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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat UU RI pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana dan usaha sadar untuk menwujudkan proses pelaksanaan 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, Bangsa dan Negara (UU RI No 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003 : 3). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, pendidikan akan 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Menurut Dunkin dan Biddle 

pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaaraan interaksi peserta 

didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang baik selalau diawali dengan 

perencanaan yang matang dan didukung dengan situasi, kondisi, komunikasi, 

saran dan belajar yang memada  (Majid, 2007: 111). 

Sampai saat ini pelaksanaan pembelajaran sejarah pada umumnya 

bersifat konvensional baik dari tingkat SD, SMP dan bahkan SMA. Dalam 

konteks ini guru dalam pelaksanaan pembelajaran  hanya menerapkan materi 

pembelajaran ceramah tentang sebuah peristiwa yang bersifat tekstual. 

Misalnya materi tentang Ken Arok (raja Siangasari), di semua jenjang 
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pendidikan baik dari tingkatan SD, SMP bahkan SMA. Guru menceritakan 

bahwa Ken Arok meninggal sehingga di semua sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajarannya guru menceritakan kisah Ken Arok yang sama. Sehingga 

terkesan bahwa pembelajaran sejarah itu diulang-ulang, dan dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang seperti itu membuat siswa merasa bosan, 

jenuh, dan membuat siswa  tidak menyukai pembelajaran sejarah, hal tersebut 

tidak memberikan pemahaman kepada siswa mengenai lingkungan sekitarnya. 

Pembelajaran sejarah hingga saat ini ternyata belum mampu membekali 

ketrampilan sosial, di samping sikap kognitif, psikomotor, dan  afektif (Aman, 

2011: 75) 

Agar pembelajaran sejarah lebih berkesan dan menarik  pada siswa 

maka perlu adanya pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru. 

Pembelajaran inovatif yang diharapkan guru yaitu mampu membuat siswa 

berfikir kritis, hal tersebut tercemin dari hasil yang diperlihatkan siswa yang 

komunikatif dalam mengartikan pikiran atau gagasan secara jelas dan efektif 

melalui tutur lisan dan tulisan dalam proses  pelaksanaan pembelajaran 

sejarah. Sementara itu ketrampilan siswa juga dapat dijadikan pembelajaran 

yang inovatif, diman guru memberikan penuugasan yang berkaitan dengan 

aspek psikomotor berupa ketrampilan siswa dalam belajar, dengan 

ketrampilan yang siswa punya maka siswa siap mengahdapi kehidupan dan 

lingkungan masyarakat (Fuad Abdul Hamied, Tahun 2009, No. 2 : 102-103). 

Pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan di sekolah yaitu 

pembelajaran yang kontekstual, dimana guru mengajarkan konteks yang 
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inovatif, dan kreatif  kepada  siswa, sehingga siswa memiliki ketrampilan 

sosial dan dalam proses pembelajaran sejarah yang diajarkan lebih berkaitan 

dengan moral individu maupun kelompok masyarkat setempat yang 

berhubungan  langsung dengan realitas sosial di tempat tinggalnya. Dengan 

adanya ketrampilan sosial yang dimiliki siswa maka dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran di kelas siswa mampu berfikir kritis.Dalam 

menjalankan tugasnya tentu guru harus mempelajari materi yang akan di 

ajarkan sebagai langkah persiapan baginya, karena dalam hal ini guru 

mentransfer ilmunya pada murid. Namun persoalanya dengan sistem yang 

bagaimana guru dapat mentransfer ilmu dengan cepat dan efektif yang 

kemudian bisa di jadikan sebagai metode pembelajaran yang signifikan 

(Mulyasa, 2003 :147). 

Data awal berdasarkan pengamatan observasi yang peneliti lakukan di 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah memang masih bersifat konvensiaonal, namun pada setiap 

pelaksanaan pembelajaran sejarah guru tidak hanya menggunakan metode 

konvensional akan tetapi menggunakan metode yang lebih inovatif dan 

kreatif, seperti yang guru sejarah gunakan dalam penggunaan metode 

pembelajaran yaitu metode pemecahan suatu masalah dalam materi pelajaran 

sejarah, tujuan dari metode yang digunakan yaitu agar siswa mempunyai 

kemampuan berfikir kritis yang lebih ideal.  

