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan. Tindakan yang dilakukan 

adalah : 

a. Kegiatan Guru 

1) Guru menyiapkan materi yang diperlukan. 

2) Guru mengadakan presensi kehadiran siswa. 
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3) Guru mengidentifikasi topik, membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

4) Siswa mencari sumber kemudian membahas topik yang akan 

dipresentasikan. 

5) Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membahas topik yang 

telah ditentukan 

6) Guru membantu pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

kelompok 

7) Siswa berdiskusi, mengklasifikasi, dan mengolah ide-ide mereka 

8) Anggota kelompok menyiapkan poin penting dari materi  mereka  

9) Anggota kelompok merencanakan apa yang mereka laporkan 

10) Anggota kelompok membagi tugas masing-masing untuk 

presentasi (seperti moderator, penyaji dan lain-lain) 

11) Siswa memberi umpan balik tentang topik tersebut, tentang 

pekerjaan yang telah mereka lakukan dan tentang pengalaman 

mereka 

12) Guru dan siswa lain mengevaluasi pembelajaran siswa 

13) Guru mengawasi kegiatan dengan tetap menjadi narasumber 

utama 

14) Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut 

15) Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran 

b. Kegiatan Observer yaitu melakukan pengamatan 
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Pengamatan tindakan untuk tiap siklus dilakukan pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan menggunakan lembar 

observasi. Hasil catatan dari lembar observasi digunakan untuk melihat 

kesinambungan proses pembelajaran dengan rencana yang telah dibuat 

serta kinerja guru pada saat proses belajar mengajar. Aspek yang 

diamati antara lain, sebagai berikut: 

1) Pengamatan terhadap siswa 

a) Kehadiran siswa  

b) Perhatian siswa terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran 

c) Antusias siswa terhadap cara belajar yang diberikan guru 

d) Keaktivan siswa mencatat materi penting 

e) Kelancaran siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi 

f) Kelancaran siswa dalam mempresentasikan materi mereka 

g) Perhatian siswa lain terhadap siswa yang menyampaikan materi 

h) Kemampuan siswa dalam bertanya 

i) Kemampuan siswa menjawab perntanyaan teman 

j) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

2) Pengamatan terhadap guru 

a) Kehadiran guru 

b) Penampilan guru didepan kelas 

c) Cara menyampaikan materi pelajaran 

d) Cara pengelolaan kelas 

e) Cara penggunaan alat-alat pelajaran  
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f) Waktu yang diperlukan guru 

g) Kemampuan mengkondisikan kelas 

h) Kemampuan merespon pertanyaan siswa 

i) Kemampuan menyimpulkan hasil belajar siswa 

3) Refleksi 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses dan hasil yang 

dicapai pada tahap sebelumnya. Refleksi pada siklus I dilaksanakan 

secepatnya setelah pelaksanaan dan pengamatan selesai. Hasil refleksi 

digunakan untuk menentukan tindakan pada tahap berikut. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi siklus I, jika sudah 

memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan 

maka penelitian dihentikan dan jika belum memenuhi indikator maka 

peneliti akan melanjutkan siklus berikut. 

 

3. Jurnal Refleksi 

Pelaksanaan siklus 1 dilakukan dalam 2 kali pertemuan, yaitu pada 

Senin, 4 April 2011 ( 2 x 45 menit) dan Jumat, 8 April 2011 ( 1 x 45 

menit). Penelitian tindakan kelas ini berbentuk kolaborasi. Guru mata 

pelajaran Sejarah bertindak sebagai kolaborator yang dirancang oleh 

peneliti. Peneliti dan dua orang guru lain berperan sebagai observer selama 

pembelajaran berlangsung. Pada pelaksanaan siklus 1, kegiatan 

pemebelajaran berlangsung dengan menerapakan metode listening team 
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melalui lesson study berbasis sekolah berjalan cukup lancar pada materi 

proses masuknya Jepang di Indonesia. 

Ada beberapa kenyataan yang didapatkan oleh para observer pada 

siklus I, diantaranya adalah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

keadaan kelas belum kondusif dan kerja sama kelompok belum berjalan 

optimal. Siswa belum terbiasa  berkerja dalam satu kelompok, kondisi ini 

terlihat dengan adanya sebagian siswa yang gaduh sendiri. Pada saat 

diskusi kelompok berlangsung yang mendominasi adalah beberapa siswa 

saja dalam kelompok tersebut, sehingga belum semua siswa berpartisipasi 

saat diskusi. Siswa lain merasa ia tidak perlu ikut mengerjakan tugas 

kelompok yang diberikan karena sudah diwakili oleh temannya. Sehingga 

ia malah asyik  bermain sendiri dan bahkan mengganggu temannya yang 

sedang mengerjakan soal diskusi. 

Secara keseluruhan siswa masih takut mengemukakan pendapat 

ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan baik dari guru maupun siswa 

kelompok lain. Oleh karena itu, guru harus menunjuk terlebih dahulu. 

Dalam hal ini guru kurang mampu mengkoordinir siswa dalam kelompok. 

Guru seharusnya mampu merangsang siswa untuk lebih aktif bertanya 

ataupun mengemukakan pendapat. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan siklus 1 dan 

dilakukan refleksi oleh guru model dan para observer, maka masih perlu 

dilakukan perbaikan. Baik itu terhadap kinerja guru ataupun pemilihan 

metode yang tepat. Hal ini ditujukan agar siswa menjadi semakin aktif 



42 
 

 
 

dalam proses pembelajaran. Siswa harus diberi tanggung jawab personal, 

meski ia sudah berada dalam suatu kelompok  

4. Siklus 2 

1) Rencana 

Tahapan ini mempertimbangkan dan memilih upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Pertimbangan tersebut 

kemudian dituangkan dalam perencanaan. Berkaitan dengan penelitian 

ini maka perencanan yang akan dilakukan adalah : 

1) Guru dan peneliti mengidentifikasi masalah dan perumusan 

masalah berdasarkan refleksi pada siklus I. 

2) Guru menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan 

memberikan materi yang akan dibahas. 

3) Peneliti membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus II 

4) Guru dan peneliti menyiapkan materi mengenai dampak 

pendudukan Jepang di Indonesia 

5) Peneliti menyiapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

metode group to group melalui lesson study berbasis sekolah 

6) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang terdiri dari lembar 

observasi bagi kinerja guru dan aktivitas belajar, lembar ini diisi 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

7) Peneliti menyiapkan alat evaluasi berupa lembar soal 

8) Peneliti menyiapkan lembar kerja diskusi setiap kelompok. 
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9) Peneliti menyiapkan lembar angket yang berisi mengenai 

tanggapan siswa mengenai metode listening team dan group to 

group melalui lesson study berbasis sekolah. 

2) Pelaksanaan 

a. Kegiatan Guru: 

1) Guru melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada siswa 

sebelum materi disampaikan. 

2) Guru mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan 

sebelumnya. 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

5) Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan 

anggota 3 orang. 

6) Guru membimbing siswa bergabung dengan kelompok masing-

masing. 

7) Siswa berdiskusi sesuai dengan masalah yang disampaikan kepada 

tiap kelompok. 

8) Guru membimbing siswa ketika sedang berdiskusi 

9) Perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusi di depan kelas. 

10) Mengadakan tanya jawab 

11)  Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

b. Kegiatan Observer yaitu melakukan pengamatan 
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Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan proses pembelajaran 

berlangsung. Aspek yang diamati antara lain, sebagai berikut : 

1) Pengamatan terhadap siswa 

a) Kehadiran siswa.  

b) Perhatian siswa terhadap cara guru menjelaskan materi 

pelajaran. 

c) Keaktivan siswa dalam mencatat materi pelajaran. 

d) Antusias siswa terhadap cara belajar yang diberikan guru. 

e) Kelancaran siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi. 

f) Kelancaran siswa dalam mempresentasikan materi mereka. 

g) Perhatian siswa lain terhadap siswa yang menyampaikan materi. 

h) Kemampuan siswa dalam bertanya. 

i) Kemampuan siswa menjawab perntanyaan teman. 

j) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi. 

2) Pengamatan terhadap guru 

a) Kehadiran guru. 

b) Penampilan guru didepan kelas. 

c) Cara menyampaikan materi pelajaran. 

d) Cara pengelolaan kelas. 

e) Cara penggunaan alat-alat pelajaran. 

f) Waktu yang diperlukan guru. 

g) Kemampuan mengkondisikan kelas. 

h) Kemampuan merespon pertanyaan siswa. 
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i) Kemampuan menyimpulkan hasil belajar siswa. 

3) Refleksi 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses dan hasil yang 

dicapai pada tahap sebelumnya. Refleksi pada siklus II dilaksanakan 

secepatnya setelah penerapan pelaksanaan dan pengamatan selesai. 

Hasil refleksi digunakan untuk menentukan tindakan pada tahap 

berikut. Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi siklus II, jika 

sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah 

ditetapkan maka penelitian dihentikan dan jika belum memenuhi 

indikator maka peneliti akan melanjutkan siklus berikut. 

 

C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan 

1. Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap kinerja guru 

dan keaktifan siswa. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

2. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, sebagai berikut : 

a. Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 
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(Arikunto, 2002: 127). Di dalam penelitian ini, tes diberikan oleh guru 

kepada siswa pada setiap akhir siklus yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 dalam pembelajaran sejarah 

yang menggunakan metode listening team pada siklus I dan metode group 

to group melalui lesson study berbasis sekolah. Bentuk tes yang diberikan 

kepada siswa yaitu tes evaluasi dengan rincian: lima belas soal pilihan 

ganda, lima soal essay singkat dan dua soal uraian. 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data 

kognitif siswa.Tes digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan 

ganda, isian singkat dan uraian. Peneliti mengukur perubahan hasil 

belajar dari siklus I ke siklus II dengan cara mengadakan tes di setiap 

akhir siklus. Tes yang digunakan peneliti telah diuji cobakan dan dihitung 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dengan rumus 

dibawah ini. Tes yang digunakan oleh peneliti dihitung dengan 

menggunakan validitas item dan dibuat berdasarkan validitas isi atau 

content validity. Menurut Arif Purnomo (2009:32) validitas isi adalah 

validitas yang ditilik dari segi tes tersebut sebagai alat pengukur hasil 

belajar, yaitu sejauhmana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil 

belajar peserta didik, isinya telah dapat mewakili secara representatif 

terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya 

diujikan. 

1) Validitas 
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Validitas soal dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  
     
  � ���

=
�����

��
 �

�

�
                             

       Keterangan:  

      
     
  � ���

 = koefisien korelasi biserial 

     Mp  = mean (rata-rata hitung) dari testee yang menjawab benar 

    Mt   = mean total 

      St   = Standar deviasi total 

       p    = Proporsi peserta tes yang menjawab benar  

       q    = Proporsi peserta tes yang menjawab salah 

soal dikatakan valid jika  
     
  � ���

 > r tabel 

     (Arikunto,2007:79) 

2) Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas instrument digunakan rumus sebagai 

berikut: 

��� = �
�

� − 1
� �1 −  

�(� − �)

���
�

� 

 Keterangan: 

     ���    =  reliabilitas yang dicari 

     �     =  banyaknya butir soal 

    �     =  Rata-rata skor total 

                           ��

�
   = standar deviasi dari tes  

  Soal dikatakan reliabel jika      ���  > r tabel              

        (Arikunto,2007:103 ) 

3) Tingkat kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran 

butir soal yaitu 
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 Keterangan: 

 P =  indeks kesukaran 

 B = banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

 JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto,2007:208) 

Menurut Robert L Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam Arif 

Purnomo (2009:50) mengemukakan sebagai berikut: 

Soal dengan P < 0,30 adalah terlalu sukar 

 Soal dengan P 0,30 – 0,70 adalah sedang 

Soal dengan P > 0,70 adalah terlalu mudah 

4) Daya pembeda 

Daya pembeda dihitung untuk mengetahui kemampuan soal 

dalam membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

kurang pandai. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

� =
��

��
−  

��

��
 

 Keterangan: 

 D  = Daya pembeda 

 BA = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

 BB = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

 JA  = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

 JB  = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

(Arikunto, 2007:213) 

    Kriteria yang digunakan untuk menentukan daya pembeda dari 

suatu soal dijelaskan oleh Arif Purnomo (2009:51) sebagai berikut: 
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  Besarnya D bertanda negatif maka interpretasinya jelek sekali 

Besarnya D < 0,20 maka interpretasinya daya beda jelek 

  Besarnya D 0,20 - 0,40 interpretasinya sedang 

Besarnya D 0,40 – 0,70 interpretasinya baik 

Besarnya D 0,70 – 1,00 interpretasinya sangat baik 

b. Metode non tes 

1. Dokumentasi 

Arikunto (2006: 231) menyimpulkan bahwa dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah 

siswa, mengumpulkan data nilai hasil belajar. Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mencari data berupa data siswa dan foto-foto pada 

saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

2. Observasi 

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 2002: 133). Dalam 

penelitian tindakan kelas, peneliti bertindak sebagai observer yang 

mengamati proses pembelajaran sejarah dengan menerapkan kegiatan 

lesson study berbasis sekolah. 

 

 

 



50 
 

 
 

D. Teknik Analisis Data 

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

a. Nilai individu 

Nilai individu dihitung untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi di setiap akhir siklus. 

Nilai  =  
������ ����

������ ���� �����
 X 100 

b. Rata-rata kelas 

Rata-rata kelas dihitung untuk mengetahui perubahan nilai dari 

prasiklus ke siklui I dan selanjutnya ke siklus ke II. Perubahan haasil 

belajar akan terlihat secara klasikal dengan menggunakan rata-rata 

kelas. Rumus untuk mencari rata-rata kelas yaitu: 

 

M  =  

    

M : rata-rata kelas 

∑X : jumlah nilai 

N : jumlah siswa 

      (Dewanto, 1995:28) 

c. Ketuntasan belajar secara klasikal 

% ketuntasan kelas = 
������ ����� ���� ������ �������

������ �����
 X 100% 

 

 Perhitungan nilai individu, nilai rata-rata dan prosentase ketuntasan 

klasikal bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada setiap akhir 

∑ X 
 

N 
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siklus. Lembar pengamatan kinerja guru dan lembar pengamatan aktivitas 

siswa dianalisis menggunakan cara deskriptif persentase yaitu dengan 

mengkuantitatifkan hasil observasi dan angket. Lembar observasi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa diukur dengan menggunakan skala penilaian terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Setiap pernyataan diberi bobot 

dengan angka 5, 4, 3, 2, 1 yang akan diisi peneliti sebagai observer. Lembar 

observasi yang telah diisi kemudian dihitung presentasenya dengan cara : 

% skor = 
������ ��������� ����

������ ���� ��������
 X 100% 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

1. Apabila nilai rata-rata kelas > 70 dengan presentase ketuntasan klasikal 

lebih dari atau sama dengan 80%. 

2. Dalam proses pembelajaran, siswa lebih aktif baik dalam berdiskusi 

kelompok, bekerja sama dengan teman sekelompok dan kesiapan belajar 

serta keterampilan sosial. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 1 Rowosari berada di Jalan Bahari KM 5 kecamatan Rowosari 

kabupaten Kendal. Fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 1 Rowosari ini termasuk 

memenuhi standart dalam pemenuhan kebutuhan siswa dalam proses 

pembelajaran. Fasilitas yang terdapat di dalam kelas yaitu whiteboard, spidol, 

penghapus, mading, struktur administrasi kelas, dan meja kursi. Di SMA Negeri 

1 Rowosari terdapat 18 ruang kelas. Namun, dalam prakteknya hanya sebagian 

saja guru yang menggunakan alat bantu tersebut disesuaikan dengan mata 

pelajaran berdasarkan sub pokok bahasan. Sebagian besar guru masih 

menggunakan metode pembelajaran yang klasikal yaitu ceramah dengan 

menggunakan alat bantu papan tulis, spidol dan kapur. 

 

2. Gambaran Data Awal  

Hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari guru sejarah di kelas 

XI IPS 3 SMA Negeri 1 Rowosari, diketahui bahwa suasana pembelajaran di 

kelas masih kurang kondusif. Siswa masih kurang aktif dan kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa sering kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru. Siswa juga sering mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal-soal ujian maupun soal dengan tipe soal lain 
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selain soal yang sering guru mereka sampikan. Hal ini sangat terlihat kurangnya 

referensi dari sumber lain yang menyebabkan kurangnya pengetahuan siswa. 

 

3. Hasil Penelitian Pra Siklus 

Observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Rowosari diperoleh 

informasi bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran Sejarah kelas XI 

IPS 3 adalah 70. Dari hasil ulangan akhir nilai rata-rata pelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 3 adalah 66,96. Masih perlu ditingkatkan lagi menjadi ketuntasan 

maksimal. Nilai rata-rata masih sama dengan kriteria ketuntasan minimal, jadi 

masih perlu ditingkatkan lagi menjadi kriteria maksimal. Penelitian ini 

dilaksanakan di kelas XI IPS 3 dengan jumlah siswa adalah 33 siswa. Siswa 

yang telah tuntas  ada 16 siswa dan siswa yang belum tuntas ada 17 siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas XI IPS 3 dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar sejarah ada beberapa siswa tidak mendengarkan penjelasan 

dari guru, hanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan. Pemahaman 

siswa terrhadap materi pun kurang, hal ini berdasarkan hasil ulangan siswa yang 

perlu untuk mendapat pembelajaran dengan metode yang berbeda. Hal tersebut 

disebabkan karena dalam proses pembelajaran sejarah, guru lebih dominan 

dalam menyampaikan materi. Siswa lebih banyak mencatat karena memang 

kemampuan siswa terletak pada catatan. Siswa memiliki kekurangan dalam hal 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Siswa lebih banyak 

mendengarkan dan mencatat..  
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Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai hasil ulangan harian 

siswa sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak mencapai ketuntasan 

belajar. Berikut adalah hasil analisis evaluasi Sejarah siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 1 Rowosari tahun ajaran 2010/2011.  

