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Pembelajaran sejarah mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nasional. 

Namun pelajaran sejarah seringkali menjadi pelajaran  yang membosankan dan kurang diminati 

siswa karena pada umumnya pembelajaran masih bersifat konvensional sehingga prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran sejarah rendah. Berdasarkan hasil observasi di kelas XI IPS 1 SMA N 

1 Tuntang  hasil belajar sejarah pada ulangan tengah semester  menunjukan nilai rata – rata siswa 

6,35 dengan ketuntasan belajar klasikal 55,88%. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang 

diiharapkan dapat mengatasi  permasalahan pembelajaran sejarah tersebut adalah dengan 

menggunakan metode  PAIKEM (Pembelajaran Aktif,Inovatif,Kreatif, Efektif dan 

Menyenagkan).  

Masalah dalam  penelitian ini adalah  apakah penggunaan  metode PAIKEM  

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) pada mata pelajaran sejarah 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa  kelas XI IPS 1 semester II SMA Negeri 1 Tuntang 

tahun pelajaran 2009/2010? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi  belajar 

siswa  kelas XI IPS 1 semestes II SMA Negeri 1 Tuntang melalui metode  PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif,Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas  yang terdiri dari 2 siklus. 

Setiap siklus terdapat 4 tahapan  yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI IPS 1  yang berjumlah 34 yang terdiri dari 15 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan SMA Negeri 1 Tuntang. Penelitian dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar siswa memperoleh nilai rata- rata 6,5 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 75%. 

Adapun alat ukurnya  adalah dengan  menggunakan persentase ketuntasan  belajar siswa dari tes 

siklus yang telah mereka kerjakan. 

  Hasil Penelitian dapat simpulkan bahwa pada siklus I diperoleh  nilai rata- rata kelas 6.54 

dengan ketuntasan belajar 70,59% sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata- rata 70,4 dengan 

ketuntasan belajar 82,35%. Dengan demikian penerapan metode PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif,Inovatif,Kreatif, Efektif dan Menyenangkan ) pada mata pelajaran sejarah dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Tuntang tahun 2009/2010. 