Hasil nilai yang diperoleh dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Muhamamdiyah 1 Purwokerto rata-rata nilai kelas XI IPS dilihat dari ranah 
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kognitif, psikomotor, dan afektif yaitu ranah kognitif 71,33%, ranah 

psikomotor  83,15%, dan ranah afektif 50%. Siswa-siswi kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto lebih cenderung aktif bisa dilihat dari hasil 

rata-rata penilaian guru pada pelaksanaan pembelajaran sejarah. Dengan 

beragamnya metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah, maka dapat menarik perhatian siswa terhadap mata pelajaran sejarah 

yang cenderung membosankan, sehingga siswa mempunyai kemampuan 

berfikir kritis yang ideal (sumber: daftar nilai siswa kelas XI IPS 1 dan IPS 3 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto). 

Dari pemahaman tentang latar belakang tersebut maka perlu 

memperoleh penjelasan tentang rumusan masalah, hal itu menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto.  Penulis dalam 

kesempatan kali ini akan meneliti mengenai masalah pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto tentang 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto, mengenai masalah-masalah sosial kontemporer yang dihadapi 

oleh peserta didik dapat diangkat sebagai materi pembelajaran sejarah, 

masalah hasil pembelajaran sejarah dilihat dari ranah kognitif, ranah 

psikomotor dan ranah afektif yang dikembangkan oleh guru, dan kendala 

yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah serta cara mengatasi 

kendala tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto ? 

2. Bagaimana hasil Pembelajaran yang diperoleh peserta didik melalui 

kompetensi kognitif, psikomotor dan afektif di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto ? 

3. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan Pembelajaran 

Sejarahdan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto ? 

C. Tujuan 

  Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui hasil Pembelajaran yang diperoleh peserta didik 

melalui kompetensi kognitif, psikomotor dan afektif di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto ? 

3. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi pelaksanaan Pembelajaran 

Sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan pelengkap demi tercapainya sebuah penelitian yang berfungsi 

bagi masyarakat. 

b. Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan wawasan 

dan pengetahuan bagi penelitian dan pembaca mengenai pelaksanaan 

pembelajaran sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa diharap memiliki semangat belajar sejarah yang tinggi dan lebih aktif 

dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran sejarah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada guru 

Sejarah untuk lebih mengembangkan kualitas belajar mengajar dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah yang dilakukan di kelas dengan 

menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif. 

c. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat menambah sarana dan prasarana dalam 

menunjang pelaksanaan pembelajran sejarah agar dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah lebih efektif. 
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E. Kajian  Pustaka dan  Penelitian Relevan 

1. Kajian Pustaka 

a. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan biasanya diartikan penerapan. Mojene dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata 

pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adaya aksi, tindakan, atau mekanisme 

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  (Abdul Majid, 2007 : 55) 

Sebelum pelaksanaaan pembelajaran di kelas berlangsung guru perlu 

merencanakan proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, 

dalam hal ini perencanaan pembelajaran merupakan proses mempersiapkan 

kegiatan pembelajaran secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Menurut peraturan pemerintah No19 Tahun 2005 pasal 20 berbunyi 

bahwa perncanaan proses pembelajaran meliputi: Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode. Hal yang sama 
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diungkapakan oleh E. Mulyasa(2010: 80) Pelaksanaan Pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan 

atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran.Setelah 

melakukan perencanaan guru dituntut untuk melakukan penerapan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, dimana penerapan pembelajaran tersebut 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Penerapan dalam proses 

pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan 

yang akan dilakukan di ruang kelas dalam kaitannya dengan upaya untuk 

mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Hal yang sama diungkapakan (Muslimin 

Ibrahim) dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang 

sudah dituangkan dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran baik dikelas, laboratorium maupun di lapangan untuk setiap 

kompetensi dasar (KD)  (Abdul Majid, 2007:  108). 

Dalam konteks Pendidikan berbasis kompetensi, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah kompetensi yang 
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harus dimiliki sisiwa, sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan 

suatu upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam 

kaitannya dengan upaya mencapai kompetensi yang diharapkan seperti 

kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Pembelajaran dikondisikan agar 

mampu mendorong krativitas peserta didik secara keseluruhan, membuat 

peserta didik aktif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan (Munandar, 

1999 : 111-112).  

b. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran merupakan istilah yang kini akrab dipakai dalam dunia 

pendidikan (khususnya pendidikan formal/ persekolahan). Secara filosofis 

pembelajaran, pada hakekatnya, lebih bersifat membumi atau humanis, bukan 

hanya karena lebih menekankan pada arti pentingnya pelaksanaan proses 

pendidikan dengan lebih memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan 

siswa, melainkan juga karena lebih menekankan pada arti pentingnya 

memenuhi kebutuhan siswa serta membantu perkembangan bakat, minat dan 

kemampuan siswa. Hanya saja dalam praktik pendidikan keseharian, masih 

dijumpai pelaksanaan pembelajaran yang bernuansa pengajaran (instruction) 

dari pada pembelajaran itu sendiri (Muh Hizbul Muflihin, 2009, vol. 1, No. 2 : 

126). 