Tabel 2.  
Hasil Belajar Sejarah Pra Siklus Siswa Kelas XI IPS 3 

No. Hasil Tes Pencapaian 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai Tertinggi 
Nilai Terendah 
Rata-rata Nilai 
Jumlah Siswa Tuntas 
Jumlah Siswa Tidak Tuntas 
Jumlah Siswa Kelas XI IPS 3 
Persentase Tuntas Belajar 
Persentase Tidak Tuntas Belajar 

90 
30 

66,96 
16 
17 
33 

48,49% 
51, 51% 

(Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar hanya 51,51% dan nilai rata-rata kelasnya adalah 66,96. Sehingga perlu 

dilakukan sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar. Langkah yang diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan 

metode lesson study berbasis sekolah yang diharapkan meningkatkan peran aktif 

siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan hasil belajar. 

 

4. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus yang masing-masing siklus 

dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pada setiap siklus terdapat beberapa 

tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) refleksi. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak dua siklus karena pada siklus pertama  tingkat ketuntasan 
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belajar siswa belum mencapai pada tingkat ketuntasan minimal atau target yang 

diharapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada 

siklus I meliputi tahap perencanaan (plan), pelaksanaan (do), dan refleksi (see) 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

Tahapan perencanaan adalah peneliti menyiapkan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) dengan materi pokok adalah proses interaksi Indonesia 

dengan Jepang. Peneliti juga menyiapkan soal evaluasi yang akan digunakan 

untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan (do) 

Tahapan pelaksanaan, pada awal pembelajaran guru mengkondisikan 

siswa agar selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran serta menjelaskan 

kepada siswa tentang tujuan dan materi pembelajaran yang ingin dicapai, 

kemudian guru memberikan apersepsi dengan cara memberikan motivasi 

berupa pertanyaan yang terkait dengan materi proses pendudukan Jepang di 

Indonesia. Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan menyampaikan materi 

pelajaran oleh peneliti. Penyampaian ini berlangsung selama 30 menit. 

Penjelasan materi ini menggunakan metode ceramah dengan menggunakan 

media powerpoint, hanya berpusat pada pokok bahasan yang akan 

disampaikan kepada siswa. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan skenario 

pembelajaran  mengenai pelaksanaan metode listening team melalui lesson 

study berbasis sekolah. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang siswa. Kelompok disusun secara 



56 
 

 
 

heterogen berdasarkan diferensiasi jenis kelamin dan kemampuan. Setiap 

kelompok mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Kelompok penanya : setelah pelajaran yang didasarkan ceramah 

selesai menanyakan dua pertanyaan mengenai materi yang 

disampaikan. 

2) Kelompok setuju : menyatakan poin-poin mana yang mereka sepakati 

atau membantu dan menjelaskan mengapa demikian. 

3) Kelompok tidak setuju : mengomentari tentang poin mana yang tidak 

mereka setujui atau tidak membantu dan menjelaskan mengapa 

demikian. 

4) Kelompok pemberi contoh : member contoh-contoh khusus atau 

aplikasi materi. 

5) Kelompok pembuat kesimpulan : setelah pelajaran yang didasarkan 

pada ceramah selesai, tim ini menyatakan kesimpulan dari materi yang 

telah disampaikan hari ini. 

Kegiatan ini merupakan sebuah cara membantu peserta didik agar tetap 

terfokus dan siap siaga selama pelajaran yang diberikan. Tim pendengar 

menciptakan kelompok-kelompok kecil bertanggung jawab menjelaskan 

materi pelajaran. 

Diskusi kelompok berlangsung selama 45 menit, setiap kelompok 

mempresentasikan sub topik permasalahan di depan kelas. Setiap perwakilan 

kelompok maju ke depan kelas secara acak. Setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, guru mulai membimbing siswa 
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mengemukakan ide atau pendapat, dan pertanyaan. Kegiatan diskusi diakhiri 

dengan menyusun kesimpulan mengenai proses interaksi bangsa Jepang-

Indonesia antara guru dengan siswa. Kegiatan penutup, guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya. 

Akhir tindakan pada siklus I diakhiri dengan pemberian tes evalusi 

siklus I yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Tes evaluasi diberikan 

pada Jumat, 8 April 2011 selama 1 × 45 menit. Tes evaluasi berupa soal 

pilihan ganda sebanyak lima belas buah soal, lima soal essay singkat dan dua 

buah soal uraian. 

Tabel 3. 
Data Hasil Evaluasi Sejarah Siswa Kelas XI IPS 3 Siklus I 

No Hasil tes Siklus I 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas XI IPS 3 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak tuntas 

100 
45 

73, 18 
24 
9 
33 

72, 73% 
27, 27% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Selama proses pelaksanaan (do) berlangsung para observer melakukan 

pengamatan terhadap guru dan siswa. Tahap pengamatan merupakan sebuah 

fase yang bertujuan memperoleh data pengamatan terhadap kinerja guru dan 

kegiatan siswa.  Selama proses pembelajaran berlangsung obsever 

mengadakan pengamatan dan mencatat segala perkembangan kegiatan yang 

terjadi di lembar observasi yang telah tersedia. Adapun aspek yang diamati 

selama proses pembelajaran dengan menerapkan metode listening team 
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melalui lesson study dalam pembelajaran Sejarah adalah aktivitas siswa, dan 

kinerja guru. 

1) Aspek Aktivitas Siswa 

Kegiatan pembelajaran selama siklus 1 dengan menerapkan metode 

listening team melalui lesson study berjalan secara lancar. 

Aspek pengamatan yang diamati observer terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran ada 10, yang meliputi : (1) Mendengarkan 

penjelasan guru atau teman (2) Menulis (mencatat) materi penting. (3) 

Kemampuan siswa saat mencari sumber (4) Interaksi siswa dalam 

kelompok saat kegiatan inkuiri sosial berlangsung (5) Kemampuan siswa 

menganalisis masalah (6) Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan 

kepada siswa saat diskusi berlangsung. (7) Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat. (8) Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi  yang telah disampaikan oleh guru. (9) Hadir saat 

kegiatan evaluasi berlangsung. (10) Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan 

analisis data, maka diperoleh data bahwa pada siklus I secara 

keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar  50 % termasuk dalam 

kategori cukup aktif dengan jumlah skor 26 dari skor maksimal 50. 

2) Aspek Kinerja Guru 

Ada empat aspek yang diamati oleh peneliti terhadap kinerja guru  saat 

pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menerapakan listening team 

melalui lesson study berbasis sekolah, yaitu sebagai berikut: 
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a) Kompetensi paedagogik, merupakan kemampuan dalam mengelola 

peserta didik yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, 

kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan 

membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. 

b) Kompetensi kepribadian yakni kepribadian yang harus melekat pada 

pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi 

peserta didik.  Kompetensi ini mencakup penampilan atau sikap yang 

positif terhadap tugas sebagai guru dan situasi pendidikan. Selain itu, 

pemahaman dan penghayatan nilai – nilai yang seyogyanya dianut 

oleh seorang guru sebagai panutan anak didiknya. 

c) Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali serta masyarakat sekitar. 

d) Kompetensi professional yang merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam standar nasional. 

c. Refleksi (see) 

Hasil evaluasi pembelajaran pada siklus 1 didiskusikan pada tahapan 

refleksi. Para observer, fasilitator serta guru berkumpul untuk mendiskusikan 
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pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Kegiatan refleksi bukanlah 

kegiatan mengadili guru, akan tetapi merupakan wadah untuk merefleksi 

kegiatan pembelajaran, oleh karena itu didalamnya bukan hanya observer 

yang boleh mengajukan pendapatnya, tetapi juga guru. Pertama-tama guru 

menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran yang telah berlangsung 

di dalam kelas, selanjutnya observer I, observer II dan observer III 

menyampaikan hsil pengamatan mereka selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk membuat perencanaan perbaikan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Sehingga pembelajaran 

selanjutnya merupakan hasil perbaikan-perbaikan dari pembelajaran 

sebelumnya. 
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Tabel 4. 
Hasil Refleksi Observer pada Lesson study I 

Nama 
Observer 

Refleksi dan Saran Observer 
Refleksi Saran 

Tjiptoro  guru dalam melaksanakan 
pembelajaran kurang mampu 
mengkoordinir siswa untuk 
membentuk kelompok 

 guru kurang mampu dalam 
membimbing siswa untuk 
menerapakan  model pembelajaran 
yang telah diterapkan 

 guru harus lebih bisa 
mengkondisikan siswa agar 
dapat membentuk kelompok 
secara mandiri 

 lebih jelas lagi dalam 
menyampaikan metode yang 
diterapkan selama pembelajaran 

Maskon  kurangnya kemampuan guru dalam 
menyimpulkan materi pelajaran yang 
telah disampaikan 

 pada saat diskusi kelompok 
berlangsung yang mendominasi adalah 
beberapa siswa saja dalam kelompok 
tersebut 

 guru harus bisa menarik 
kesimpulan secara lebih jelas 

 lebih memotivasi agar semua 
siswa terlibat aktif dalam 
diskusi kelompok 

Dini   guru kelihatan sangat serius, 
mengakibatkan siswa sedikit tegang, 
sehingga komunikasi antara guru 
dengan siswa terganggu 

 siswa kurang  ada keberanian untuk 
mengacungkan jari ketika guru 
memberikan pertanyaan,  menjawab 
pertanyaan ataupun mengemukakan 
pendapat 

 guru diharapkan lebih rileks 
agar suasana pembelajaran 
berjalan secara menyenangkan 
dan terjadi komunikasi aktif 
dua arah 

 memberikan penghargaan atau 
pujian kepada siswa yang 
berani mengacungkan jari. 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dan guru mata 

pelajaran, peneliti dan para observer memperoleh fakta bahwa guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kurang mampu mengkoordinir siswa untuk 

membentuk kelompok, kurang mampu dalam membimbing siswa untuk 

menerapakan  model pembelajaran yang telah diterapkan, kurangnya 

kemampuan guru dalam memantau kemajuan belajar selama proses dan 

kurangnya kemampuan guru dalam menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah disampaikan. Namun demikian, guru mata pelajaran Sejarah tersebut 

adalah seorang guru yang baik dalam menguasai kelas,  menguasai materi 
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dan melaksanakan proses pembelajaran secara runtut. Berdasarkan hasil data 

yang diperoleh dari aktifitas siswa, hasil belajar dan observasi kinerja guru 

pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung belum mencapai indikator 

yang ditentukan sehingga perlu dilakukannya siklus II. 

 

5. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan siklus I dan dilakukan 

refleksi oleh guru model dan para observer, maka masih perlu dilakukan 

perbaikan. Baik itu terhadap kinerja guru ataupun pemilihan metode yang tepat. 

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran dari siklus 

sebelumnya. Hal ini ditujukan agar siswa menjadi semakin aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa harus diberi tanggung jawab personal, meski ia sudah 

berada dalam suatu kelompok. Metode yang akan digunakan pada pelaksanaan 

lesson study untuk pertemuan berikutnya adalah group to group. Diharapakan 

agar pelaksanaan pemebelajaran Sejarah dengan menerapkan metode group to 

group melalui lesson study berbasis sekolah dapat lebih meningkatkan keaktifan 

siswa. 

 

6. Hasil Penelitian Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II merupakan tindak lanjut dari hasil 

refleksi pembelajaran siklus I. Perbaikan terhadap kekurangan pada 

pembelajaran siklus I yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil 

pembelajaran yang lebih maksimal. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru 
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mata pelajaran sejarah, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. Kegiatan 

pada siklus II meliputi: refleksi hasil siklus I, perencanaan, tindakan, analisis 

dan refleksi. 

Kegiatan refleksi awal pada siklus II adalah dengan melakukan refleksi 

terhadap proses belajar mengajar, pengalaman mengajar, dan permasalahan 

yang terjadi pada siklus I. Pada pertemuan II ini pelaksanaan lesson study sama 

dengan pertemuan I, para observer melakukan pengamatan keadaan 

pembelajaran yang sedang berlangsung, aktivitas siswa dan kinerja guru, apakah 

telah sesuai dengan perencanaan atau belum. 

a. Perencanaan 

Pada siklus II  guru mengadakan identifikasi masalah yang timbul pada 

siklus I. Permasalahan umum yang teridentifikasi dalam siklus I diantaranya 

hanya beberapa siswa saja yang terlihat aktif selama proses diskusi 

kelompok, sehingga belum semua siswa ikut berpartisipasi saat diskusi. 

Siswa belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang baru. Selain 

itu, siswa juga masih ragu dalam bertanya, mengajukan pertanyaan ataupun 

menyampaikan pendapat. 

Tahap perencanaan guru dan peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran. 

Pada siklus II menyampaikan materi dampak pendudukan Jepang di 

Indonesia. Pada siklus II ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai dengan tujuan akademik siswa harus mampu mencapai nilai 

ketuntasan minimal 70.  Guru menyusun rencana perbaikan pembelajaran 
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berdasarkan dengan berpedoman Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk satuan  Pendidikan Dasar dan Menengah. 

b. Pelaksanaan 

Awal proses pembelajaran pada siklus II, guru memberikan salam dan  

apersepsi siswa dengan mengingatkan kembali materi pada pertemuan 

sebelumnya. Guru memulai pelajaran  memberikan apersepsi sebagai upaya 

untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar lebih siap belajar. Guru  

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru 

menyampaikan topik mengenai konsep dampak pendudukan Jepang di 

Indonesia selama 30 menit. Penjelasan guru  ini diharapkan dapat 

merangsang kepekaan siswa terhadap masalah yang menjadi subjek 

pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan skenario 

pembelajaran  mengenai pelaksanaan metode group to group melalui lesson 

study berbasis sekolah. Guru membagi kelas menjadi empat kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 8 sampai 9 orang siswa. 

Siswa diberikan waktu selama 15 menit untuk mempersiapkan penyajian 

topic yang telah mereka kerjakan. Ketika tahap persiapan selesai, masing-

masing kelompok memilih seorang juru bicara. Kemudian juru bicara 

diundang untuk menyampaikan kepada kelompok lain. Setelah presentasi 

singkat, peserta didik bertanya kepada presenter dan juga menyatakan 

pendapat mereka sendiri. Kemudian anggota juru bicara kelompok 

merespons. Setiap kelompok memberikan informasi dan merespon 

pertanyaan serta komentar peserta. Siswa diajak untuk membandingkan dan 
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membedakan pandangan serta informasi yang saling ditukar. Kemudian guru 

mengajak siswa untuk diskusi yang diarahkan pada analisis. Kegiatan 

diskusi diakhiri dengan menyusun kesimpulan mengenai dampak 

pendudukan bangsa Jepang di Indonesia antara guru dengan siswa. 

Tes evaluasi untuk siklus II diberikan pada Jumat, 15  April 2011 selama 

1 × 45 menit. Tes evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak lima belas 

buah soal, lima soal essay singkat dan dua buah soal uraian. 

Tabel 5. 
Data Hasil Evaluasi Sejarah Siswa Kelas XI IPS 3 Siklus II 

No Hasil tes Siklus I 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas XI IPS 3 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak tuntas 

100 
50 
77, 27 
30 
3 
33 
90, 91% 
9, 09% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Selama proses pembelajaran berlangsung obsever mengadakan 

pengamatan dan mencatat segala perkembangan kegiatan yang terjadi di 

lembar observasi yang telah ditentukan. Adapun aspek yang diamati selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan metode group to group melalui 

lesson study berbasis sekolah dalam pembelajaran sejarah adalah aktivitas 

siswa, dan kinerja guru.  

1) Aspek Aktivitas Siswa 

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

group to group melalui lesson study berbasis sekolah meningkat 

disbanding dengan siklus I. Siswa telah memahami  pelaksanaan 
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pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti 

pelajaran dan suasana pembelajaran berlangsung lebih  kondusif. Siswa 

lebih serius mnedengarkan penjelasan guru. Aktivitas kerja sama siswa 

saat diskusi mulai meningkat. Siswa mampu bekerja sama dengan teman 

satu kelompoknya untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan 

oleh guru. Masing-masing siswa sudah mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya, ini dibuktikan dengan tidak ada lagi siswa yang mengganggu 

temannya saat diskusi kelompok berlangsung. Pertanyaan dan pendapat 

dari siswa selama diskusi berlangsung lebih relevan dengan materi 

pembelajaran. 

Selama siklus II, observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 10 item pengamatan yang diamati 

selama siklus II sama seperti siklus I. Berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap aktivitas siswa diperoleh skor 32 dengan skor maksimal 50, 

dengan presentase 64 % dan disimpulkan aktivitas siswa termasuk 

kategori aktif.  

2) Aspek Kinerja Guru 

Pada pelaksanaan siklus II dengan menerapkan metode group to group 

melalui lesson study berbasis sekolah aspek yang diamati masih sama 

dengan siklus I. Aspek yang diamati yaitu aspek kompetensi guru yang 

meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

social dan kompetensi professional. Berdasarkan hasil observasi 

diperoleh skor 63 dengan skor 74, 11 %, dimana skor maksimal 100. 
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Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kinerja guru termasuk kategori baik 

saat menerapkan lesson study berbasis sekolah pada siklus II. 

c. Refleksi 

Tahap refleksi yang dilaksanakan pada siklus II sama dengan refleksi pada 

siklus I. Sesuai dengan langkah dalam lesson study maka refleksi yang 

dilakukan bukan hanya melibatakan guru dan observer, namun juga 

diperlukan seorang fasilitator sebagai penengah diadalam diskusi ini. 

 

7. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil belajar kognitif siswa 

Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai tes/evaluasi disetiap akhir 

pembelajaran atau siklus. Nilai didapat melalui evaluasi atau test yang 

dilakukan oleh guru kolaborator dengan observer pada akhir pembelajaran 

dengan menerapkan lesson study. Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai 

evaluasi di setiap akhir siklus. Soal yang diberikan pada siswa pada tes di 

setiap siklus I berupa lima belas soal pilhian ganda, lima soal essay singkat 

dan dua soal uraian. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai 

hasil belajar siswa tersebut > 70.  

Nilai rata-rata kognitif siswa meningkat dari prasiklus, siklus I hingga 

siklus II. Siklus I nilai rata-rata kognitif siswa 73, 18 dengan ketuntasan 

klasikal 72, 73 %, dibandingkan sebelum diadakan penelitian dengan nilai 

rata-rata kognitif siswa 66, 96 dengan ketuntasan klasikal 48, 49% dan terus 

meningkat pada siklus II yaitu nilai rata-rata kognitif siswa 77, 27 dengan 
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rata-rata ketuntasan klasikal 90, 91%. Kenaikan nilai rata-rata kognitif siswa 

dari prasiklus menuju siklus I sebesar 12, 44 %, sedangkan kenaikan nilai 

rata-rata siswa dari siklus I menuju siklus II sebesar 8, 18%. 