Pada umumnya dalam kegiatan pembelajaran, guru menempatkan diri 

sebagai pusat kegiatan belajar, sementara siswa sebagai sasaran dan 

pelengkap dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga hasil pembelajaran 

tidak sesuai yang diharapkan (Tanto Sukardi, 2011, No.2 : 110). Dalam kaitan 
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ini White, (1997: 90) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah yaitu pelajaran 

yang membuat siswa pasif dan membosankan. Maka pandangan siswa 

mengenai materi pembelajaran sejarah menempati posisi yang kurang dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebenarnya yang diharapkan dari pembelajaran sejarah 

ini adalah pembelajaran yang di lakukan bagi setiap warga masyarakat, 

sehingga mestinya dapat menjadi wahana untuk mengemban ide-ide yang 

diwarnai oleh aktivitas yang dominan dari siswa. 

Pada hakikatnya pembelajaran sejarah merupakan upaya membentuk 

warga negara yang ideal, yang mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme. 

Seperti pembelajaran sejarah yang ada di SMA juga guru menanamkan nilai-

nilai nasionalisme pada siswa agar dapat membentuk karakter siswa yang 

mengerti nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air setiap pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, model pembelajaran sejarah sangat 

mengutamakan aktivitas yang berpusat kepada siswa. Sementara itu guru 

hanya meerapkan diri sebagai mediator, fasilitator, katalisator, maupun 

evalutor (Kinsler & Gamble, 2001: 110-111) 

Dapat dilihat bahwa sejarah merupakan sarana penting bagi pendidikan 

bangsa, tetap memiliki beberapa kelemahan, yang berkaitan dengan sifat 

sejarah yang abstrak-konseptual. Sejarah tidak dapat diamati secara langsung, 

karena peristiwanya itu sendiri telah berlalu. Dengan demikian, sejarah 

bagaimanapun pentingnya tetap memiliki sisi gelap, sebab peristiwa sejarah 

telah berada di luar pengalaman sehari-hari (Tanto Sukardi, 2011, No.2 : 

125). Agar pemahaman sejarah berdaya guna bagi pengembangan dan 
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pembangunan siswa maka perlu adanya strategi pembelajaran yang inovatif, 

akan tetapi perlu di seleksi mengenai materi pembelajaran sejarah yang akan 

diajarkan, sehingga dengan adanya penggunaan strategi pembelajaran tersebut 

materi pembelajaran yang disampaikan membuat siswa paham dan terkesan 

tidak dipaksakan. 

Dalam hal ini variabel guru sejarah sangatlah penting apabila terdapat 

guru sejarah yang tidak memiliki kinerja baik seperti tidak mampu 

mengaktifkan siswanya akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran  

sejarah di kelas kurang berhasil untuk penghayatan nilai-nilai secara 

mendalam. Sedangkan guru yang memiliki kinerja yang baik, akan mampu 

menyampaikan pelajaran dengan baik dan bermakana, mampu memotivasi 

peserta didik, trampil dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran, dan 

mampu membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga 

siswa akan memiliki semangat dalam belajar. Pembelajaran sejarah yang 

cenderung dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, sebab materinya 

cenderung hafalan, sehingga selama ini pembelajaran sejarah di sekolah 

kurang diminati oleh peserta didik (Aman, 16, Nomor 2, 2012 : 454). Agar 

tidak membosankan dalam jurnal ini memuat adanya strategi pembelajaran 

yang inovatif, sehingga dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah. 

Pembelajaran yang inovatif diharapkan mampu membuat siswa yang 

mempunyai kapasitas berfikir kritis dan trampil dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Siswa yang seperti ini mampu menggunakan penalaran yang 
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jernih dalam proses memahami sesuatu atau dalam memahami materi 

pembelajaran (Fuad Abdul Hamied, 2009, No 2 : 102). 

Kurang lebih ada 19 peran guru dalam kegiatan pembelajaran yakni, guru 

berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, 

pembaharu, model dan teladan, periabdi, peneliti, pendorong kreativitas, 

pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceria, 

aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai komulator. Untuk 

menunjang tugasnya tersebut guru harus memiliki kompetensi yang memadai 

( Mulyasa, 2005: 37). 

2. Penelitian yang Relevan 

Dari beberapa sumber yang merupakan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Prof. Dr. H.E. Mulyasa, dalam bukunya yangberjudul 

Implementasi KTSP (2010). Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu 

rangkaian pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan, yang 

meliputi tahap persiapan, penyajian, aplikasi, dan penilaian.sehingga dengan 

adanya Pelaksanaan Pembelajaran siswa dan guru dapat berinteraksi dalam 

setiap pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Dengan demikian tugas guru adalah bagaimana guru memberikan 

kemudahan belajar kepada peserta didik, agar mereka mampu berinteraksi 

dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai 

dengan yang dikemukakan dalam standar isi (SI) dan standar kompetensi 

lulusan (SKL). 
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Disusul kemudian dalam buku yang berjudul Konteks Implementasi 

Berbasis Kurikulum menyatakan interaksi yang eksternal berarti sebuah 

implementasi yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurudin 

Usman 2002: 70) 

 Dalam Penelitian yang dilakuakan oleh Bayu Hetantra, 2012 dengan 

judul Implementasi Pembelajaran IPS Sejarah di SMP N 1 Tambak 

Kecamatan Tambak Kabupaten Tambak. Menyatakan bahwa dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas juga diperlukan strategi pembelajaran atau pengelolaan 

pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan perencanaan 

sebelumnya. 

Mengacu pada penelitian terdahulu dan beberapa buku tersebut menjadi 

referensi bagi peneliti untuk melakukan tindakan. Beberapa penelitian dan 

buku-buku terdahulu tersebut memanglah berbeda dari segi objek kajian 

penelitiannya, namun pada dasarnya penelitian pelaksanaan pembelajaran 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di sekolah. Penelitian pelaksanaan pembelajaran sejarah 

ini merupakan jenis penelitian pembelajaran. Penelitian ini mengacu pada 

pembelajaran yang berarti sebuah implementasi yang bermuara pada aktivitas 

atau aksi pembelajaran di kelas. Dalam aktivitas pembelajaran di kelas juga 

diperlukan strategi pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai sesuai 

dengan perencanaan sebelumnya.  
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F. Kajian Teoritis dan Pendekatan 

1. Kajian teoretis 

Penulis melihat ada 2 teori pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alat 

analisis penelitian ini yaitu Teori Behaviorisme dan Teori Perkembangan 

Pendidikan. 

a. Teori Behaviorisme 

Teroi belajar behaviorisme berorientasi pada hasil yang dapet diukur, 

diamati, dianalisis, dan diuji secara obyektif. Pengulangan dan pelatihan 

digunakan  supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil 

yang diharapkan dari penerapan teori behaviorisme ini adalah terbentuknya 

suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat 

penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan 

negatif. Evaluasi atau penilaian berdasarkan atas perilaku yang tampak. 

Dalam teori belajar ini guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi 

intruksi singkat yang diikuti contoh, baik dilakukan sendiri maupun 

kelompok. (Heri Rahyubi, 2012: 14) 

Menurut Waston, aliran behaviorisme yang digagasnya mempunyai 

pengaruh besar pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Watson 

menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia 

percaya bahwa seorang manusia bisa dikondisikan dengan cara-cara tertentu, 

agar mempunyai sifat-sifat tertentu pula. Behaviorisme salah satu pendekatan 

untuk memahami perilaku manusia. Behaviorisme memandang individu 

hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek mental. Dengan 
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kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan 

perasaan individu dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. (Heri Rahyubi, 

2012: 14-15) 

Pada dasarnya teori Behaviorisme berpusat pada perlunya memperkuat 

suatu  pengetahuan pembelajaran yang sudah ada. Perilaku individu yang 

dilihat dalam konteks homeostic menjadi peran utama dalam model yang 

selalu seimbang  dari “drive pemaksa”. Dengan demikian dari perspektif yang 

murni dikembangkan oleh Watson menjadi variabel campuran. (Heri 

Rahyubi, 2012: 38-45).  

Menurut Skinner, mengacu pada teori Behaviorisme maka terdapat 

peranan utama dari teori ini yaitu menciptakan kondisi agar hanya tingkah 

laku yang dinginkan saja yang diberi penguat. Pendidik perlu mengetahui dan 

menentukan tugas-tugas mana yang akan dicoba atau dilaksanakan, 

bagaimana cara melaksanakannya, hasil-hasil apa yang diharapkannya. 