Hasil belajar kognitif siswa pada waktu pra siklus serta setelah 

menggunakan metode listening team melalui lesson study di siklus I dan 

metode group to group di siklus II dapat dilihat pada tabel 4. Dari data 

tersebut dapat terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa mengalami kenaikan 

tiap siklusnya. Kenaikan ketuntasan rata-rata belajar tabel dapat disajikan 

dalam bentuk grafik kenaikan persentase  ketuntasan klasikal tiap siklus 

seperti yang tertera pada gambar 2 dan gambar 3. 

Tabel 6. 
Kenaikan Hasil Belajar IPS Sejarah Siswa Kelas XI IPS 3 

No Hasil tes Pra siklus Siklus I Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas XI IPS 3 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak tuntas 

90 
30 
66, 96 
16 
17 
33 
48, 49% 
51, 51% 

100 
45 
73, 18 
24 
9 
33 
72, 73% 
27,27% 

100 
50 
77, 27 
30 
3 
33 
90, 91% 
9, 09% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 
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Gambar 3. Nilai rata-rata siswa kelas XI IPS 3 Tahun Pelajaran 

2010/2011 (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 

 

 

 

 

Gambar 4. Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas XI IPS 3 Tahun Pelajaran 
2010/2011 (Sumber: Data Penelitian 2011). 
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b. Aktifitas Siswa pada saat Pembelajaran dari Siklus I sampai dengan 

Siklus II 

Aktifitas siswa selama proses pembelajaran selalu dinilai dengan kriteria 

atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan penskoran tiap aktivitas 

tertentu. Skor yang diambil adalah skor siswa selama pembelajaran. 

Penilaian aktifitas siswa mulai siklus I sampai dengan siklus II yang dinilai 

terdapat pada (lamp. ). Pada siklus I sampai dengan siklus II aktivitas siswa 

juga mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut sebesar 28 % yaitu 50%% 

pada siklus I menjadi 74% pada siklus II. 

 

 

Gambar 5. Peningkatan Aktifitas Siswa (Sumber: Data Penelitian Tahun 

2011). 
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sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada lampiran  hal …... Skor hasil 

pengamatan kinerja guru selama proses pembelajaran yang berlangsung melalui 

lesson study berbasis sekolah mengalami peningkatan. Hasil pengamatan 

terhadap kinerja  guru mengalami peningkatan yaitu 52, 82%  pada siklus I 

menjadi 74, 11% pada siklus II. Kenaikan tersebut sebesar 42, 58%. Hal ini 

karena guru sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan serta sudah dapat menerapkan perbaikan 

mengajar yang diperoleh dari hasil refleksi bersama tim lesson study berbasis 

sekolah.   

 

 

Gambar 6. Peningkatan Kinerja Guru (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011) 

B. Pembahasan 
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umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa 

pemahaman materi dan hasil hasil belajar serta aktivitas siswa mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Hal ini dikarenakan pnenerapan lesson study 

berbasis sekolah dengan menggunakan metode listening team pada siklus I dan 

metode group to group pada siklus II melibatkan aktivitas siswa ketika 

mempelajari materi dalam pembelajaran. Selain itu, siswa dilibatkan secara 

penuh dalam proses belajar. 

Pada siklus I proses pembelajaran siswa masih terlihat pasif namun tingkat 

partisipasi siswa sudah meningkat dengan menunjukkan hasil yang baik, terbukti 

dengan adanya peningkatan dari sebelum diadakan penelitian. Nilai rata-rata 

ulangan harian siswa dari 66, 96 dengan persentase klasikal 48, 49% setelah 

diadakan penelitian siklus I yaitu naik menjadi 73, 18 dengan persentase 

ketuntasan belajar 72, 73%. Hasil belajar kognitif analisis dengan menggunakan 

tes formatif juga menunjukkan hasil yang belum mencapai ketuntasan yang 

diinginkan yaitu dengan nilai rata-rata kelas 66, 9 dengan ketuntasan klasikal 

71% sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan sebesar 29%. Namun, 

hasil tersebut belum sesuai dengan standar ketuntasan yang diharapkan oleh 

karena itu perlu ditingkatkan lagi pada siklus berikutnya. 

Ada beberapa kenyataan yang didapatkan oleh para observer pada siklus I, 

diantaranya adalah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung keadaan kelas 

belum kondusif dan kerja sama kelompok belum berjalan optimal. Siswa belum 

terbiasa  berkerja dalam satu kelompok, kondisi ini terlihat dengan adanya 

sebagian siswa yang gaduh sendiri. Pada saat diskusi kelompok berlangsung 
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yang mendominasi adalah beberapa siswa saja dalam kelompok tersebut, 

sehingga belum semua siswa berpartisipasi saat diskusi. Siswa lain merasa ia 

tidak perlu ikut mengerjakan tugas kelompok yang diberikan karena sudah 

diwakili oleh temannya. Sehingga ia malah asyik  bermain sendiri dan bahkan 

mengganggu temannya yang sedang mengerjakan soal diskusi. 

Secara keseluruhan siswa masih takut mengemukakan pendapat ataupun 

menjawab pertanyaan yang diajukan baik dari guru maupun siswa kelompok 

lain. Oleh karena itu, guru harus menunjuk terlebih dahulu. Dalam hal ini guru 

kurang mampu mengkoordinir siswa dalam kelompok. Guru seharusnya mampu 

merangsang siswa untuk lebih aktif bertanya ataupun mengemukakan pendapat. 

Dalam kondisi ini, guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator, 

pembimbing dan pemberi informasi serta pengendali ketertiban kelas. Selain itu 

guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana yang 

kondusif, membangun hubungan yang erat dengan siswa dan memotivasi 

semaksimal siswa untuk membangkitkan kepercayaan diri siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan siklus 1 dan 

dilakukan refleksi oleh guru model dan para observer, maka masih perlu 

dilakukan perbaikan. Baik itu terhadap kinerja guru ataupun pemilihan metode 

yang tepat. Hal ini ditujukan agar siswa menjadi semakin aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa harus diberi tanggung jawab personal, meski ia sudah 

berada dalam suatu kelompok 

Kesimpulan yang didapat berdasar uraian diatas adalah beberapa indikator 

kinerja belum tercapai pada siklus I, oleh karena itu perlu mengadakan siklus II 
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dengan beberapa perbaikan lebih lanjut antara lain bagaimana cara guru 

meningkatkan jumlah siswa agar lebih aktif dalam diskusi kelas yang dilakukan 

sehingga proses pembelajaran melalui lesson study berbasis sekolah sebagai 

langkah untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil. 

Siklus II dilakukan dan disempurnakan guna memperbaiki keadaan pada 

siklus I. Tindakan pada siklus II ini berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

dimana masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Pokok bahasan pada siklus II 

adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia.  

Pada waktu memulai pembelajaran guru juga sudah memberikan apersepsi 

dengan baik dan memberikan pujian kepada siswa yaitu mengingatkan siswa 

pada materi yang sudah dipelajari pada pertemuan siklus I. Guru juga sudah 

menyampaikan gambaran materi secara garis besar serta tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan metode group to group melalui lesson study berbasis 

sekolah pada pembelajaran kali ini. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar selalu aktif selama proses pembelajaran dan akan mendapatkan nilai 

tambahan.  

Berdasarkan hasil observasi pada lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

kinerja guru, pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Persentase 

kinerja guru dari 52, 82% menjadi 74, 11 %. Persentase aktivitas siswa juga 

meningkat dari 50% menjadi 64%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dan guru 

sudah semakin baik dalam melaksanakan dan menerima pembelajaran dengan 

metode yang digunakan. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan pada 
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siklus II, hal ini diketahui dari nilai rata-rata kelas dari 73, 18 menjadi 77, 27 

Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar 72, 73% menjadi 90, 

91% pada siklus II. Dari nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal dari 

sebelum penelitian, siklus I dan siklus II dapat dituliskan dalam tabel sebagai 

berikut.  

 
 

Tabel 7. 
Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 3 

Keterangan  Pra siklus Siklus I Siklus II 
Nilai rata-rata kelas 
Persentase siswa tuntas 
Persentase siswa tidak tuntas 

66, 96 
48, 49% 
51, 51% 

73, 18 
72, 73% 
27, 27% 

77, 27 
90, 91% 
9, 09% 

(Sumber: Data Penelitian Tahun 2011 ). 

Nilai rata-rata siswa dapat dilihat dari diagram batang di bawah ini yang 

mengalami peningkatan yaitu pada prasiklus sebesar 66, 96 menjadi 73, 18 pada 

siklus I dan meningkat menjadi 77, 27 pada siklus II. 

 

Gambar 7. Rata-rata Kelas (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 
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Proses belajar mengajar pada siklus II diakhiri dengan melakukan refleksi 

melalui pemberian pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang telah 

dibahas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa 

tentang materi yang telah disampaikan dengan menggunakan metode group to 

group melalui lesson study berbasis sekolah. Hasilnya banyak siswa yang 

menjawab secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua siswa 

telah memahami materi yang telah mereka pelajari pada saat proses 

pembelajaran.  

Proses pada lesson study berbasis sekolah pada dasarnya berusaha untuk 

mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Langkah-langkah yang terdapat dalam lesson study bertujuan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas yaitu agar kualitas 

pembelajaran semakin meningkat. Tujuan dasar dari kegiatan yang dilaksanakan 

secara kolaboratif oleh para pendidik ini adalah menjadikan proses pembelajaran 

lebih baik dan efektif. Siswa dilibatakan penuh dalam proses belajar, sehingga 

yang berlangsung adalah pembelajaran dua arah. 

Selama proses lesson study berbasis sekolah guru berkolaborasi dengan 

tim untuk menentukan merencakan proses belajar mengajar, mengajar, 

melakukan observasi terhadap proses belajar mengajar dan melakukan diskusi 

setelah pembelajaran untuk melakukan perbaikan bagi proses berikutnya. 

Pelaksanaan lesson study berbasis sekolah didasarkan pada kondisi ataupun 

pemasalahan yang ada di kelas. Permasalahan yang ada dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 sudah dapat dijawab melalui lesson study 
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berbasis sekolah. Hal ini dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata kelas, tingkat 

ketuntasan klasikal, keaktivan siswa selama pembelajaran sejarah yang didukung 

oleh peningkatan kinerja guru. 

Lesson study dapat meningkatkan kualitas pembelajaran disebabkan 

karena model pembinaan profesi pendidik ini dapat mendorong terbentuknya 

sebuah learning society yang secara komsisten dan sistematis melakukan 

perbaikan diri, baik pada tataran individual ataupun manajerial. Dalam kegiatan 

lesson study guru dapat memperoleh: (1) pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaiman siswa belajar dan guru mengajar, (2) hasil-hasil tertentu yang dapat 

dimanfaatkan oleh para guru lainnya, diluar peserta lesson study, (3) cara 

meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuri kolaboratif, (4) 

pengetahuan pedagogis baru dari guru lainnya sesama tim lesson study. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas bahwa proses 

pembelajaran yang menerapkan metode listening team pada siklus I dan metode 

group to group melalui lesson study berbasis sekolah dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah yang ditunjukkan oleh  meningkatnya kinerja 

guru, keaktifan siswa selama pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran dengan menerapkan lesson study berbasis sekolah dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran  Sejarah pada kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 

Rowosari Kabupaten Kendal tahun ajaran 2010/2011. Nilai rata-rata kelas 

sebelum diadakan penelitian adalah 66, 96 dengan ketuntasan belajar hanya 

mencapai 48, 49%. Setelah diadakan proses pembelajaran dengan menerapkan 

lesson study berbasis sekolah terjadi peningkatan kualitas pembeljaran pada kelas 

XI IPS 3. Hasil belajar pada siklus I nilai rata-rata mengalami peningkatan 

menjadi 73, 18 dengan ketuntasan belajar mencapai 72, 73%, sedangkan pada 

siklus II nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan mencapai 77, 27 dengan 

ketuntasan belajar mencapai 90, 91%. Aktifitas siswa meningkat dari 50% pada 

siklus I menjadi 64% pada siklus II karena siswa mengalami proses pembelajaran 

yang berbeda yaitu dengan menerapkan lesson study berbasis sekolah yang 

berbeda dengan metode pembelajaran yang biasanya. Kinerja guru mengalami 

peningkatan yaitu 58, 82%  pada siklus I menjadi 74, 11% pada siklus II karena 

guru telah mampu menerapkan lesson study berbasis sekolah dengan baik. 

Sehingga proses pembelajaran dengan menerapkan lesson study berbasis sekolah 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dikatakan berhasil. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasar hasil simpulan di atas adalah guru 

harus lebih kreatif, bervariasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran Sejarah 

agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman materi, salah 

satunya dengan menerapkan lesson study berbasis sekolah. Guru juga hendaknya 

berusaha menciptakan kondisi siswa untuk aktif selama proses pembelajaran. 

Kegiatan apersepsi dan motivasi perlu dilakukan untuk mendorong keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran. Pihak  sekolah hendaknya lebih bijak dan lebih 

selektif dalam menentukan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan bagi 

sekolahnya agar dalam pencapaian hasil belajar dapat dicapai secara optimal. Bagi 

siswa perlu adanya peningkatan keaktifan dengan berani mengungkapkan 

pendapat serta mempresentasikan hasil pembelajaran yang dilakukan sehingga 

kualitas pembeljaran dan pemahaman materi dapat meningkat. 
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS XI IPS 3 SMA NEGERI 1 ROWOSARI 
TAHUN AJARAN 2010/2011 

 
NO NAMA Jenis Kelamin  

1 Akhmat Prasetyo  Laki-laki 

2 Ali Nurkholis  Laki-laki 

3 Aning Maslahah  Perempuan 

4 Ayu Rinata  Perempuan 

5 Desy Ayu Gita Riyani  Perempuan 

6 Dina Sekar Ayu  Perempuan 

7 Eka Agustina Saputri  Perempuan 

8 Erni Setyawati  Perempuan 

9 Feni Widyawati  Perempuan 

10 Hendra Putra Irawan  Laki-laki 

11 Ika Listyani  Perempuan 

12 Imam Ismail  Laki-laki 

13 Lilla Muriyati  Perempuan 

14 Lulu'ul Maknunah  Perempuan 

15 M. Nanang Kurniawan  Laki-laki 

16 Marlina Nur Santi  Perempuan 

17 Mega Febriana Aryati  Perempuan 

18 Mikewati Lintangsari  Perempuan 

19 Muh. Sabkhun  Laki-laki 

20 Muhamad Khafidin  Laki-laki 

21 Muhammad Ragil  Laki-laki 

22 Nanik Agus Setiany  Perempuan 

23 Nur Ridwan  Laki-laki 

24 Ririn Octaviani  Perempuan 

25 Risky Ayu Saputri  Perempuan 

26 Sinta Ariyani  Perempuan 



84 
 

 
 

27 Siti Afiatul Azizah  Perempuan 

28 Siti Rochmana  Perempuan 

29 Syaiful Amar  Laki-laki 

30 Tria Apriliani  Perempuan 

31 Umi Salbiyah  Perempuan 

32 Wening Puji Astuti  Perempuan 

33 Wildan Bernado Supriyadi  Laki-laki 

 
Rowosari, Maret 2011 

Guru Mata Pelajaran     Observer 
 

Galuh Citrasari, S.Pd     Dini Prihartini 
NIP.        NIM. 3101407066 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS XI IPS 3 

MATA PELAJARAN SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : PRA SIKLUS  

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Akhmat Prasetyo 60 Tidak Tuntas 

2 Ali Nurkholis 45 Tidak Tuntas 

3 Aning Maslahah 70 Tuntas 

4 Ayu Rinata 70 Tuntas 

5 Desy Ayu Gita Riyani 65 Tidak Tuntas 

6 Dina Sekar Ayu 50 Tidak Tuntas 

7 Eka Agustina Saputri 90 Tuntas 

8 Erni Setyawati 75 Tuntas 

9 Feni Widyawati 80 Tuntas 

10 Hendra Putra Irawan 60 Tidak Tuntas 

11 Ika Listyani 65 Tidak Tuntas 

12 Imam ismail 55 Tidak Tuntas 

13 Lilla Muriyati 80 Tuntas 

14 Lulu'ul Maknunah 65 Tidak Tuntas 

15 M. Nanang Kurniawan 70 Tuntas 

16 Marlina Nur Santi 75 Tuntas 

17 Mega Febriana Aryati 60 Tidak Tuntas 

18 Mikewati Lintangsari 90 Tuntas 

19 Muh. Sabkhun 30 Tidak Tuntas 

20 Muhamad Khafidin 55 Tidak Tuntas 

21 Muhammad Ragil 70 Tuntas 

22 Nanik Agus Setiany 80 Tuntas 

23 Nur Ridwan 55 Tidak Tuntas 
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24 Ririn Octaviani 75 Tuntas 

25 Risky Ayu Saputri 65 Tidak Tuntas 

26 Sinta Ariyani 60 Tidak Tuntas 

27 Siti Afiatul Azizah 85 Tuntas 

28 Siti Rochmana 75 Tuntas 

29 Syaiful Amar 50 Tidak Tuntas 

30 Tria Apriliani 65 Tidak Tuntas 

31 Umi Salbiyah 75 Tuntas 

32 Wening Puji Astuti 80 Tuntas 

33 Wildan Bernado Supriyadi 65 Tidak Tuntas 

 JUMLAH 2210  

 RATA-RATA 66,96  

 NILAI TERTINGGI 90  

 NILAI TERRENDAH 30  

 Persentase tuntas 48,49%  

 Persentase tidak tuntas 51,51%  

 

Rowosari, April 2011 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Observer 

 

Galuh Citrasari, S.Pd      Dini Prihartini 

NIP.       NIM. 3101407066 
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Lampiran 3 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 
(Siklus I) 
 

Nama Sekolah : SMA Negeri I Rowosari 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : XI IPS / II 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 

Indonesia sejak masuknya pengaruh 
Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi 
Indonesia-Jepang dan dampak militer 
Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia.    

Indikator :  Mendeskripsikan latar belakang 
lahirnya Jepang sebagai Negara 
imperialis. 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
interaksi Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda. 

 Menghubungkan interaksi 
Indonesia-Jepang dengan kebijakan 
pemerintah Hindia Belanda. 