Mengajar adalah mengatur kesatuan penguat untuk mempercepatt proses 

belajar. Dengan demikian, tugas guru adalah menjadi arsitek dalam 

membentuk tingkah laku siswa melalui penguatan  sehingga membentuk 

respon yang tepat dikalangan siswa, dan fokus terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran sesuai yang diinginkan. Dalam proses belajar dan pembelajaran 

digunakan mesin pembelajaran atau fasilitas pembelajaran yang bisa 

mendukung proses belajar-mengajar dengan inovatif. Dengan adanya fasilitas 

pembelajaran maka siswa lebih mampu befikir kritis pada setiap pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. (Heri Rahyubi, 2012: 65-66) 
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Pada dasarnya Behaviorisme merupakan sebuah konsep filosofis 

pembelajaran, dalam aplikasinya memerlukan penyesuaian dan penetapan 

prosedur yang berbeda jika dibanding dengan percobaannya terhadap 

binatang. Adapun ciri umum dari teori Behaviorisme antara lain 

mementingkan adanya pengaruh lingkungan, bagian elementaristic lebih 

penting dari pada keseluruhan (gestalt). Selain itu terbentuknya hasil belajar 

atas dasar adanya reaksi yang ditunjukan oleh siswa. Teori yang diterapkan 

dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto adalah Teori Behaviorisme, sebab teori ini merupakan teori 

pembelajaran yang menerapkan konsep filosofis pembelajaran, dan teori yang 

membentuk perilaku siswa sesuai yang diinginkan, sehingga dengan 

menggunakan teori ini dapat membentuk karakter siswa yang lebih ideal. 

b. Teori Perkembangan Pendidikan 

Perkembangan pendidikan dan kurikulum didasarkan dengan kebutuhan 

dan kepentingan peserta didik besrta lingkungannya, sebab pendidikan pada 

hakekatnya adalah upaya mempersiapkan moral anak didik agar mampu 

hidup dan mengembangkan lingkungannya (Wina Sanjaya, 2010: 65) 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan 

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa 

sepanjang hayat, dengan memberikan nilai moral, keteladanan, membangun 

kemauan dan mengembangkan kreativitas siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung (Fuad Abdul Hamied, 2009, No. 2 : 96) 
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Keteladanan pendidikan  tidak hanya bermuara pada guru di lingkungan 

sekolah namun orang tua juga ikut berperan dalam pendidikan anak. Orang 

tua juga perlu memahami tujuan serta proses pembelajaran yang dilaksanakan 

di sekolah. Melalui kurikulum orang tua akan mengetahui tujuan yang harus 

dicapai serta ruanglingkup materi pembelajaran di sekolah (Wina Sanjaya, 

2010: 77-80) 

Untuk mewujudkan keteladanan bagi guru dan orang tua maka perlu 

adanya tujuan pendidikan yaitu. Pertama autonomy, berarti memberikan 

kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang prima kepada setiap individu 

dan kelompok untuk dapat mandiri dalam setiap pembelajaran disekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. Kedua, equity, artinya pendidikan harus 

dapat memberi kesempatan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam 

kebudayaan dan ekonomi. Ketiga, survival, artinya pendidikan bukan saja 

harus dapat menjamin terjadinya pewarisan dan memperkaya kebudayaan dari 

generasi kegeneasiakan tetapi memberi pemahaman akan ketergantungan 

sesama manusia. (Wina Sanjaya, 2010: 50). 

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis 

menyimpulkan teori yang digunakan untuk melandasi penelitian pelaksanaan 

Pembelajaran Sejarah ini menggunakan dua teori, teori Behaviorisme dan 

teori perkembangan pendidikan. Teori Behaviorisme, dalam Behaviorisme itu 

sendiri merupakan teori fisik dari pembelajaran. Behaviorisme ini salah satu 

pendekatan untuk memahami perilaku manusia dalam konsep filosofis 

pembelajaran, begitu juga dalam mengaplikasi proses pembelajaran siswa 

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah..., Karina Ika Saputri, FKIP UMP 2016



18 
 

  

memerlukan penyesuaian dan penetapan prosedur yang berbeda jika 

dibanding dengan percobaannya terhadap binatang. Selain itu peneliti 

menggunakan teori perkembangan pendidikan, teori itu sendiri merupakan 

teori psikis pendidikan, dimana pendidikan memberikan keteladanan bagi 

para siswa selain keteladanan yang diberikan oleh guru pada saat 

pembelajaran di sekolah dan keteladanan yang diberikan orang tua pada saat 

di lingkungan masyarakat, dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan 

mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut. 

 

2. Pendekatan 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Psikologi Pendidikan, karena pendekatan psikologi merupakan pendekatan 

yang mengetahui karakteristik siswa di semua jenjang pendidikan. 

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama 

manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya dengan lebih tepat. 

sehingga pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses 

pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga 

seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan 

tentang psikologi pendidikan terutama psikologi anak didiknya di sekolah. 

Mengingat setiap orang pada sesuatu saat tertentu melakukan perbuatan 

mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh 

setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik 

profesional saja yang menggunakan dan mempelajari psikologi pendidikan 
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bagi anak didik, pendidik tidak dapat memandang sebagai hal yang memang 

sudah selayaknya. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa setiap pendidik 

khususnya pendidik atau guru mata pelajaran sejarah harus lebih mengetahui 

kondisi psikologi setiap anak didiknya baik pada saat proses pembelajaraan di 

kelasa maupun dilingkungan sekolah agar anak didik dapat lebih mengetahui 

pengeyahuan yang diberikan oleh pendidik, dan dapat mengubah pola, 

tingkah lakunya baik dalam interen (sekolah) maupun eksteren (diluar 

sekolah)  (Sumadi Suryabrata, 2012: 2). 

Seperti yang dikemukakan oleh Samuel Smith yang telah mengadakan 

studi mengenai 18 buah buku-buku tentang psikologi pendidikan dimana Ia 

memandang bahwa psikologi pendidikan itu baik untuk diterapkan oleh setiap 

pendidik di setiap satuan pendidikan. Dalam psikologi pendidikan masalah 

yang sentral adalah masalah belajar. Hal yang demikian ini sebenarnya tidak 

mengherankan, karena sebenarnya belajar dan mengajar adalah tindakan 

pelaksanaan dalam usaha pendidikan. Di dalam usaha mendidik anak-anak 

didik belajar materi Sejarah dan si pendidik mengajarkan Materi 

pembelajaran Sejaran kepada anak didik supaya dapat lebih mengetahui 

pengetahuan mengenai Sejarah baik sejarah nasional maupun sejarah lokal 

(Sumadi Suryabrata, 2012: 2-3). 

Pada hakikatnya inti persoalan psikologis terletak pada anak didik, 

sebab pendidik adalah perlakuan terhadap anak didik dan secara psikologis 

perlakuan ini harus selaras dengan keadaan anak didik itu sendiri, karena 

masalah-masalah tersebut dapat ditunjukan dengan melihat sifat-sifat 
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psikologis anak didik di sekolah (dalam proses pendidikan) dan ini 

menentukan seberapa besar inti segi-segi ilmu pengetahuan psikologis yang 

diperlukan dalam satuan pendidikan (Sumadi Suryabrata, 2012: 4). 

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa manusia 

dan pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Lexi Melong, 2007:6). 

Begitu juga dalam memahami perilaku peserta didik di sekolah, guru 

harus bisa mengaitkan dan memahami kondisi, sifat, perilaku peserta didik 

dalam proses pembelajaran dikelas, dengan adanya fakta fenomenologis yang 

dalam memahaminya sangat diperlukan suatu proses penghayatan atau 

pendekatan terhadap subyek secara langsung (Dalam buku Burhan Bungin 

Ed, 2006: 46). 

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran 

atau subyek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali 

sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya 

pelebaran subyek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan langsung 

dilapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data 

berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan 
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sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir 

induktif, melainkan berpikir secara dedukif. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam skala 

kecil, kelompok yang memiliki kekhususuan, keunggulan, inovasi atau bisa 

juga bermasalah. Kelompok yang akan diteliti merupakan satuan sosial 

budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual 

ataupun kelompok, seperti interaksi guru dengan peserta didik (Sukmadinata, 

2009: 99). 

Dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

deskritif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan 

fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan 

ilmiah yang dimaksud adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil 

ataupun sempit ke hal-hal lebih besar atau luas atau dengan kata lain 

penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif. 

Langkah pertama dalam penelitian kualitatif sebagai berikut : 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan penulis gunakan untuk penelitian adalah SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan alasan bagaimana yang akan penulis 

peroleh dari observasi pendahulan bahwa SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto merupakan sekolah unggulan yang berbasis islam, sebab dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah selalu di wali dengan 

kegiatan sholat dhuha berjamaah yang diikuti oleh seluruh guru, karyawan 

dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, kemudian juga kegiatan 
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sebelum pelaksanaan pembelajaran yaitu siswa dibimbing untuk tadarus al-

qur’an terlebih dahulu. Selain itu dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah 

masih bersifat Konvensional. Sementara itu waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada Kelas XI tahun ajaran 2015-2016.  Kelas XI IPS 1 dan XI 