Alokasi : 2 x 45 Menit (1x pertemuan ) 
   

A. Tujuan Pembelajaran  
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik, mampu: 

1. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong Jepang menjadi 
negara imperialis. 

2. Mendeskripsikan proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia.    

3. Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. 

4. Menyebutkan berbagai bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda. 

5. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda. 

6. Menghubungkan interaksi Indonesia-Jepang dengan kebijakan 
pemerintah Hindia Belanda. 

 
B. Materi  Pembelajaran 

Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada masa kolonial Belanda dan 
pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. 
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C. Metode 
 1. Diskusi dengan strategi Listening Team 
 2. Tanya jawab 
 3. Tugas  
 

D. Strategi Pembelajaran 

No Langkah-langkah Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pendahuluan 
 
 

 
- Apersepsi 

 
 

 
 

- Motivasi 
 
 
 
 

 
 
2) Kegiatan Inti 

 
- Eksplorasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Elaborasi 
 
 
 
 
 
 

 Mengucapkan salam 
kepada siswa, dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengisi agenda dan 

presensi 
 
 Guru membuka pelajaran 

dengan memberikan 
sejumlah pertanyaan 
berkaitan dengan materi 
yang akan disampaikan 

 
 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai 

 
 
 Guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan 
secara singkat 

 
 
 Guru menjelaskan tentang 

materi yang sebelumnya 
akan dibahas karena akan 
dilanjutkan pada 
pertemuan kali ini 
 Guru memberikan kepada 

murid untuk melakukan 
persiapan terakhir 
sebelum diskusi kelompok 
dimulai dengan 
melakukan eksplorasi 
pustaka dari bahan yang 
telah ada. 

 

 Siswa menjawab salam 
 
 
 Siswa mempersiapkan 

alat tulis, LKS dan buku 
paket 
 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 
 
 

 
 Siswa mendengarkan 

penyampaian guru 
tentang tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 

 
 Siswa menyimak 

penjelasan guru tentang 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan  

 
 Siswa melakukan 

eksplorasi dengan 
memanfaatkan sumber 
dan media yang ada 
seperti: powerpoint, LCD, 
menggunakan sumber-
sumber dari lingkungan 
yang terkait dengan 
materi. 
 Persiapan sebelum 

melakukan diskusi bagi 
yang akan maju diskusi, 
dan bagi siswa yang 
belum maju disarankan 
untuk aktif dalam diskusi 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 menit 
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c. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Konfirmasi 

 
 

 
 
3) Penutup 

 

 Guru memberikan 
penjelasan mengenai cara 
dari pembelajaran kali ini 
dengan cara diskusi dan 
sistematisasinya dengan 
menggunakan strategi 
Listening Team . Siswa 
dibagi ke dalam empat 
kelompok. 

 
 Guru mendampingi dan 

menjadi fasilitator dalm 
diskusi terkit materi 
(menganalisis bentuk-
bentuk interaksi 
Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda) 
 Pada saat diskusi dimulai 

guru menjadi pengawas 
dan pemantau agar diskusi 
dapat berjalan dengan 
lancar dan tidak keluar 
dari jalur. 
 Guru memberikan 

penilaian  terkait keaktifan 
siswa dalam mengikuti 
kegiatan diskusi dan 
secara keseluruhan dari 
diskusi. 
 
 Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 
agar dapat menumbuhkan 
semangat siswa terkait 
materi di atas ataupun 
tentang sejarah secara 
keseluruhan agar 
semangat dalam belajar 

 
 Melibatkan siswa untuk 

menyimpulkan dari materi 
yang diajarkan. 
 Memberikan postest 

secara klasikal 

dalam tanya dan jawab. 
 Diskusi menggunakan 

strategi Listening Team 
dengan materi yang telah 
disepakati (bentuk-bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda) 

 
 
 Diskusi diisi dengan 

session presentasi, Tanya 
jawab dan debat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Siswa mengajukan 

argumen 
 Siswa mengerjakan 

postest tersebut 
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E. Sumber Belajar 
1. Media : LKS, peta, buku paket relevan, internet, gambar 
2. Alat  : White board, spidol, bolpoint, pensil, kertas HVS 
3. Sumber : 

M, Tarunasena, 2008. Sejarah SMA/MA untuk Kelas XI: Semester 
1 dan 2Program IPS . Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional (Hal 244-261)  

Taupan, Muhamad. 2008. Sejarah Bilingual untuk SM Kelas XI: 
Semester1dan 2 Program IPS. Bandung: Yrama Widya 

 
F. Penilaian  

1. Kognitif 
i. Penilaian Proses 

1. Kehadiran siswa 
2. Keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung 
3. Keaktifan siswa saat presentasi  
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 
5. Tes tertulis individu 

ii. Penilaian Produk 
1. Tes unjuk kerja 
2. Tugas Rumah : Mengerjakan LKS 
3. Tes tertulis 

iii. Teknik :  
1. Tes tertulis 
2. Observasi kinerja siswa 

iv. Bentuk Instrumen :   
1. Lembar Observasi 
2. Soal Uraian 

 
Tabel Pengamatan 

 
No. 

 
Nama 

Kegiatan  
Rata-
rata 

Mencari 
Sumber 

Argumentasi Bertanya Menjawab 

1       

Untuk tabel  pengamatan skor nilai setiap kegiatan antara 1 s.d. 10. 
 
v. Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan 

baik, jika tingkat pengetahuannya mengenai materi diatas 60% dan 
jika kemampuan Siswa dalam menganalisis materi yang disampaikan 
diatas 70%., dan Apabila nilai rata-rata siswa yang mendapat nilai > 
67 dengan presentase ketuntasan klasikal lebih dari atau sama 
dengan 75%. dari jumlah siswa. 
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2. Afektif 
Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik 
dan mampu mengembangkan nilai-nilai keteladanan dari materi sejarah 
yang telah diajarkan. 
 

      Rowosari,  Maret 2011 
 Mengetahui, 
     Guru Mata Pelajaran      Observer 
 
 
 
 
  Galuh Citrasari, S.Pd.                          Dini Prihartini 
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 Lampiran 4 
KISI-KISI SOAL UJI COBA SIKLUS I 

 
Satuan pendidikan                       :  SMA  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : XI ( sebelas ) / II 

Jumlah dan bentuk soal                : 30 soal (20 pilihan ganda dan 10 esai ). 

Alokasi waktu                              : 45 menit / satu jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

  Kompetensi 
dasar   

          Materi pokok                Indikator     No soal 
 

2.3  Menganalisis 
proses 
interaksi 
Indonesia-
Jepang dan 
dampak 
militer Jepang 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

Proses interaksi  
Indonesia-Jepang dan 
dampak pendudukan 
miter Jepang 
terhadap kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia 
 

1. Mendeskripsikan 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia.    

2. Menganalisis proses 
interaksi Indonesia-
Jepang dan dampak 
militer Jepang 
terhadap kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

3. Menyebutkan 
berbagai bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda. 

4. Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda. 

5. Menghubungkan 
interaksi Indonesia-
Jepang dengan 
kebijakan 
pemerintah Hindia 
Belanda. 

1, 3, 8, 17, 
21, 24 
 
      
 
 
 
     
2, 4, 7, 11, 
22, 25 
 
 
 
 
 
5, 9, 10, 14, 
16,26, 
 
 
 
6, 12, 23, 
23, 28, 30 
 
 
 
 
13, 15, 
18,19, 20, 
27 
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Lampiran 5 

Nama 
 : 

Kelas 
 : 

No Absen
 : 

Soal Uji Coba 
Penelitian Tindakan Kelas (Siklus I) 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar! 
1. Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan dikuasainya daerah .... 

a. Tarakan      c. Menado 

b. Balikpapan     e. Makassar 

d. Ambon 

2. Panglima militer yang menandatangani penyerahan Belanda tanpa syarat 

kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 adalah .... 

a. Ter Poorten     d. Wavell 

b. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer  e. Tannaka 

c. Immamura 

3. Landasan idiil kekuasaan Jepang di Indonesia adalah .... 

a. Hakko Ichiu     d. Kimigayo 

b. Nippon Seisyini     e. Gunseikan 

c. Seikerei 

4. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia yang bersifat positif dapat kita lihat 

dari segi…. 

a. militer dan ekonomi    d. militer dan sosial 

b. pendidikan dan militer    e. ekonomi dan budaya 

c. sosial dan budaya 
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5. Berikut ini yang tidak diajarkan dalam materi pendidikan pada aman Jepang, 

yaitu .... 

a. paham-paham nasionalisme 

b. latihan kemiliteran dan semangat Jepang 

c. bahasa dan sejarah Jepang dengan adat istiadatnya 

d. ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitis 

e. olahraga dan nyanyian-nyanyian Jepang 

6. Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang boleh berdiri pada masa 

pendudukan Jepang adalah…. 

a. Partai Serikat Islam Indonesia   d. Partai Nasional Indonesia 

b. Partai Indonesia Raya    e. Partai Muslimin Indonesia 

c. Majelis Islam A’la Indonesia 

7. Jepang terlibat dalam Perang Pasifik karena adanya keinginan Jepang untuk…. 

a. membangun bangsa-bangsa Asia 

b. memajukan bangsa-bangsa Asia 

c. membebaskan belenggu penjajahan bangsa-bangsa Asia 

d. membentuk imperium Jepang-Asia Timur Raya 

e. menjadikan Jepang sebagai raksasa ekonomi 

8. Gerakan yang dibentuk oleh Empat Serangkai adalah .... 

a. Putera      d. Peta 

b. Jawa Hokokai     e. Cuo Sangi in 

c. Keibodan 

9. Organisasi semi militer yang ditujukan untuk mendidik dan melatih para 

pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan 

menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri adalah .... 

a. Seinendan     d. Heiho 

b. Keibodan     e. Peta 

c. Fujinkai 

10. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh Jepang dinamakan dengan.... 

a. Fujinkai      d. Heiho 

b. Geisha      e. Kaigun 
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c. Romusha 

11. Secara garis besar, pendudukan tentara Jepang di Indonesia menyebabkan 

berbagai permasalahan, di antaranya sebagai berikut, kecuali ..... 

a. kekurangan bahan makanan yang menyebabkan bencana kelaparan di 

berbagai pelosok Indonesia 

b. tanah pertanian tidak menjadi subur karena terus ditanami dengan tanaman 

sejenis 

c. para petani tidak mempunyai cukup waktu untuk mengolah lahan 

pertaniannya 

d. tidak terpenuhinya kebutuhan sandang 

e. munculnya proyek-proyek militer untuk pertahanan militer bangsa Indonesia 

12. Perlawanan bersenjata melawan Jepang terjadi di berbagai daerah di antaranya 

terjadi di daerah Cot Plieng yang dipimpin oleh .... 

a. Tengku Abdul Jalil    d. Shodanco Supriyadi 

b. K.H. Zaenal Mustafa    e. Suparyono 

c. H. Madriyas 

13. Organisasi-organisasi bentukan Jepang yang dimanfaatkan pemimpin 

Indonesia untuk kepentingan perjuangan nasional adalah . 

a. Putera      d. Kaigun 

b. Romusha      e. Keibodan 

c. Jawa Hokokai 

14. Keibodan merupakan…. 

a. Barisan Bantu Militer    d. Rukun Tetangga 
b. Barisan Pemuda    e. Perkumpulan olahraga 
c. Pembantu Prajurit 

15. Ketua PPKI adalah…. 
a. Drs. Sutomo     d. Moh. Yamin 
b. Ir. Soekarno     e. Radjiman Wediodiningrat 
c. Moh. Hatta 

16. Kerja bakti untuk kepentingan Jepang disebut…. 
a. Tonarigum     d. Fujikai 
b. Kenrohoshi     e. Kokyo Sokai 
c. Keimin Bunka Syidoso 

17. Tentara Jepang yang bertugas untuk merebut Pulau Jawa dipimpin oleh…. 
a. Nashimura     d. Hithosi Imamura 
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b. Hirohito      e. Hitosi Terauci 
c. Saiko Syikikan 

18. Dalam upaya mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Jepang, pihak 
Sekutu membentuk suatu komando gabungan yang disebut sebagai…. 

a. CBI      d. NATO 
b. SEAC      e. SEATO 
c. ABDA com 

19. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang bermanfaat untuk 
memperkuat rasa persatuan bangsa adalah…. 
a. dibubarkannya partai-partai politik yang ada 
b. dibentuknya BPUPKI 
c. dibentuknya PPKI 
d. dibentuknya gerakan Jawa Hokokai 
e. dibentuknya Putera dan Peta 

20. Perdana Menteri Jepang yang memaklumkan janji kemerdekaan bangsa 
Indonesia kelak di kemudian hari adalah…. 
a. Koiso      d. Immamura 
b. Tojo      e. Toyo 
c. Akihito 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 
21. Landasan idiil kekuasaan Jepang di Indonesia adalah? 
22. Apa nama organisasi perempuan yang dibentuk oleh Jepang? 
23. Nama lain dari angkatan laut Jepang? 
24. Penguasa daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pada masa pendudukan 

Jepang adalah? 
25.  Dinas Polisi Rahasia bentukan pemerintahan militer Jepang yang terkenal 

sangat kejam adalah?  
26. Selama pendudukannya, Jepang telah membuka lembaga kebudayaan di 

Jakarta yang bernama .…? 

27. Pada 9 Maret 1943 dibentuklah organisasi buatan Jepang pertama Putera yang 

dipimpin oleh? 

28. Keuntungan apakah yang didapatkan oleh bangsa Indonesia dari pendudukan  

militer Jepang? 

29. Propaganda Jepang yang telah menarik simpati bangsa Indonesia, adalah…. 

30. Wilayah kekuasaan Rikugun di daerah Madura berpusat di daerah…. 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

31. Jelaskan latar belakang Jepang menjadi Negara imperialis! 

32. Bagaimana awal masuknya Jepang di Indonesia? 

33. Sebutkan susunan pemerintahan Jepang Di Indonesia! 



97 
 

 
 

34. Jelaskan dampak pendudukan Jepang dalam kehidupan ekonomi bangsa 

Indonesia? 

35. Mengapa pada awal kedatangannya Jepang mendapat sambutan hangat dari 

masyarakat Indonesia? 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA SIKLUS I 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
Jawaban soal pilihan ganda 
1. A   6. A  11. B   16. B 
2. A   7. D  12. A   17. E 
3. A   8. A  13. A      18. D 
4. B   9. D  14. A   19. E 
5. D           10. A  15. B   20. A 
Jawaban soal essay singkat 
21. Hakko ichi-u    26. Keimin Bunka Shidoso 
22. Fujiinkai     27. Tiga Serangkai 
23. Kaigun     28. Keahlian di bidang militer 
24. Gunseibu 29. Membebaskan bangsa Asia dari 

penjajah Barat 

25. Kempetai     30. Batavia  
Jawaban soal uraian 
31. * Ekonomi, Sejak Restorasi Mejii, terjadilah perkembangan yang sangat pesat, 

berbagai keberhasilan dan kemajuan terjadi, sehingga dalam kurun waktu 

kurang lebih 30 tahun Jepang sudah sejajar dengan Eropa. Sampai akhirnya 

Jepang terjun ke praktik imperialisme. Sebagai Negara industri yang 

berkembang pesat Jepang membutuhkan bahan baku dan tempat pemasaran, 

maka dicarilah daerah baru untuk keperluan tersebut. 

*Demografi, Jumlah penduduk Jepang mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Untuk mengatasi masalah penduduk maka perlu dicari daerah baru 

untuk dijadikan koloni untuk penduduk Jepang. 

*Militer, Pada tahun 1905 Jepang sudah mampu mengalahkan Rusia, hal ini 

membuktikan bahwa Jepang mampu secara militer dan teknologi dalam 
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bidang persenjataan. Latar belakang tersebut yang mendorong Jepang untuk 

terjun melakukan imperialism. 

*Pengembangan paham Hakko Ichi-U, Hakko Ichi-U artinya delapan benang 

di bawah satu atap. Jepang memiliki pemahaman bahwa dunia adalah satu 

keluarga, dan Jepang merupakan saudara tua. Oleh sebab itu pantaslah Jepang 

sebagai pemimpin dunia. 

32. Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan dikuasainya Tarakan 
pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian disusul penguasaan atas Balikpapan, 
Menado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Dari sana kekuatan 
militer Jepang ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di 
Banten, Indramayu, dan Rembang. Batavia dapat diduduki pada tanggal 5 
Maret 1942, begitu juga daerah-daerah lain seperti Surakarta, Cikampek, 
Semarang, dan Surabaya dapat dikuasainya. 

33. Gunshereikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima 
tertinggi) merupakan pucuk pimpinan dan Gunseikan (kepala pemerintahan 
militer) yang dirangkap oleh kepala staf tentara. 

34. Rakyat Indonesia menderita kelaparan. 
35. Ramalan akan lahirnya kebangkitan bangsa-bangsa Timur dan ramalan 

Jayabaya yang terkenal dengan meramalkan akan datangnya orang kate yang 
akan berkuasa di Indonesia seumur jagung dan setelah itu dianggap sebagai 
suatu kemenangan bangsa-bangsa Asia atas Eropa yang sekaligus mengikis 
adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tak terkalahkan. 
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Lampiran 8 

DAFTAR KELOMPOK SISWA SIKLUS I 

(Listening Team) 

 

NO Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 

  1 

A. Prasetyo Aning M Eka Agustina 

Desy Ayu 

Gita  

Dina Sekar A 

2 

Ali Nurkholis Ayu Rinata 

Erni 

Setyawati 

Feni Widya Siti 

Rochmana 

3 

Umi Salbiyah 

Hendra 

Irawan Lilla Muriyati Marlina Nur S Syaiful Amar 

4 Wening Puji 

A Ika Listyani Lulu'ul M 

Mega F 

Aryati Tria Apriliani 

5 Mikewati L Imam Ismail M. Nanang  M Ragil Nanik Setiany 

6 Muh. 

Sabkhun 

W Bernado S 

Risky Ayu S 

Sinta Ariyani 

Nur Ridwan 

7 Muh Khafidin Ririn Octavia   Siti A Azizah 
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Lampiran 9 

LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
KELOMPOK 1 (Kelompok Penanya) 

Anggota Kelompok: 
1. ……………………………..  5.  …………………………….. 
2. ……………………………..  6.  …………………………….. 
3. ……………………………..  7.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

 

Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai dua pertanyaan yang kan 
disampaikan mengenai materi yang disampaikan. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
KELOMPOK 2 (Kelompok Setuju) 

Anggota Kelompok: 
1. ……………………………..  5.  …………………………….. 
2. ……………………………..  6.  …………………………….. 
3. ……………………………..  7.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

 

Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai poin-poin yang disepakati 
atau membantu dan menjelaskan mengapa demikian. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
KELOMPOK 3 (Kelompok Tidak Setuju) 

Anggota Kelompok: 
1. ……………………………..  5.  …………………………….. 
2. ……………………………..  6.  …………………………….. 
3. ……………………………..  7.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

 

Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai poin mana yang tidak 
disetujui atau tidak membantu dalam pelajaran dan menjelaskan mengapa 
demikian! 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
KELOMPOK 4 (Kelompok Pemberi Contoh) 

Anggota Kelompok: 
1. ……………………………..  5.  …………………………….. 
2. ……………………………..  6.  …………………………….. 
3. ……………………………..  7.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

 

Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai contoh-contoh khusus atau 
aplikasi materi! 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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LEMBAR DISKUSI 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
KELOMPOK 5 (Kelompok Pembuat Kesimpulan) 

Anggota Kelompok: 
1. ……………………………..  5.  …………………………….. 
2. ……………………………..  6.  …………………………….. 
3. ……………………………..  7.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
 

Tulislah hasil diskusi pada lembar diskusi ini ! 

 

Diskusikanlah bersama anggota kelompok mengenai kesimpulan dari materi yang 
telah disampaikan hari ini! 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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Lampiran 10 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 
SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan  : SMA Negeri 1 Rowosari  
Hari, Tanggal   : Jumat, 8 April 2011 
Siklus ke  : 1 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

NO KEGIATAN SKOR 
1 2 3 4 5 

 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran    √  
2. Melakukan kegiatan apersepsi   √   
 b. Kegiatan inti      
3. Kemampuan guru dalam menunjukkan penguasaan materi   √   
4. Menyampaikan materi yang jelas. Sesuai dengan hierarki belajar 

dan karakter siswa 
 √    

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 
yang akan dicapai dan karakteristik siswa 

  √   

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.    √  
7. Kemampuan guru dalam membimbing siswa dalam menerapkan 

strategi pembelajaran yang telah diterapkan 
  √   

8. Kemampuan guru dalam mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok. 

  √   

9. Kemampuan guru dalam membimbing dan mengarahkan siswa 
dalam melakukan diskusi 

  √   

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan strategi Listening Team 

 √    

11. Kemampuan guru dalam mengkondisikan jalannya diskusi   √   
12. Memantau kemajuan belajar selama proses   √   
13. Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide baru 

yang diungkapkan oleh siswa 
 √    

14. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)   √   
15. Melakukan penilaian terhadap kemampuan berargumen siswa   √   
 c. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 
  √   
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17. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari remidi  
atau pengayaan. 

  √   

   Jumlah Skor         6      36    8 
             50 
  Presentase             58,82% (cukup) 
 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Persentase (%)    Kriteria Kualitas Kinerja Guru 

80% < % skor ≤ 100% : Sangat baik 
60% <% skor ≤ 80%  : Baik 
40% < % skor ≤ 60%  : Cukup 
20% < % skor ≤ 40%  : Kurang 
0%   < % skor ≤ 20%  : Sangat Kurang 
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Lampiran 11 
HASIL PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran : Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 1 Rowosari 
Responden   : Kelas  XI IPS 3  
Jumlah Responden :  33 Siswa 
Hari/ tanggal   : Jumat, 8 April 2011 
Siklus    : I 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = sangat kurang 
2 =kurang 
3= cukup 
4 =baik 
5 = sangat baik 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 
teman 

22 66,66%    √  

2. Menulis (mencatat) materi penting. 15 45,45%   √   
3.  Aktif bertanya pada saat pembelajaran 

berlangsung  
5 15,15% √     

4. Aktif menjawab saat pembelajaran 
berlangsung 

7 21,21%  √    

5. Interaksi siswa dalam kelompok saat 
kegiatan Listening Team berlangsung 

16 48,48%   √   

6. Kemampuan siswa mengajukan 
pertanyaan kepada siswa saat diskusi 
berlangsung. 

5 15,15% √     

7. Kemampuan siswa mengemukakan 
pendapat  

8 24,24%  √    

8. Kemampuan siswa dalam menarik 
kesimpulan dari materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

4 12,12% √     

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 

33 100%     √ 

10. Kemampuan siswa dalam mengerjakan 
soal evaluasi. 

23 69,69%    √  

JUMLAH SKOR    3 4 6 8 5 
TOTAL SKOR   26  
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PRESENTASE   50 % (Cukup 
Aktif) 

 

Total skor keseluruhan = 5 × 10 ≡ 50 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  
Bila skor   20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 6 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 7-13 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 14-20 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 21-27 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 28-33 orang 
 

Rowosari, April 2011 
Observer 
 
 
Dini Prihartini 
NIM. 3101407066 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS 1 
 

Satuan pendidikan                       :  SMA  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : XI ( sebelas ) / II 

Jumlah dan bentuk soal                : 17 soal (10 pilihan ganda, 10 esai dan 2 uraian 

). 

Tahun Pelajaran                           :  2010/2011 

Alokasi waktu                              : 45 menit / satu jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

 
  Kompetensi dasar             Materi pokok                Indikator     No soal 

 
2.3  Menganalisis 

proses 
interaksi 
Indonesia-
Jepang dan 
dampak 
militer Jepang 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

Proses interaksi  
Indonesia-Jepang dan 
dampak pendudukan 
miter Jepang terhadap 
kehidupan masyarakat 
di Indonesia 
 

1. Mendeskripsikan 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia.    

2. Menganalisis 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

3. Menyebutkan 
berbagai bentuk 
interaksi 
Indonesia-Jepang 
pada masa kolonial 
Belanda. 

4. Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
interaksi 
Indonesia-Jepang 

1, 6, 14 
 
 
 
 
 
 
 
2, 3, 4, 17 
 
 
 
 
 
 
 
9, 10, 12 
 
 
 
 
5, 7, 11, 15 
 
 
 
16, 8, 13 
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pada masa kolonial 
Belanda. 

5. Menghubungkan 
interaksi 
Indonesia-Jepang 
dengan kebijakan 
pemerintah Hindia 
Belanda. 
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Lampiran 13 

Nama  : 
Kelas  : 
No Absen : 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 berakibat besar bagi bangsa –

bangsa di Asia sebab … 

a. Bangkitnya rasa harga diri bangsa Asia 

b. Modernisasi Asia oleh Jepang 

c. Merajalelanya imperialsme Jepang keseluruh Asia 

d. Meletusnya perang Pasifik yang didukung oleh Jepang 

e. Jepang menjadi pemimpin Asia untuk mengusir imperialisme barat 

2. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbour (Hawai) pada tanggal 8 
desember 1941 adalah untuk …. 

a. Bebas bergerak ke Amerika 

b. Menakuti lawan di Amerika 

c. Bersekutu dengan Amerika Serikat 

d. Kebebasan bergerak di Amerika Serikat 

e. Bebas bergerak di Asia 

3. Modernisasi mendorong Jepang melaksanakan imperialisme di Asia-
Pasifik. Untuk itu Jepang berhadapan dengan Negara-negara yang 
mempunyai kepentingan di Asia-Pasifik. Kasus ini menunjukkan 
munculnya… 
a. Urbanisasi     d.  Ekspansi 
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b. Liberalism     e.  Sosialisme 

c. Demokrasi 

4. Tindakan Jepang memerintah Indonesia secara militaris untuk 
a. menegaskan kekuasaan jepang di Indonesia 
b. mencapai kemenangan dalam perang asia timur raya 
c. menekankan perjuangan bangsa Indonesia 
d. menunjukan kekuatan militer jepang 
e. menegakkan ideology ifasis-militerisme di Indonesia 

 

5. Panglima militer yang menandatangani penyerahan Belanda tanpa syarat 
kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 adalah .... 
a. Ter Poorten     d.  Wavell 

b. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer  e.  Tannaka 

c. Immamura 

6. Landasan idiil kekuasaan Jepang di Indonesia adalah .... 
a. Hakko Ichiu     d.  Kimigayo 

b. Nippon Seisyini     e.  Gunseikan 

c. Seikerei 

7. Propaganda Jepang yang telah menarik bangsa Indonesia adalah…. 

a. Memberikan kebebasan beragama bagi penduduk Indonesia 

b. Membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesi 

c. Membebaskan bangsa Asia dari penjajah Barat 

d. Meningkatkan pemndidikan 

e. Memberikan kemerdekaan 

8. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh Jepang dinamakan dengan.... 
a. Fujinkai      d.  Heiho 

b. Geisha      e.  Kaigun 

c. Romusha 

9. Berikut ini yang tidak diajarkan dalam materi pendidikan pada aman 
Jepang, yaitu .... 
a. paham-paham nasionalisme 

b.  latihan kemiliteran dan semangat Jepang 

c. bahasa dan sejarah Jepang dengan adat istiadatnya 

d. ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitis 
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e. olahraga dan nyanyian-nyanyian Jepang 

10. Penduduk Jepang di Indonesia membawa dampak negative dalam dalam 
bidang ekonomi sebagai berikut, kecuali…. 
a. Semakin meyempitnya arel hutan 

b. Hasil pertanian dan harta benda terkuras habis 

c. Semakin menyempit areal pertanian padi 

d. Terkurasnya berbagai jenis barang tambang 

e. Terjadi krisis ekonomi yang sangat mengerikan 

 

II. Lengkapilah  titik-titik dibawah ini! 

11. Tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal…. 

12. Perdana Menteri Jepang yang memaklumkan janji kemerdekaan 

bangsa Indonesia kelak di kemudian hari adalah…. 

13. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia 

kesengsaraan Romusha, maka Jepang menyaebut Romusha sebagai…. 

14. Gerakan yang dibentuk oleh Empat Serangkai adalah .... 

15. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik adalah…. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

16. Jelaskan latar belakang Jepang menjadi Negara imperialis! 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

17. Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? 

Jawab:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

Jawaban soal pilihan ganda 
1. C     6. A 
2. E     7. C 
3. B     8. B 
4. B     9. D 
5. A     10. E 

 
Jawaban soal essay singkat 
1. 1 maret 1942 
2. Hitosi Immamura 
3. Kinrohasi 
4. PUTERA 
5. Pelarangan rapat dan kegiatan politik 

 
Jawaban soal uraian 
1. * Ekonomi 

Sejak Restorasi Mejii, terjadilah perkembangan yang sangat pesat, berbagai 

keberhasilan dan kemajuan terjadi, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 

30 tahun Jepang sudah sejajar dengan Eropa. Sampai akhirnya Jepang terjun 

ke praktik imperialisme. Sebagai Negara industri yang berkembang pesat 

Jepang membutuhkan bahan baku dan tempat pemasaran, maka dicarilah 

daerah baru untuk keperluan tersebut. 

*Demografi 

Jumlah penduduk Jepang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk 

mengatasi masalah penduduk maka perlu dicari daerah baru untuk dijadikan 

koloni untuk penduduk Jepang. 

*Militer 
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Pada tahun 1905 Jepang sudah mampu mengalahkan Rusia, hal ini 

membuktikan bahwa Jepang mampu secara militer dan teknologi dalam 

bidang persenjataan. Latar belakang tersebut yang mendorong Jepang untuk 

terjun melakukan imperialism. 

*Pengembangan paham Hakko Ichi-U 

Hakko Ichi-U artinya delapan benang di bawah satu atap. Jepang memiliki 

pemahaman bahwa dunia adalah satu keluarga, dan Jepang merupakan saudara 

tua. Oleh sebab itu pantaslah Jepang sebagai pemimpin dunia. 

2. Jepang ingin mengambil simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan 

kemerdekaan. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang 

akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Sehingga 

kedatangan Jepang di Indonesia disambut antusias oleh seluruh rakyat 

Indonesia. 
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Lampiran 15 

 

DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS XI IPS 3 

MATA PELAJARAN SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : SIKLUS I 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1 Akhmat Prasetyo 80 Tuntas 
2 Ali Nurkholis 60 Tuntas 
3 Aning Maslahah 75 Tuntas 
4 Ayu Rinata 65 Tidak Tuntas 
5 Desy Ayu Gita Riyani 85 Tuntas 
6 Dina Sekar Ayu 70 Tuntas 
7 Eka Agustina Saputri 80 Tuntas 
8 Erni Setyawati 100 Tuntas 
9 Feni Widyawati 80 Tuntas 
10 Hendra Putra Irawan 65 Tidak Tuntas 
11 Ika Listyani 75 Tuntas 
12 Imam ismail 60 Tidak Tuntas 
13 Lilla Muriyati 85 Tuntas 
14 Lulu'ul Maknunah 90 Tidak Tuntas 
15 M. Nanang Kurniawan 75 Tuntas 
16 Marlina Nur Santi 75 Tuntas 
17 Mega Febriana Aryati 80 Tuntas 
18 Mikewati Lintangsari 100 Tuntas 
19 Muh. Sabkhun 45 Tidak Tuntas 
20 Muhamad Khafidin 65 Tidak Tuntas 
21 Muhammad Ragil 85 Tuntas 
22 Nanik Agus Setiany 70 Tuntas 
23 Nur Ridwan 60 Tidak Tuntas 
24 Ririn Octaviani 80 Tuntas 
25 Risky Ayu Saputri 50 Tidak Tuntas 
26 Sinta Ariyani 70 Tidak Tuntas 
27 Siti Afiatul Azizah 80 Tuntas 
28 Siti Rochmana 95 Tuntas 
29 Syaiful Amar 70 Tuntas 
30 Tria Apriliani 65 Tidak Tuntas 
31 Umi Salbiyah 70 Tuntas 
32 Wening Puji Astuti 85 Tuntas 
33 Wildan Bernado Supriyadi 75 Tuntas 
 JUMLAH 2415  
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 RATA-RATA 73,18  
 NILAI TERTINGGI 100  
 NILAI TERRENDAH 45  
 Persentase tuntas 72,73%  
 Persentase tidak tuntas 27,27%  

 
Rowosari, April 2011 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Observer 
 
 

Galuh Citrasari, S.Pd      Dini Prihartini 
NIP.-       NIM. 3101407066 
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(siklus II) 

 
Nama Sekolah : SMA Negeri I Rowosari 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : XI / II 

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-
Jepang dan dampak militer Jepang terhadap 
kehidupan masyarakat di Indonesia.    

Indikator :  Mendeskripsikan latar belakang lahirnya 
Jepang sebagai Negara imperialis. 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 
Indonesia-Jepang pada masa kolonial 
Belanda. 

 Menghubungkan interaksi Indonesia-
Jepang dengan kebijakan pemerintah 
Hindia Belanda. 

Alokasi : 2 x 45 Menit (1x pertemuan ) 

   

A. Tujuan Pembelajaran  
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik, mampu: 

1. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong Jepang menjadi 
negara imperialis. 

2. Mendeskripsikan proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia.    

3. Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. 

4. Menyebutkan berbagai bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda. 

5. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda. 

6. Menghubungkan interaksi Indonesia-Jepang dengan kebijakan 
pemerintah Hindia Belanda. 

 
B. Materi  Pembelajaran 

Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada masa kolonial Belanda dan 
pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. 

 
C. Metode 

 1. Diskusi dengan metode group to group 
 2. Tanya jawab 
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 3. Tugas 
G. Strategi Pembelajaran 

No Langkah-langkah Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

a. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
b. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Pendahuluan 
 
 

 
- Apersepsi 

 
 

 
- Motivasi 

 
 
 

 
 
2) Kegiatan Inti 

 
- Eksplorasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborasi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Konfirmasi 

 Mengucapkan salam 
kepada siswa, dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengisi agenda dan 

presensi 
 
 Guru membuka pelajaran 

dengan memberikan 
sejumlah pertanyaan 
berkaitan dengan materi 
yang akan disampaikan 

 
 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai 

 
 Guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan 
secara singkat 

 
 
 
 Guru menjelaskan tentang 

materi yang sebelumnya 
akan dibahas karena akan 
dilanjutkan pada 
pertemuan kali ini 
 Guru memberikan kepada 

murid untuk melakukan 
persiapan terakhir 
sebelum diskusi kelompok 
dimulai dengan 
melakukan eksplorasi 
pustaka dari bahan yang 
telah ada. 

 
 Guru memberikan 

penjelasan mengenai cara 
dari pembelajaran kali ini 
dengan cara diskusi dan 

 Siswa menjawab salam 
 
 
 Siswa mempersiapkan 

alat tulis, LKS dan buku 
paket 
 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 
 
 

 
 Siswa mendengarkan 

penyampaian guru 
tentang tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
 Siswa menyimak 

penjelasan guru tentang 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan  

 
 
 
 Siswa melakukan 

eksplorasi dengan 
memanfaatkan sumber 
dan media yang ada 
seperti: powerpoint, LCD, 
menggunakan sumber-
sumber dari lingkungan 
yang terkait dengan 
materi. 
 Persiapan sebelum 

melakukan diskusi bagi 
yang akan maju diskusi, 
dan bagi siswa yang 
belum maju disarankan 
untuk aktif dalam diskusi 
dalam tanya dan jawab. 
 Diskusi menggunakan 

strategi group to group 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 menit 
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c. 

 
 

 
 

 
 
 
3) Penutup 

 

sistematisasinya dengan 
menggunakan strategi 
group to group . Siswa 
dibagi ke dalam empat 
kelompok. 
 Guru mendampingi dan 

menjadi fasilitator dalm 
diskusi terkit materi 
(menganalisis bentuk-
bentuk interaksi 
Indonesia-Jepang pada 
masa kolonial Belanda) 
 Pada saat diskusi dimulai 

guru menjadi pengawas 
dan pemantau agar diskusi 
dapat berjalan dengan 
lancar dan tidak keluar 
dari jalur. 
 Guru memberikan 

penilaian  terkait keaktifan 
siswa dalam mengikuti 
kegiatan diskusi dan 
secara keseluruhan dari 
diskusi. 
 
 Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 
agar dapat menumbuhkan 
semangat siswa terkait 
materi di atas ataupun 
tentang sejarah secara 
keseluruhan agar 
semangat dalam belajar 

 
 
 Melibatkan siswa untuk 

menyimpulkan dari materi 
yang diajarkan. 
 Memberikan postest 

secara klasikal 

dengan materi yang telah 
disepakati (bentuk-bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda) 
 
 Diskusi diisi dengan 

session presentasi, Tanya 
jawab dan debat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Siswa mengajukan 

argumen 
 Siswa mengerjakan 

postest tersebut 

 
 
10 menit 
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H. Sumber Belajar 

4. Media : LKS, peta, buku paket relevan, internet, gambar 
5. Alat  : White board, spidol, bolpoint, pensil, kertas HVS 
6. Sumber : 

M, Tarunasena, 2008. Sejarah SMA/MA untuk Kelas XI: Semester 
1 dan 2Program IPS . Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional (Hal 244-261)  

Taupan, Muhamad. 2008. Sejarah Bilingual untuk SM Kelas XI: 
Semester1dan 2 Program IPS. Bandung: Yrama Widya 

 
I. Penilaian  

3. Kognitif 
vi. Penilaian Proses 

1. Kehadiran siswa 
2. Keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung 
3. Keaktifan siswa saat presentasi  
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 
5. Tes tertulis individu 

vii. Penilaian Produk 
1. Tes unjuk kerja 
2. Tugas Rumah : Mengerjakan LKS 
3. Tes tertulis 

viii. Teknik :  
3. Tes tertulis 
4. Observasi kinerja siswa 

ix. Bentuk Instrumen :   
3. Lembar Observasi 
4. Soal Uraian 

 
Tabel Pengamatan 

 
No. 

 
Nama 

Kegiatan  
Rata-
rata 

Mencari 
Sumber 

Argumentasi Bertanya Menjawab 

1       

Untuk tabel  pengamatan skor nilai setiap kegiatan antara 1 s.d. 10. 
 
x. Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan 

baik, jika tingkat pengetahuannya mengenai materi diatas 60% dan 
jika kemampuan Siswa dalam menganalisis materi yang disampaikan 
diatas 70%., dan Apabila nilai rata-rata siswa yang mendapat nilai > 
67 dengan presentase ketuntasan klasikal lebih dari atau sama 
dengan 75%. dari jumlah siswa. 
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4. Afektif 
Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik 
dan mampu mengembangkan nilai-nilai keteladanan dari materi sejarah 
yang telah diajarkan. 

      Rowosari,  Maret 2011 
 Mengetahui, 
     Guru Mata Pelajaran      Observer 
 
 
 
  Galuh Citrasari, S.Pd.                          Dini Prihartini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 
 

Lampiran 17 
KISI-KISI SOAL UJI COBA SIKLUS II 

 
Satuan pendidikan                       :  SMA  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : XI ( sebelas ) / II 

Jumlah dan bentuk soal                : 30 soal (20 pilihan ganda dan 10 esai ). 

Alokasi waktu                              : 45 menit / satu jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

  Kompetensi 
dasar   

          Materi pokok                Indikator     No soal 
 

2.3  Menganalisis 
proses 
interaksi 
Indonesia-
Jepang dan 
dampak 
militer Jepang 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

Proses interaksi  
Indonesia-Jepang dan 
dampak pendudukan 
miter Jepang 
terhadap kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia 
 

1. Mendeskripsikan 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia.    

2. Menganalisis proses 
interaksi Indonesia-
Jepang dan dampak 
militer Jepang 
terhadap kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

3. Menyebutkan 
berbagai bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda. 

4. Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
interaksi Indonesia-
Jepang pada masa 
kolonial Belanda. 

5. Menghubungkan 
interaksi Indonesia-
Jepang dengan 
kebijakan 
pemerintah Hindia 
Belanda. 

1, 3, 8, 17, 
21, 24, 34 
 
      
 
 
 
     
2, 4, 7, 11, 
22, 25, 35 
 
 
 
 
 
5, 9, 10, 14, 
16,26, 32 
 
 
 
6, 12, 23, 
23, 28, 30, 
33 
 
 
 
 
13, 15, 
18,19, 20, 
31 
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Lampiran 18 

Nama 
 : 

Kelas 
 : 

No Absen
 : 

Soal Uji Coba 
Penelitian Tindakan Kelas (Siklus II) 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia 

kesengsaraan Romusha, maka Jepang menyaebut Romusha sebagai…. 

a. Barisan pelopor 

b. Pahlawan garis depan 

c. Pahlawan pekerja 

d. Tulang punggung bangsa 

e. Pahlawan perang 

2. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak negative dalam dalam 

bidang ekonomi sebagai berikut, kecuali…. 

a. Semakin meyempitnya arel hutan 

b. Hasil pertanian dan harta benda terkuras habis 

c. Semakin menyempit areal pertanian padi 

d. Terkurasnya berbagai jenis barang tambang 

e. Terjadi krisis ekonomi yang sangat mengerikan 

3. Salah satu akibat dari kependudukan Jepang terhadap kehidupan politik di 

Indonesia adalah…. 

a. Perjuangan organisasi pergerakan nasioal semakin radikal 
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b. Seluruh partai politik dibubarkan 

c. Kebebasan dalam kehidupan berpolitik 

d. Banyak tokoh-tokoh nasionalis Islam yang ditangkap dan dipenjara 

e. Kehidupan politik Indonesia menjadi terbelenggu 

4. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (Majelis 

Syuro Muslim Indonesia), dengan alasan…. 

a. Banyak tokoh MIAI bersikap anti Jepang 

b. Kegiatan MIAI bertentangan dengan dengan program Jepang 

c. Kurang menguntungkan Jepang 

d. Kurang memihak Jepang 

e. Lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia 

5. Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang dianjurkan untuk ditanam pada 

masa pendudukan Jepang kecuali…. 

a. Padi 

b. Jagung 

c. Karet  

d. Kina  

e. Tebu 

6. Untuk menghadapi sekutu di Indonesia pemerintahan Jepang membentuk 

badan pemerintahan prajurit yang disebut …. 

a. Seinendan  

b. Heiho 

c. Putera  

d. Keibodan  

e. Peta  

7. Dalam masa pengerahan tenaga pada zaman Jepang, wanita diikutsertakan 

dalam organisasi …. 

a. Fujinkai 

b. Peta 

c. Jawa Hokokai 

d. Suisyinyai 
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e. Tonarigumi  

8. Akibat pendudukan Jepang dibidang social ekonomi adalah …. 

a. Perdagangan maju 

b. Pertanian sangat berperan dalam perdagangan 

c. Perekonomian mengalami kemajuan sangat pesat 

d. Kesejahteraan rakyat membaik 

e. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang luar biasa  

9. Susunan birokrasi pemerintahan pendudukan Jepang adalah …. 

a. Cunseikan-Gunsherikan-Gunsheibu 

b. Shucokan-Sico-Araco 

c. Gunseikan-Gunco-Kunco 

d. Sico-Azaco-Kenco 

e. Gunseikan-Gumiko-Kunco 

10. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik adalah …. 

a. Terbentuknya Cuo Sangi Kai 

b. Terbentuknya Cuo Sangi In 

c. Tokoh pergerakan banyak duduk didalam pemerintahan 

d. Tokoh nasionalis banyak duduk sebagai kepala pemerintahan 

e. Tokoh-tokoh nasionalis banyak yang dikirim ke Jepang 

11. Jepang terlibat dalam Perang Pasifik karena adanya keinginan Jepang 

untuk…. 

a. membangun bangsa-bangsa Asia 

b. memajukan bangsa-bangsa Asia 

c. membebaskan belenggu penjajahan bangsa-bangsa Asia 

d. membentuk imperium Jepang-Asia Timur Raya 

e. menjadikan Jepang sebagai raksasa ekonomi 

12. Tindakan Jepang memerintah Indonesia secara militaris untuk…. 

a.  menegaskan kekuasaan Jepang di Indonesia 
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b. mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya 
c. menekankan perjuangan bangsa Indonesia 
d. menunjukan kekuatan militer Jepang 
e. menegakkan ideologi fasis-militerisme di Indonesia 

13. Masa pendudukan jepang adalah masa paling kejam terutama bagi mereka 

yang dijadikan romusha karena…. 

a.  mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri 
b. mereka dipaksa memenuhi semua kebutuhan Jepang 
c. mereka harus melarikan diri dari kejaran kempetai 
d. gaji yang diterima tidak sebanding  dengan pekerjaan yang dilakukan 
e. mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi 

14. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia yang bersifat positif dapat kita 

lihat dari segi…. 

a. militer dan ekonomi    d. militer dan sosial 
b. pendidikan dan militer    e. ekonomi dan 
budaya 
c. sosial dan budaya 

15. Gerakan yang dibentuk oleh Empat Serangkai adalah .... 

a. Putera      d. Peta 
b. Jawa Hokokai     e. Cuo Sangi in 
c. Keibodan 

16. Gerakan 3A yang dilakukan oleh Jepang mengalami kegagalan . hal ini 

disebabkan karena…. 

a. Gerakan itu memusatkan perhatian pada peperangan yang dilakukan 

Jepang 

b. Gerakan itu sesuai dengan hati setiap bangsa Asia 

c. Gerakan itu hanya memonopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Jepang 

d. Gerakan itu hanya menguntungkan bangsa Jepang  

e. Gerakan itu tudak sesuai dengan hati nurani bangsa Asia 

17. Pada tanggal 1 januari 1944, pemerintah penduduk Jepang membentuk 

Jawa Hokokai sesbagai pengganti Poetera sebab…. 

a. Bangsa Indonesia tidak tertarik  dengan organisasi Poetra 

b. Poetra merencanakan pemberontakan kepada Jepang 

c. Poetra dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

d. Para tokoh pergerakan nasional tidak bersedia duduk dalam organisasi 

Poetra 

e. Jepang semakin terdesak pada perang pasifik 
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18. Salah satu akibat dari kependudukan Jepang terhadap kehidupan politik di 

Indonesia adalah…. 

a. Perjuangan organisasi pergerakan nasioal semakin radikal 

b. Seluruh partai politik dibubarkan 

c. Kebebasan dalam kehidupan berpolitik 

d. Banyak tokoh-tokoh nasionalis Islam yang ditangkap dan dipenjara 

e. Kehidupan politik Indonesia menjadi terbelenggu 

19. Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang dianjurkan untuk ditanam pada 

masa pendudukan Jepang kecuali…. 

a. Padi      d. kina 

b. Jagung      e. tebu 

c. Karet  

20. Akibat pendudukan Jepang dibidang social ekonomi adalah …. 

a. Perdagangan maju 

b. Pertanian sangat berperan dalam perdagangan 

c. Perekonomian mengalami kemajuan sangat pesat 

d. Kesejahteraan rakyat membaik 

e. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang luar biasa 

 

II. Lengakpilah titik-titik dibawah ini! 
21. Organisasi Jepang untuk menarik pemuda berusia 26-45 tahun adalah? 

22. Sebutkan susunan kepemerintahan Jepang? 

23. Peraturan mengenai balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan 

militer di Indonesia adalah? 

24. Siapakah pemimpin pemberontakan terhadap Jepang di Jawa Barat? 

25. Apa nama lain dari BPUPKI? 

26. Pada masa pendudukan jepang  daerah yang paling menderita 

kekurangan gizi, kelaparan dan kematian adalah…. 

27. Mengapa Poetra dibubarkan oleh Jepang? 

28. Siapakah Panglima Ke-16 pada masa pendudukann Jepang di 

Indonesia? 

29. Pada Jepang koperasi pertanian adalah….  

30. Isi janji Kaiso pada 7 September 1944 adalah…. 
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III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

31. Jelaskan mengenai staf kemiliteran Jepang di Indonesia? 

32. Apakah pengertian propaganda 3-A? 

33. Apa saja kebijakan yang dilakukan Jepang terhadap jajahan Hindia 

Belanda? 

34. Jelaskan perbedaan Jawa Hokokai dan Poetra? 

35. Sebutkan isi Janji dari Perdana Menteri Koiso? 
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Lampiran 19 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA SIKLUS II 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 
Jawaban soal pilihan ganda 
1. D   6. E  11. D   16. C 
2. ,E   7. A  12. B   17. D 
3. C   8. E  13. B   18. C 
4. A   9. A  14. B   19. B 
5. B   10. A  15. A   20. E 
 
Jawaban soal essay singkat 
21. Keibodan      26. Wonosobo 
22. Cunseikan-Gunsherikan-Gunsheibu  27. Poetra hanya 
menguntungkan Indonesia 
23. UU No1 tanggal 7 Maret 1942   28. Hithosi Imamura 
24. K.H Zaenal Mustofa    29. Nagyo Kumiai 
25. Dokurotsu Junbi Cosakai    30.Memberi kemerdekaan 
Indonesia 
Jawaban soal uraian 
31. Staf pemerintah militer pusat (Gunseikanbu) dibagi dalam 5 departemen, 

yaitu: 

1) Sumobu (Departemen Urusan Umum) 

2) Zaimubu (Departemen Keuangan) 

3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan kerajinan tangan) 

4) Kotsusbu (Departemen Lalu Lintas) 

5) Shihobu (Departemen Kehakiman) 

32. Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang 

Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan 

kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji 
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bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Ini adalah 

taktik Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. 

33. Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat di dalam masyarakat di Indonesia 

dan segala kekuatan dimobilisasi untuk mencapainya kemenangan perang Asia 

Timur Raya. 

34. Jawa Hokokai tujuannya untuk menghimpun tenaga rakyat, naik secara batin 

dan lahiriah sesui dengan semangat kebaktian, sedang Putera bertujuan untuk 

membujuk kaum nasionalis dan sekuler intelektual afar dapat mengerahkan 

tenaga dan pikiran untuk usaha perang Negara Jepang. 

35. Perdana Menteri Koiso menegluarkan janji kemerdekaan pada tanggal 7 

September 1944 yang intinya bangsa Jepang akan memberi kemerdakaan pada 

Indonesia. 
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Lampiran 21 
LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan  : SMA Negeri 1 Rowosari  
Hari, Tanggal   : Jumat, 15 April 2011 
Siklus ke  : 2 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

NO KEGIATAN SKOR 
1 2 3 4 5 

 d. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti pelajaran    √  
2. Melakukan kegiatan apersepsi    √  
 e. Kegiatan inti      
3. Kemampuan guru dalam menunjukkan penguasaan materi     √ 
4. Menyampaikan materi yang jelas. Sesuai dengan hierarki belajar 

dan karakter siswa 
  √   

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 
yang akan dicapai dan karakteristik siswa 

   √  

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.    √  
7. Kemampuan guru dalam membimbing siswa dalam menerapkan 

strategi pembelajaran yang telah diterapkan 
  √   

8. Kemampuan guru dalam mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok. 

   √  

9. Kemampuan guru dalam membimbing dan mengarahkan siswa 
dalam melakukan diskusi 

   √  

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan strategi group to group 

   √  

11. Kemampuan guru dalam mengkondisikan jalannya diskusi    √  
12. Memantau kemajuan belajar selama proses   √   
13. Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau ide-ide baru 

yang diungkapkan oleh siswa 
  √   

14. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)   √   
15. Melakukan penilaian terhadap kemampuan berargumen siswa    √  
 f. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan dari hasil 

penyampaian materi 
   √  

17. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau   √   
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kegiatan, atau evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari remidi  
atau pengayaan. 

   Jumlah Skor                 18    40   
5 
             63 
  Presentase             74,11% (baik) 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100  

Persentase (%)    Kriteria Kualitas Kinerja Guru 
80% < % skor ≤ 100% : Sangat baik 
60% <% skor ≤ 80%  : Baik 
40% < % skor ≤ 60%  : Cukup 
20% < % skor ≤ 40%  : Kurang 
0%   < % skor ≤ 20%  : Sangat Kurang 

Rowosari, April 2011 
Observator 
 
Dini Prihartini 
NIM. 3101407066 
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Lampiran 22 
HASIL PENILAIAN KEGIATAN SISWA 

SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Mata Pelajaran : Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 1 Rowosari 
Responden   : Kelas  XI IPS 3  
Jumlah Responden :  33 Siswa 
Hari/ tanggal   : Jumat, 15April 2011 
Siklus    : II 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = sangat kurang 
2 =kurang 
3= cukup 
4 =baik 
5 = sangat baik 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa  % 1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru atau 
teman 

25 75,75%    √  

2. Menulis (mencatat) materi penting. 23 69,69%    √  
3.  Aktif bertanya pada saat pembelajaran 

berlangsung  
8 24,24%  √    

4. Aktif menjawab saat pembelajaran 
berlangsung 

11 33,33%  √    

5. Interaksi siswa dalam kelompok saat 
kegiatan group to group berlangsung 

26 78,78%    √  

6. Kemampuan siswa mengajukan 
pertanyaan kepada siswa saat diskusi 
berlangsung. 

9 27,27%  √    

7. Kemampuan siswa mengemukakan 
pendapat  

12 36,36%  √    

8. Kemampuan siswa dalam menarik 
kesimpulan dari materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

7 21,21%  √    

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 

33 100%     √ 

10. Kemampuan siswa dalam mengerjakan 
soal evaluasi. 

28 84,84%     √ 

JUMLAH SKOR     10  12 10 
TOTAL SKOR   32  
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PRESENTASE   64 % (Aktif)  
Total skor keseluruhan = 5 × 10 ≡ 50 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  

Bila 80 % < % skor   100 %  = sangat aktif 

Bila 60 % < % skor   80 %   = aktif 

Bila 40 % < % skor    60 %   = cukup aktif 

Bila 20 % < % skor    40 %   = kurang aktif  

Bila skor   20%   = tidak aktif 

Skala Penilaian  

1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 6 orang  

2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 7-13 orang 

3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 14-20 orang 

4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 21-27 orang 

5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 28-33 orang 

 

Rowosari, April 2011 

Observer 

 

 

 

Dini Prihartini 

NIM. 3101407066 
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Lampiran 23 
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 
Satuan pendidikan                       :  SMA  

Mata pelajaran                             : Sejarah 

Kelas /semester                            : XI ( sebelas ) / II 

Jumlah dan bentuk soal                : 17 soal (10 pilihan ganda, 10 esai dan 2 uraian 

). 