IPS 3, sebab kelas tersebut merupakan kelas yang siswa-siswinya aktif dan 

kreatif, juga merupakan kelas unggulan. Selain itu tahun ajaran 2015-2016, 

peneliti mengambil semester genap, sebab dalam semester genap terdapat 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan nasionalisme, dan nilai-nilai 

nasionalisme yang dapat ditanamkan kepada siswa-siswi SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

 

2. Subyek dan Sample Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti (Suhartini Arikunto, 2002: 122). Dipilih siswa kelas XI IPS 1 dan XI 

IPS 3 untuk dijadikan  sumber  data, karena dalam  pelaksanaan pembelajaran 

siswanya lebih aktif dan kritis dalam mengikuti pembelajaran sejarah di kelas, 

maka peneliti memilih kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3, dengan jumlah siswa 

kelas XI IPS 1 sebanyak 20 siswa dan XI IPS 3 sebanyak 16 siswa. Teknik 

yang digunakan selanjutnya dalam pengambilan sample selanjutnya adalah 

purposive sampling. Proposive sampling adalah teknik pengambilan sample 

sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini, teknik proposive sampling digunakan dengan tujuan  

mengambil 5 siswa dari kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3 dari masing-masing 
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domain berfikir kritis siswa yaitu interaktif, introspeksi, dan analitik untuk 

dianalisis kemampuan berfikir kritis siswanya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki (Suhartini Arikunto, 2002: 133).  

Nana Sudjana (1989: 109) mengartikan observasi sebagai alat 

pengumpulan data, banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan.  

Menurut penulis yang dimaksud observasi adalah suatu pengamatan 

dan pencatatan yang akan dilakukan dalam penelitian secara sistematis, 

dengan menggunakan persiapan yang telah disusun berdasarkan gejala-gejala 

atau masalah yang ada pada obyek penelitian. Dapat juga dikatakan untuk 

mencari data dengan proses wawancara yang akan dilakukan oleh penulis 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dari hasil pengamatan dan 

observasi langsung ke sekolah peneliti mendapatkan masalah yang ingin 

diteliti sehingga peneliti membutuhkan data yang ingin diambil untuk 

penelitian lebih lanjut. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses 

pelaksanaan pembelajaran Sejarah pada kegiatan belajar mengajar mata 
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pelajaran Sejarah. Unsur yang diobservasi meliputi bagaimana guru 

mengatasi kendala pelaksanaan Pembelajaran Sejarah, bagaimana elaksanaan 

embelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto dan bagaimana 

siswa mengikuti proses belajar mengajar serta hal lain yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. Sementara itu cara yang akan peneliti lakukan 

dalam observasi adalah melakukan pengamatan pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, bagaimana guru dalam mengajar, bagaimana guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran yang inovatif, bagaimana kondisi siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung, apakah siswa cenderung memperhatikan gru atau 

tidak, serta aktivitas lain yang ada pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Dari pengamatan tersebut peneliti mendapatkan hasil yang peneliti inginkan 

atau hasil yang akan diteliti. 

b. Interview 

Interview yang juga sering disebut dengan wawancara atau kuisioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) (Suhartini Arikunto, 

2002: 132). Sedangkan Marono (1997: 165) mengartikan wawancara sebagai 

alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan 

tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden. 

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam pelancar wawancara yaitu: 

1) Menentukan orang yang akan diwawancarai. 

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah..., Karina Ika Saputri, FKIP UMP 2016



25 
 

  

2) Menyusun pokok-pokok masalah dan panduan wawancara agar lebih 

fokus pada Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto pada kelas XI, bagaimana guru mengatasi kendala 

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah. 

Tabel. 1 

Pedoman Wawancara 

No Indikator Pedoman Wawancara 

1. Pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas 

1. Apersepsi 

2. Penyusunan RPP pembelajaran 

3. Strategi pembelajaran dan metode yang digunakan 

4. Tujuan menggunakan metode tersebut 

5. Tujuan pembelajaran sejarah itu sendiri 

6. Sumber belajar yang digunakan pada pembelajaran 

7. Media pembelajaran yang digunakan 

8. Evaluasi yang digunakan pada pembelajaran 

9. Alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran 

2. Hasil Pembelajaran Sejarah 

1. Hasil pembelajaran dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif 

2. Tujuan dari penilaian tersebut 

3. Alat ukur yang digunakan dalam penilaian 

3. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah 

1. Kendala dalam penyampaian materi 
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No Indikator Pedoman Wawancara 

 2. Kendala dalam aspek kognitif, psikomotor dan afektif 

3. kendala dalam menggunakan metode dan sumber ajar 

4. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut 

5. Hasil pencapaian dalam mengatasi kendala tersebt 

 

3) Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. 

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara bebas 

terpimpin atau wawancara kombinasi, yaitu dalam melaksanakan wawancara 

nantinya pewawancara akan membawa pedoman yang hanya merupakan garis 

besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan (Suhartini Arikunto 2002: 132). 

 Berikut subyek yang peneliti akan wawancarai : 

a) Guru Sejarah 

b) Siswa (Perwakilan dari Kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3) 

Dari kedua subyek diatas peneliti mendapatkan masalah yang akan diteliti 

dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto Pada Kelas XI Tahun Ajaran 2015-2016”. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumetasi, peneliti menyelidiki 

banda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, (peraturan-peraturan, 

notlen rapat, catatan harian, RPP, silabus) dan sebagainya agar data bisa 

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah..., Karina Ika Saputri, FKIP UMP 2016



27 
 

  

terkumpul lengkap dan dapat segera di analisis untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan peneliti. (Ibid, 2002: 135). 

  Dari pernyataan diatas bahwa buku, dokumen, rekaman dan sebagainya 

itu sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian sebab sebagian 

besar penelitian diambil data dari dokumen sekolah, baik yang berupa gambar 

silabus mata pelajaran sejarah dan RPP sejarah, absensi siswa kelas XI IPS 1 

dan XI IPS 3, daftar nilai kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3 dan sebagainya agar 

tidak terjadi kesalahan ketika penelitian akan melakukan penelitian. 

  Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah, keadaan guru dalam mengatasi 

kendala Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah melalui proses belajar mengajar 

Sejarah, keadaan siswa serta sarana dan prasarana yang ada di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

d. Tes Kemampuan Berfikir Kritis 

Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta 

didik untuk melihat dan memecahkan masalah Pembelajaran Sejarah yang 

ditandai dengan sifat-sifat dan bakat kritis yaitu mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif atau 

tes uraian yang terdiri dari 4 soal uraian mengenai paham-paham baru di 

Indonesia. Soal-soal disusun berdasarkan langkah-langkah Polya, dengan 

indikator yang telah ditetapkan peneliti, yaitu: 

a) Menyebutkan dan menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan 
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b) Membuat rencana penyelesaian masalah dari hal-hal yang diketahui untuk 

pemecahan masalah 

c) Menyelesaikan masalah menggunakan rencana yang telah dibuat 

d) Melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang sudah ada 

e. Teknik Analisis Data 

 Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini 

jenis analisis yang digunakan adalah analisis non statistik, analisis data 

dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Data yang diproleh 

tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam 

bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya daripada sekedar angka atau 

frekuensi. Temuan peneliti di lapangan yang kemudian dibentuk dalam 

bangunan teori atau prinsip bukan dari teori yang telah ada, melainkan 

dikembangkan dari data lapangan atau induktif (Rachan, 1993: 110). 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung yang dijaring melalui tes essay, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti akan melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles 

and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisais data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drowing atau Verivication (Sugiono, 

2007: 246). 
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 Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan model interative model, 

yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan Conclutions drowing atau verifiying .(Sugiono, 2007: 246) 

 Pada analisis terdiri alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, memusatkan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan data “kasar” yang muncul pada catatan-

catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik di verifikasi (Mathew dan Habberman, 

1992: 16). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada 

pelaksanaan pembelajaran sejarah melalui tes kemampuan berfikir kritis 

peserta didik. Dalam observasi dan wawancara peneliti mencatat hal-hal 

penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di SMA 

Muhammadyah 1 Purwokerto, baik berkaitan dengan guru maupun siswa 

pada sat pembelajaran berangsung. 

2. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. 

Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

data. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang 
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sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teks naratif dan tabel sehingga data yang diperoleh 

dapat terorganisasikan dan tersusun menjadi sebuah pola hubungan yang 

mudah untuk dipahami. Seperti dalam dokumentasi, data-data yang peneliti 

peroleh berupa daftar nilai siswa, daftar absensi siswa, silabus pembelajaran, 

dan RPP pembelajaran yang dapat dijadikan data pelengkap dalam penelitian 

ini. 

3. Menarik Simpulan atau Verifikasi 

   Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan simpulan dan 

verifikasi. pada hakekatnya penarikan kesimpulan diambil dari permulaan 

pengumpulan data (Matthew dan Habberman, 1992: 19). Dari penelitian ini 

akan ditarik simpulan dari hasil tes kemampuan berfikir kritis peseta didik, 

angket keaktifan siswa, wawancara terstruktur, dan dokumentasi 
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