Tahun Pelajaran                           :  2010/2011 

Alokasi waktu                              : 45 menit / satu jam pelajaran 

Standar kompetensi                     : 2. Menganalisis perkembangan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

 
  Kompetensi dasar             Materi pokok                Indikator     No soal 

 
2.3  Menganalisis 

proses 
interaksi 
Indonesia-
Jepang dan 
dampak 
militer Jepang 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

Proses interaksi  
Indonesia-Jepang dan 
dampak pendudukan 
miter Jepang terhadap 
kehidupan masyarakat 
di Indonesia 
 

1. Mendeskripsikan 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia.    

2. Menganalisis 
proses interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan dampak militer 
Jepang terhadap 
kehidupan 
masyarakat di 
Indonesia. 

3. Menyebutkan 
berbagai bentuk 
interaksi 
Indonesia-Jepang 
pada masa kolonial 
Belanda. 

4. Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
interaksi 
Indonesia-Jepang 
pada masa kolonial 

1, 6, 10, 14 
 
 
 
 
 
 
 
2, 3, 15, 17 
 
 
 
 
 
 
 
4, 8, 1, 16 
 
 
 
 
5, 12, 13 
 
 
 
 
7, 9, 11 
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Belanda. 
5. Menghubungkan 

interaksi 
Indonesia-Jepang 
dengan kebijakan 
pemerintah Hindia 
Belanda. 
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Lampiran 24 

Nama  : 
Kelas  : 
No Absen : 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

 

i. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Jepang terlibat dalam Perang Pasifik karena adanya keinginan Jepang 

untuk…. 

a. membangun bangsa-bangsa Asia 
b. memajukan bangsa-bangsa Asia 
c. membebaskan belenggu penjajahan bangsa-bangsa Asia 
d. membentuk imperium Jepang-Asia Timur Raya 
e. menjadikan Jepang sebagai raksasa ekonomi 

2. Tindakan Jepang memerintah Indonesia secara militaris untuk…. 

a.  menegaskan kekuasaan Jepang di Indonesia 
b. mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya 
c. menekankan perjuangan bangsa Indonesia 
d. menunjukan kekuatan militer Jepang 
e. menegakkan ideologi fasis-militerisme di Indonesia 

3. Masa pendudukan jepang adalah masa paling kejam terutama bagi mereka 

yang dijadikan romusha karena…. 

a.  mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri 
b. mereka dipaksa memenuhi semua kebutuhan Jepang 
c. mereka harus melarikan diri dari kejaran kempetai 
d. gaji yang diterima tidak sebanding  dengan pekerjaan yang dilakukan 
e. mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi 

4. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia yang bersifat positif dapat kita 

lihat dari segi…. 

a. militer dan ekonomi    d. militer dan sosial 
b. pendidikan dan militer    e. ekonomi dan 
budaya 
c. sosial dan budaya 

5. Gerakan yang dibentuk oleh Empat Serangkai adalah .... 
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a. Putera      d. Peta 
b. Jawa Hokokai     e. Cuo Sangi in 
c. Keibodan 

6. Gerakan 3A yang dilakukan oleh Jepang mengalami kegagalan . hal ini 
disebabkan karena…. 
a. Gerakan itu memusatkan perhatian pada peperangan yang dilakukan 

Jepang 

b. Gerakan itu sesuai dengan hati setiap bangsa Asia 

c. Gerakan itu hanya memonopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Jepang 

d. Gerakan itu hanya menguntungkan bangsa Jepang  

e. Gerakan itu tudak sesuai dengan hati nurani bangsa Asia 

7. Pada tanggal 1 januari 1944, pemerintah penduduk Jepang membentuk 

Jawa Hokokai sesbagai pengganti Poetera sebab…. 

a. Bangsa Indonesia tidak tertarik  dengan organisasi Poetra 

b. Poetra merencanakan pemberontakan kepada Jepang 

c. Poetra dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

d. Para tokoh pergerakan nasional tidak bersedia duduk dalam organisasi 

Poetra 

e. Jepang semakin terdesak pada perang pasifik 

8. Salah satu akibat dari kependudukan Jepang terhadap kehidupan politik di 

Indonesia adalah…. 

a. Perjuangan organisasi pergerakan nasioal semakin radikal 

b. Seluruh partai politik dibubarkan 

c. Kebebasan dalam kehidupan berpolitik 

d. Banyak tokoh-tokoh nasionalis Islam yang ditangkap dan dipenjara 

e. Kehidupan politik Indonesia menjadi terbelenggu 

9. Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang dianjurkan untuk ditanam pada 

masa pendudukan Jepang kecuali…. 

a. Padi      d. kina 

b. Jagung      e. tebu 

c. Karet  

10. Akibat pendudukan Jepang dibidang social ekonomi adalah …. 

a. Perdagangan maju 

b. Pertanian sangat berperan dalam perdagangan 

c. Perekonomian mengalami kemajuan sangat pesat 

d. Kesejahteraan rakyat membaik 

e. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang luar biasa 
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II. Lengkapilah  titik-titik dibawah ini! 

11) Susunan birokrasi pemerintahan pendudukan Jepang adalah …. 

12) Tujuan pemerintah Jepang membentuk Poetra adalah…. 

13) Pada masa pendudukan Jepang  di Indonesia, aktivitas politik dilarang 

karena …. 

14) Pada tanggal 1 januari 1944, pemerintah penduduk Jepang membentuk 

Jawa Hokokai sesbagai pengganti Poetera sebab…. 

15) Pada masa pendudukan jepang  daerah yang paling menderita 

kekurangan gizi, kelaparan dan kematian adalah…. 

III. Jawablah pertanyaaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

16) Jelaskan perbedaan antara Jawa Hokokai dan Putera! 

17) Sebutkan isi janji Kaiso pada 7 September 1944! 
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Lampiran 25 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : SEJARAH 
Kelas  : XI IPS 3 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak   

masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan 
Jepang. 

Kompetensi Dasar : 2.3  Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan 
dampak militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat 
di Indonesia. 

Jawaban soal pilihan ganda 
1. E     6. C 
2. B     7. C 
3. B     8. A 
4. B     9. B 
5. B     10. E 

 
Jawaban soal essay singkat 
1. Cunseikan-Gunsherikan-Gunsheibu 
2. Membujuk kaum nasionalis untuk mendukung usaha perang Jepang 
3. Akan membahayakan keberadaaan Jepang di Indonesia 
4. Poetra hanya menguntungkan Indonesia 
5. Wonosobo 

 
Jawaban soal uraian 
1. Jawa Hokokai tujuannya untuk menghimpun tenaga rakyat, naik secara batin 

dan lahiriah sesui dengan semangat kebaktian 
Putera bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis dan sekuler intelektual afar 
dapat mengerahkan tenaga dan pikiran untuk usaha perang Negara Jepang. 

2. Perdana Menteri Koiso menegluarkan janji kemerdekaan pada tanggal 7 
September 1944 yang intinya bangsa Jepang akan member kemerdakaan pada 
Indonesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 
 

Lampiran 26 
DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA KELAS XI IPS 3 

MATA PELAJARAN SEJARAH 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

Siklus : SIKLUS II 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1 Akhmat Prasetyo 75 Tuntas 
2 Ali Nurkholis 65 Tidak Tuntas 
3 Aning Maslahah 90 Tuntas 
4 Ayu Rinata 85 Tuntas 
5 Desy Ayu Gita Riyani 80 Tuntas 
6 Dina Sekar Ayu 65 Tidak Tuntas 
7 Eka Agustina Saputri 100 Tuntas 
8 Erni Setyawati 95 Tuntas 
9 Feni Widyawati 90 Tuntas 
10 Hendra Putra Irawan 75 Tuntas 
11 Ika Listyani 80 Tuntas 
12 Imam ismail 70 Tuntas 
13 Lilla Muriyati 85 Tuntas 
14 Lulu'ul Maknunah 95 Tuntas 
15 M. Nanang Kurniawan 80 Tuntas 
16 Marlina Nur Santi 100 Tuntas 
17 Mega Febriana Aryati 90 Tuntas 
18 Mikewati Lintangsari 85 Tuntas 
19 Muh. Sabkhun 50 Tidak Tuntas 
20 Muhamad Khafidin 70 Tuntas 
21 Muhammad Ragil 80 Tuntas 
22 Nanik Agus Setiany 75 Tuntas 
23 Nur Ridwan 75 Tuntas 
24 Ririn Octaviani 95 Tuntas 
25 Risky Ayu Saputri 85 Tuntas 
26 Sinta Ariyani 80 Tuntas 
27 Siti Afiatul Azizah 85 Tuntas 
28 Siti Rochmana 100 Tuntas 
29 Syaiful Amar 85 Tuntas 
30 Tria Apriliani 80 Tuntas 
31 Umi Salbiyah 80 Tuntas 
32 Wening Puji Astuti 75 Tuntas 
33 Wildan Bernado Supriyadi 80 Tuntas 
 JUMLAH 2550  
 RATA-RATA 77,27  
 NILAI TERTINGGI 100  
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 NILAI TERRENDAH 50  
 Persentase tuntas 90,91%  
 Persentase tidak tuntas 9,09%  

 
Rowosari, April 2011 

Guru Mata Pelajaran Sejarah     Observer 
 
 
 

Galuh Citrasari, S.Pd      Dini Prihartini 
NIP.-       NIM. 3101407066 
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Lampiran 27 

DAFTAR NILAI KESELURUHAN 
SETELAH SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS XI IPS 3 
SMA NEGERI1 ROWOSARI KABUPATEN KENDAL 

TAHUN AJARAN 2010/2011 
NO NAMA NILAI 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Akhmat Prasetyo 60 80 75 
2 Ali Nurkholis 45 60 65 
3 Aning Maslahah 70 75 90 
4 Ayu Rinata 70 65 85 
5 Desy Ayu Gita Riyani 65 85 80 
6 Dina Sekar Ayu 50 70 65 
7 Eka Agustina Saputri 90 80 100 
8 Erni Setyawati 75 100 95 
9 Feni Widyawati 80 80 90 

10 Hendra Putra Irawan 60 65 75 
11 Ika Listyani 65 75 80 
12 Imam ismail 55 60 70 
13 Lilla Muriyati 80 85 85 
14 Lulu'ul Maknunah 65 90 95 
15 M. Nanang Kurniawan 70 75 80 
16 Marlina Nur Santi 75 75 100 
17 Mega Febriana Aryati 60 80 90 
18 Mikewati Lintangsari 90 100 85 
19 Muh. Sabkhun 30 45 50 
20 Muhamad Khafidin 55 65 70 
21 Muhammad Ragil 70 85 80 
22 Nanik Agus Setiany 80 70 75 
23 Nur Ridwan 55 60 75 
24 Ririn Octaviani 75 80 95 
25 Risky Ayu Saputri 65 50 85 
26 Sinta Ariyani 60 70 80 
27 Siti Afiatul Azizah 85 80 85 
28 Siti Rochmana 75 95 100 
29 Syaiful Amar 50 70 85 
30 Tria Apriliani 65 65 80 
31 Umi Salbiyah 75 70 80 
32 Wening Puji Astuti 80 85 75 
33 Wildan Bernado Supriyadi 65 75 80 
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  JUMLAH 2210 2415 2550 
  RATA-RATA 66,96 73,18 77,27 
  NILAI TERTINGGI 90 100 100 
  NILAI TERRENDAH 30 45 50 
  Persentase tuntas 48,49% 72,73% 90,91% 
  Persentase tidak tuntas 51,51% 27,27% 9,09% 
 

Rowosari, April 2011 
Observer 

 
 

Dini Prihartini 
NIM. 3101407066 
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Lampiran 28 
SILABUS 

 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Rowosari 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial      
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/2 
Standar Kompetensi  : 2. Menganalisis Perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan 
Pendudukan Jepang 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Aloka
si 

Wakt

Sumber 
Belajar/Bahan

/ 2.3.Menganalis
is Proses 
Intraksi 
Indonesia-
Jepang dan 
Dampak 
Pendudukan 
Militer Jepang 
terhadap 
Kehidupan 
Masyarakat di 
Indonesia 

 Latar belakang 
masuknya 
Jepang  ke 
Indonesia 
 
 

 Birokrasi 
pemerintahan 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 

 
 

 Mendeskripsik
an latar 
belakang 
masuknya 
Jepang ke 
Indonesia dan 
birokrasi 
pemerintahan 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 
melalui 
penerapan 
lesson study 
berbasis 

 Menjelaskan 
latar 
belakang  
masuknya 
Jepang ke 
Indonesia 

 Mengidentifi
kasi 
birokrasi 
pemerintah
an 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 

 

Teknik / 
bentuk 
instrument :  
Tes tertulis 
(soal pilihan 
ganda) 

2x45 
menit 

 Badrika, I 
Wayan. 
2006. 
Sejarah 
untuk SMA 
Kelas XI 
Program Ilmu 
Sosial. 
Jakarta : 
Erlangga 
(hal. 223-
230) 

 Lembar 
Kegiatan 
Siswa  
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Aloka
si 

Wakt

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat   Organisasi-
organisasi 
pada masa 
pendudukan 
Jepang 
 

 Bentuk 
perlawanan 
rakyat 
Indonesia 
terhadap 
Jepang 

 
 

 Dampak 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 

 Menganalisis 
organisasi-
organisasi 
pada masa 
pendudukan 
Jepang, 
bentuk 
perlawanan 
rakyat 
Indonesia dan 
dampak 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 
melalui 
penerapan 
lesson study 
berbasis 
sekolah 

 Menganalisi
s 
oraganisasi-
organisasi 
pada masa 
pendudukan 
Jepang 

 Menjelaska
n bentuk 
perlawanan 
rakyat 
Indonesia 
terhadap 
Jepang 

 Mendeskrip
sikan 
dampak 
penduduka
n Jepang di 

Teknik / 
bentuk 
instrument :  
Tes tertulis 
(soal pilihan 
ganda, 
essay dan 
uraian) 

2x45 
menit 

 Badrika, I Wayan. 
2006. Sejarah 
untuk SMA Kelas 
XI Program Ilmu 
Sosial. Jakarta : 
Erlangga (hal. 
223-230) 

 LKS Program IPS 
semester II 

 Kahin, George Mc 
Turnan. 1995. 
Refleksi Pergumulan 
Lahirnya Republik 
Nasionalisme dan 
Revolusi di 
Indonesia. 
Yogyakarta: UNS 
Press (hal. 129-
170). 

 
Mengetahui,           Rowosari, Maret 2011 
Guru Mata Pelajaran Sejarah,         Peneliti,  

 
Galuh Citrasari, S.Pd          Dini Prihartini 
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Lampiran 29 

MATERI AJAR 

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

SEJARAH KELAS XI IPS 3 SMA N 1 ROWOSARI 

 

 
 

Oleh 

DINI PRIHARTINI 

3101407066 

SEJARAH 

 
PENDIDIKAN SEJARAH 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

A. LATAR BELAKANG JEPANG MENJADI NEGARA IMPERIALIS 

Ada empat faktor yang melatarbelakangi kemunculan Jepang menjadi negra 

imperialis: 
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1. Ekonomi 

Sejak Restorasi Mejii, terjadilah perkembangan yang sangat pesat, berbagai 

keberhasilan dan kemajuan terjadi, sehingga dalam kurun waktu kurang 

lebih 30 tahun Jepang sudah sejajar dengan Eropa. Sampai akhirnya Jepang 

terjun ke praktik imperialisme. Sebagai Negara industri yang berkembang 

pesat Jepang membutuhkan bahan baku dan tempat pemasaran, maka 

dicarilah daerah baru untuk keperluan tersebut. 

2. Demografi 

Jumlah penduduk Jepang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Untuk mengatasi masalah penduduk maka perlu dicari daerah baru untuk 

dijadikan koloni untuk penduduk Jepang. 

3. Militer 

Pada tahun 1905 Jepang sudah mampu mengalahkan Rusia, hal ini 

membuktikan bahwa Jepang mampu secara militer dan teknologi dalam 

bidang persenjataan. Latar belakang tersebut yang mendorong Jepang untuk 

terjun melakukan imperialism. 

4. Pengembangan paham Hakko Ichi-U 

Hakko Ichi-U artinya delapan benang di bawah satu atap. Jepang memiliki 

pemahaman bahwa dunia adalah satu keluarga, dan Jepang merupakan 

saudara tua. Oleh sebab itu pantaslah Jepang sebagai pemimpin dunia. 

 

B. INTERAKSI INDONESIA JEPANG PADA MASA KOLONIAL 

BELANDA 

Jepang merupakan Negara Asia yang sudah maju, kuat dan besar secara 

ekonomi, industry, teknologi dan militer sejak awal abad ke-20. Jepang berusaha 

menjalin hubungan dengan Negara-negara di Asia demi kepentingan politik dan 

ekonominya. Propaganda yang selau dikumandangkan sejak tahun 1927 adalah 

anti imperialism Barat dan Hakko Ichi-U. Jepang melakukan propaganda Pan-

Asia. Dalam bidang perdagangan Jepang melakukan politik dumping yaitu 

memasukkan barang-barang yang berkualitas dengan harga murah. 

Dengan kondisi yang demikian maka banyak tokoh Indonesia yang yakin 

bahawa Jepang akan membantu Indonesia untuk lepas dari kekuasaan Belanda. 
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Akhirnya terjadilah interaksi antara Jepang dengan tokoh-tokoh nasional 

Indonesia sebelum Perang Dunia II, seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Gatot 

Mangkupraja. Menjelang Perang Dunia II Jepang semakin gencar melakukan 

berbagai terobosan. Hal ini didukung kebijakan Belanda yang tidak popular, 

seperti menolak Petisi Sutarjo dan tuntutan GAPI “Indonesia Berparlemen”. 

Interaksi Indonesia Jepang sudah terjadi  sejak sebelum Perang Dunia II. 

Interaksi dilakukan melalui ekonomi/perdagangan dan politik. Bagi Indonesia 

tujuan interaksi adalah untuk mencari dukungan agar lepasa dari kekuasaan 

Belanda. Sedang bagi Jepang merupakan strategi untuk menarik simpati bangsa 

di Asia atau lebih jauh untuk memuluskan imperialism Jepang di Asia Pasifik. 

 

 

C. PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

 
1. Proses Masuknya Jepang ke Indonesia 

Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai 

Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan 

militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, 

namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika 

Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin 

menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika 

melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik 

untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang. 

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, 

mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan 

seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi 

Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat 

tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah 

ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam 

serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal 

perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 

Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik 

Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan 
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kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung 

Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan 

Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang 

dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 

resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai 

dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang 

ditugaskan menyerang Pearl Harbor. 

Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang 

terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur 

diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini 

berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal 

perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 

pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih 

dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, 

karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, 

Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. 

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan 

negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang 

dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber 

alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta 

mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi 

seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber 

minyak utama. 

Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan dikuasainya 

Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian disusul penguasaan atas 

Balikpapan, Menado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Dari 

sana kekuatan militer Jepang ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, 

Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Batavia dapat 

diduduki pada tanggal 5 Maret 1942, begitu juga daerah-daerah lain seperti 

Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya dapat dikuasainya. Pada 

akhirnya tanggal 8 Maret 1942 dibawah Panglima Militer Ter Poorten dan 

Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Belanda 
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menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan itu dilakukan 

di Kalijati, Subang kepada Letnan Jenderal Imamura Hitsoji. Mulai saat itu 

berakhirlah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan dimulailah 

pendudukan militer Jepang di Indonesia. 

Pada awal-awal masuknya militer Jepang ke Indonesia mendapat 

sambutan yang hangat dari masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari 

sikap tokohtokoh Nasionalis seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang 

bersedia melakukan kerja sama dengan pihak Jepang, padahal sebelumnya 

pada masa pemerintah kolonial Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Ada 

beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mereka bersikap kooperatif, 

di antaranya akan lahirnya kebangkitan bangsa-bangsa Timur dan ramalan 

Jayabaya yang terkenal dengan meramalkan akan datangnya orang kate yang 

akan berkuasa di Indonesia seumur jagung dan setelah itu dianggap sebagai 

suatu kemenangan bangsa-bangsa Asia atas Eropa yang sekaligus mengikis 

adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Bagi 

pemerintah militer Jepang kerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis 

diharapkan akan menarik dukungan massa demi kepentingan perang Jepang. 

 

2. Birokrasi Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 menyatakan 

bahwa Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk 

sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar mendatangkan 

keamanan yang sentosa dan segera . Undang-undang yang dikeluarkan oleh 

Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Tentara Keenam Belas itu 

sebenarnya melancarkan propaganda bahwa bangsa Jepang adalah saudara 

tua bangsa Indonesia. Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dibagi 

atas tiga pemerintahan militer: 

1) Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera 

dengan pusat di Bukit Tinggi. 

2) Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-

Madura dengan pusat di Jakarta. 
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3) Pemerintahan militer Angakatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk 

daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makasar. 

Susunan pemerintahan dan militer Jepang terdiri dari: 

1) Gunshereikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan 

(panglima tertinggi) merupakan pucuk pimpinan. 

2) Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf 

tentara. 

Staf pemerintah militer pusat (Gunseikanbu) dibagi dalam 5 departemen, 

yaitu: 

6) Sumobu (Departemen Urusan Umum) 

7) Zaimubu (Departemen Keuangan) 

8) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan kerajinan tangan) 

9) Kotsusbu (Departemen Lalu Lintas) 

10) Shihobu (Departemen Kehakiman) 

Menurut UU No.27 tentang tata pemerintahan daerah maka seluruh Pulau 

Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta dibagi menjadi: 

1) Syu (kerisidenan) dipimpin oleh seorang syuco 

2) Syi (kotapraja) dipimpin oleh seorang syico 

3) Ken (kabupaten) dipimpin oleh seorang kenco 

4) Gun (kawedanan atau distrik) dipimpin oleh gunco 

5) Son (kecamatan) dipimpin oleh seorang sonco 

6) Ku (kelurahan atau desa) dipimpin oleh seorang kuco 

 

D. ORGANISASI MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

Untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia Jepang membentuk berbagai 

organisasi: 

1. Gerakan Tiga A 

Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, 

Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini 

dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang 

berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Pada 
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awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa 

Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan 

pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan 

kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang 

yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah 

Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, 

maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang 

memihak kepentingan bangsa Indonesia. 

Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan 

para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para 

pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah 

Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa. Tetapi gerakan ini 

tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di 

kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang 

menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dengan 

kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat 

dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan 

lain-lain. 

 

2. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) 

Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, 

disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan 

mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada 

masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan 

Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas 

Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu 

membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat 

(Putera). Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang 

didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk 

membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat 

mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. 
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Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, 

pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas 

Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para 

pemimpin bangsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, 

pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada 

akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat 

Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang. 

 

3. Jawa Hokakai (Himpunan Kebaktian Jawa) 

Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, 

gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang 

menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru 

yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan 

pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik 

secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). 

Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan 

diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. 

Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, 

organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini 

mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai 

(Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para 

Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat 

Budaya) dan Hokokai Perusahaan.  

Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh 

Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau 

Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi 

jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya 

memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan 

rakyat dibatasi. 
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4. Seinendan 

Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 

April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda 

yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk 

mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan 

mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan 

kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan 

dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk 

kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. 

 

5. Keibodan 

Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu 

pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 

26-45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu 

polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. 

 

6. Fujinkai 

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk 

mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan 

dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, 

bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang 

digunakan untuk perang. 

 

7. Heiho 

Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada 

organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para 

pemuda yang berusia 18-25 tahun. 

 

8. MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) 

Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu 

sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan 

ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan 
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Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan 

antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor 

Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini 

dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah 

diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah 

asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan 

ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari 

besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI 

menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai 

mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa. 

Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, 

sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan 

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H 

Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto 

Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943. 

Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah 

beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. 

a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari 

perjuangan radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini 

dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. 

Misalnya melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai. 

b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam 

wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya system 

tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan 

tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota). Akibat 

ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang Indonesia 

yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatunhal yang 

tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda. 

 

E. DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 menyatakan bahwa 

Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara 
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waktu di daerah yang ditempatinya, agar mendatangkan keamanan yang sentosa 

dan segera . Undang-undang yang dikeluarkan oleh Letnan Jenderal Hitoshi 

Imamura, Panglima Tentara Keenam Belas itu sebenarnya melancarkan 

propaganda bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Dengan 

mengatakan hal ini, maka kedatangan bangsa Jepang disambut gembira oleh 

bangsa Indonesia. Sebab menurut mereka, bangsa Jepang dapat melepaskan 

bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan segera menciptakan 

kemerdekaan. 

Apa yang dijanjikan oleh Jepang tersebut, ternyata hanyalah isapan jempol 

belaka. Bangsa Jepang tidak berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada 

bangsa Indonesia, malah lebih memeras lagi dan lebih membuat bangsa 

Indonesia sengsara, baik secara jiwa, raga, maupun materi. Eksploitasi ekonomi 

terjadi di mana-mana. Produksi pangan makin merosot, terutama beras dan 

kejadian ini makin membuat rakyat Indonesia makin menderita. Rakyat dipaksa 

untuk menyerahkan sebagian besar, atau bahkan seluruh hasil sawah dan 

kebunnya kepada pemerintah. Padi yang disetor kepada pemerintah dibayar 

dengan harga yang sangat rendah atau tidak dibayar sama sekali karena 

dianggap sebagai pajak. 

Apa yang dilakukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia adalah sebuah 

upaya untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Eksploitasi terhadap sektor pertanian, 

perkebunan, dan perhutanan adalah langkah-langkah Jepang untuk penyediaan 

keperluan perang dan konsumsi para prajuritnya. Dalam sektor pertanian, Jepang 

berhasil memonopoli seluruh hasil pertanian. Dalam sektor perkebunan, rakyat 

Indonesia harus menanam tanaman jarak yang sangat dibutuhkan sebagai bahan 

pelumas mesin pesawat terbang dan persenjataan. Begitu pula di sector 

kehutanan, Jepang melakukan penebangan liar untuk dijadikan tanah pertanian 

baru yang dibuka di dekat markas prajurit Jepang. 

Dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, Jepang mengatur siasat untuk 

mengatur keperluan ekonominya. Salah satunya, yaitu dengan dikeluarkannya 

aturan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dan 

peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pemerintah Jepang juga menyita harta 

dan perusahaan dengan bebas milik orang-orang barat, hal ini dilakukan agar 
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tidak terjadi lonjakan harga. Selain itu, beberapa perusahaan vital seperti 

pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perusahaan transpor langsung 

dikuasai pemerintah Jepang. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut, maka 

akan diberi hukuman berat. 

Dengan pola ekonomi perang yang diterapkannya, maka setiap wilayah 

harus melaksanakan Sistem Autarki, yaitu setiap daerah harus memenuhi 

kebutuhannya sendiri serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Pulau 

Jawa dibagi atas 17 autarki, Sumatra 3 autarki dan 3 lingkungan dari daerah 

minseifu (yang diperintah Angkatan Laut). Akibat sistem ekonomi tersebut 

maka pada tahun 1944, keadaan ekonomi makin parah. Kekurangan sandang dan 

pangan terjadi di mana-mana. Hal ini akhirnya disiasati dengan pengerahan 

barang dan menambah bahan pangan yang dilakukan oleh Jawa Hokokai, Nagyo 

Kumiai (Koperasi pertanian) dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selain itu, 

untuk meningkatkan produksi pangan maka pemerintah Jepang menganjurkan 

untuk membuka lahan baru. Tetapi, dampaknya sangatlah buruk untuk hutan-

hutan yang tumbuh di Indonesia. Hutan-hutan ini ditebang secara liar untuk 

dijadikan lahan pertanian yang baru. Contohnya, di Pulau Jawa, di pulau ini 

tidak kurang dari 500.000 hektar hutan ditebang secara liar. 

Pemerintah Jepang pun mengatur pengerahan jumlah makanan. Cara yang 

digunakan adalah penyetoran padi atau hasil panen lainnya kepada pemerintah, 

dan pemerintah Jepang juga lah yang mengatur seberapa besar porsi 

pembagiannya. Dari jumlah hasil panen, rakyat Indonesia hanya boleh memiliki 

40 % dari hasil panen mereka sendiri. Sekitar 30 % harus diserahkan kepada 

pemerintah melalui kumiai penggilingan padi, sedangkan 30 % lagi untuk 

penyediaan bibit dan disetorkan kepada lumbung desa. 

Rakyat Indonesia juga harus terbebani oleh pekerjaan tambahan berupa 

menanam tanaman jarak. Hal ini makin menambah penderitaan rakyat 

Indonesia. Selain pengorbanan jiwa dan materi, penderitaan rakyat Indonesia 

juga harus ditambah dengan terjadinya bencana alam seperti banjir yang parah. 

Di desadesa, tenaga kerja semakin berkurang, karena mayoritas dijadikan tenaga 

romusha. Akibatnya, banyak rakyat yang menderita kekurangan pangan, 

sehingga stamina kerja mereka sangat berkurang. Berbagai penyakit mulai 
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bermunculan, kelaparan merajalela dan angka kematian tinggi. Bayangkan saja, 

di Wonosobo, pada masa ini, angka kematiannya mencapai 53,7 % dan di 

Purworejo mencapai 24 %. 

Setoran-setoran yang harus diserahkan rakyat kepada pemerintah Jepang, 

berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kaum nelayan. Bagi mereka 

yang menangkap ikan, wajib menyetorkannya kepada kumiai perikanan. Mereka 

harus menyerahkan sebagian besar dari hasil tangkapannya, dan apa yang 

mereka terima hanyalah sebagai belas kasih dari para pengurus kumiai. Secara 

garis besar, pendudukan tentara Jepang di Indonesia menyebabkan berbagai 

permasalahan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Kekurangan bahan makanan yang menyebabkan bencana kelaparan 

diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini disebabkan rakyat hanya mendapatkan 

20 % dari hasil panen mereka, sehingga tidak mencukupi sama sekali 

kebutuhan hidup mereka. 

2. Tanah pertanian tidak menjadi subur karena terus ditanami dengan tanaman 

sejenis. 

3. Para petani tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan pertaniannya 

karena waktunya dihabiskan untuk bekerja di lahan milik pemerintah Jepang 

seperti di perkebunan kapas dan jarak. 

4. Produksi kapas yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, mengakibatkan 

tidak terpenuhinya kebutuhan sandang. Hal ini disiasati dengan 

menggunakan pakaian dari karung goni atau bagor. 

5. Terjadinya pemerasan tenaga rakyat berupa romusha. Mereka dipekerjakan 

secara paksa, terutama untuk proyek-proyek militer seperti pembuatan 

lapangan terbang, jalan raya, jembatan, benteng pertahanan, dan jalan kereta 

api. Pekerja romusha ini diambil dari desa-desa secara paksa, terutama dari 

pulau Jawa yang padat penduduknya. Ribuan romusha dikirim untuk 

mengerjakan proyek-proyek di pulau Jawa, luar pulau Jawa, bahkan ke luar 

negeri, seperti Malaya, Thailand, dan Birma. Menurut hasil perkiraan, 

sekitar 300.000 tenaga romusha yang dikirim ke luar Jawa, 70.000 di 

antaranya kembali ke desanya dalam keadaan yang menyedihkan. 



162 
 

 
 

Akibatnya, banyak pemuda desa yang menghilang karena takut dijadikan 

tenaga romusha. 

Dari sekian banyak dampak buruk yang dihasilkan oleh penjajahan Jepang di 

Indonesia, terdapat juga dampak positifnya. Misalnya saja terjadinya 

perubahanperubahan di desa-desa. Hal ini dapat terjadi karena tenaga romusha 

yang diambil dari suatu desa, lalu dikirim keluar desanya, dan pada saat kembali 

mereka malah mendapat status yang lebih tinggi daripada yang lainnya, serta 

dapat melakukan perubahan-perubahan bagi desanya. Akan tetapi, meskipun ada 

dampak positif dari suatu penjajahan, tetap saja penjajahan akan lebih banyak 

menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan dibanding kesejahteraan. 

Posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami 

dalam setiap medan pertempuran melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana 

Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 

1944 dalam sidang Parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai bukti dan tindak lanjut 

janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada 

(pemimpin militer di Jawa) mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi 

Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). Badan ini bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal 

penting yang menyangkut segi politik dan ekonomi yang diperlukan bagi 

pembentukan negara Indonesia merdeka. Tidak beberapa lama, BPUPKI 

dibubarkan dan digantikan oleh Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, badan ini baru 

diresmikan. Akan tetapi, setelah mendengar berita penyerahan tanpa syarat 

Jepang terhadap Sekutu, kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia 

terwujud bukan atas nama PPKI, melainkan atas nama Bangsa Indonesia itu 

sendiri. 

 

F. REAKSI RAKYAT TERHADAP PEMERINTAHAN JEPANG DI 

INDONESIA 

 
Oleh karena para pemimpin bangsa semakin hari semakin tidak tahan 

menyaksikan penderitaan rakyat, maka mereka mulai menentang Jepang. Di 
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antara mereka ada yang berani mengobarkan perlawanan bersenjata. Akibatnya, 

perlawanan bersenjata melawan Jepang terjadi di berbagai daerah, sebagai 

berikut 

a. Perlawanan di Aceh, meletus di daerah Cot Plieng yang dipimpin oleh 

Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Ia adalah seorang guru 

mengaji di Cot Plieng. Jepang berusaha mendekati Tengku Abdul Jalil tetapi 

ditolak, sehingga pada tanggal 10 November 1942 pasukan Jepang 

menyerang ke Cot Plieng. Serangan Jepang yang pertama ini dapat dilawan 

oleh rakyat Aceh. Begitu juga dengan serangan yang kedua dapat 

dipatahkan. Akhirnya Tengku Abdul Jalil mati ditembak oleh Jepang pada 

saat ia sedang melaksanakan salat. 

b. Perlawanan di Jawa Barat, khususnya di daerah Singaparna meletus pada 

tanggal 25 Februari 1944. Sebelum terjadi perlawanan bersenjata, K.H. 

Zaenal Mustafa tidak mematuhi perintah Jepang untuk melakukan seikeirei, 

yaitu penghormatan dengan membungkukkan badan menghadap ke Tokyo 

untuk menghormati Kaisar Jepang. Menurut K.H. Zaenal Mustafa, perintah 

itu bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat dianggap perbuatan 

musyrik. Jepang tidak menerima penolakan ini dan menganggap K.H. Zaenal 

Mustafa sebagai orang yang membahayakan wibawa pemerintah Jepang. 

Akhirnya pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah pertempuran antara 

pasukan yang dipimpin K.H. Zaenal Mustafa dengan tentara Jepang. Dalam 

pertempuran ini, tentara Jepang berhasil menangkap K.H. Zaenal Mustafa 

dan kawan-kawan seperjuangannya. Ia selanjutnya dimasukkan ke penjara 

dan dihukum mati. 

c. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Loh 

Bener serta Sindang di daerah Pantai Utara Jawa Barat dekat Cirebon. 

Perlawanan itu dipimpin oleh H. Madriyas. Perlawanan ini pun berhasil 

dipatahkan oleh tentara Jepang. 

d. Perlawanan yang dilancarkan oleh Peta yang terjadi di berbagai daerah, 

antara lain: 

1) Di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 yang 

dipimpin oleh Shodanco Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sunanto, 
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Sudarmo, dan Halir. Supriyadi adalah Komandan Pleton I, Kompi III dari 

Batalyon II pasukan Peta di Blitar. Sejak pukul 03.00 WIB pasukannya 

sudah melancarkan serangan hebat dan tentara Jepang terdesak. Namun, 

pasukan Supriyadi mampu dikalahkan setelah bala bantuan Jepang yang 

sangat besar datang. Kurang lebih 70 tentara Peta diajukan pada 

pengadilan militer Jepang untuk diadili. Supriyadi sendiri dalam proses 

pengadilan tidak disebut-sebut. Ia dinyatakan hilang. 

2) Di Aceh perlawanan meletus di daerah Pandreh Kabupaten Berena. 

Pemimpinnya adalah seorang perwira Giyugun yang bernama Tengku 

Abdul Hamid. Ia bersama 20 pleton pasukan melarikan diri dari asrama 

Giyugun, kemudian bergerilya di daerah pegunungan. Untuk 

menangkapnya, Jepang menyandera keluarganya. Dengan cara itu, 

Tengku Abdul Hamid tertangkap dan pasukannya pun bubar. 
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Lampiran 29 

Dokumentasi-Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 9. Lokasi penelitian (SMA N 1 Rowosari) 

 
Gambar 10. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
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Gambar 11. Siswa Aktif Menyampaikan Pendapat 

 
Gambar 12. Siswa Aktif Bertanya 
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Gambar 13. Pelaksanaan tahap refleksi dalam Lesson Study 

 

Gambar 14. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 

 

 


