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BAB II 

PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA MUHAMMADIYAH 1 

PURWOKERTO 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto merupakan sekolah pinggiran 

perkotaan, sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berbasis Islami 

sehingga sekolah ini merupakan sekolah favorit bagi masyarakat, dan juga 

sekolah yang banyak menampung siswa-siswi input dari berbagai latar 

belakang kehidupan yang berbeda-beda. Sekolah ini walaupun merupakan 

sekolah swasta yang berbasis Islami, namun sekolah ini juga sering 

mendapatkan prestasi di bidang non-akademik. SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto merupakan salah satu AUM bidang pendidikan di Banyumas. 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto memiliki visi dan misi sekolah, 

adapun visi dari SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto adalah “Terwujudnya 

generasi muslim yang kuat dalam iman dan takwa (IMTAK), Maju dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan konsisten dalam bersyukur 

semangat berprestasi dan berkarakter islami”. Sedangkan misi dari SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto adalah memberi penguatan iman dan taqwa 

serta penanaman karakter islam dalam rangka menyiapkan calon kader 

persyarikatan umat dan kader bangsa masa depan  yang menguasai IPTEK 

dan bahasa internasional, meningkatkan kepedulian terhadap misi da’wah 

persyarikatan dengan mendorong, memperdayakan warga sekolah untuk kut 
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berperan aktif dalam kegiatan persyarikatan baik secara personal maupun 

lembaga, dan mengupayakan kehidupan warga sekolah yang islami, dinamis, 

mandiri dan kompetitif (dokumen Tata Usaha SMA Muhammadiya 1 

Purwokerto, tahun 1990). 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto berdiri pada tanggal 1 Agustus 

1956 dibawah pengolahan yayasan perserikatan Muhammadiyah bidang 

pendidikan dan pengajaran dan berlokasi di Jl Masjid Purwokerto. Pada tahun 

1965 lokasi sekolah dipindahkan ke jalan Penisihan Purwokerto. Tahun 

1980an lokasi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yang sebelumnya berada 

di jalan Penisihan berpindah ke jalan Dr Angka Purwokerto. Setelah berlokasi 

di tempat inilah SMA Muhammadiyah mulai berkembang lebih baik dengan 

memperoleh status trakreditasi “A” dengan sarana dan prasarana yang lebih 

lengkap dan kualitas SDM yang siap menyongsong masa depan (dokumen 

Tata Usaha SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, tahun 1990). 

Kondisi lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yaitu terletak 

di daerah yang sangat strategis, yaitu di sebuah lingkungan perkotaan yang 

merupakan jalur angkutan umum, sehingga angkutan umum mudah didapat 

dan memudahkan siswa  untuk menuju ke SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto. Adapun potensi lingkungan yang dimiliki sekolah ini antaralain 

hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua wali murid, 

sarana ibadah yang cukup memadai serta memiliki masjid yang digunakan 

untuk kegiatan keagamaan, keamanan di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 
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juga terjamin karena di sekeliling sekolah telah dipagar tembok (dokumen 

Tata Usaha SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, tahun 1990). 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto memiliki ruang atau bangunan 

yang meliputi antara lain lima belas ruang kelas, satu ruang perpustakaan, 

satu ruang BK, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, satu ruang UKS, satu 

ruang koprasi, satu ruang kepala sekolah, satu ruang laboratorium komputer, 

satu ruang laboratorium fisika, satu ruang laboratorium biologi, satu ruang 

laboratorium bahasa, satu ruang gudang, satu ruang tempat parkir siswa 

(dokumen Tata Usaha SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, tahun 1990). 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto juga memiliki sarana dan prasarana yang 

dapat membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar siswa. 

Misalnya memiliki fasilitas komputer, lapangan olahraga (bola voli, bola 

basket), LCD, peta-peta, globe, gambar-gambar, buku-buku referensi, buku 

peta, buku bacaan, majalah, maupun surat kabar dan sebagainya (dokumen 

Tata Usaha SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, tahun1990). 

Tenaga pengajar atau karyawan di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 

terdiri dari 39 guru dan 17 karyawan. Untuk guru mata pelajaran sejarah 

hanya terdiri dari satu orang guru saja yaitu Ika Ratna A. S.Pd yang 

mengampu semua kelas baik dari kelas X, XI, dan XII. Jumlah siswa yang 

aktif dalam proses belajar sebanyak 365 siswa dengan terdapat 2 Jurusan 

yaitu IPA dan IPS. (dokumen Tata Usaha SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto, tahun 1990).  
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B. Materi Pembelajaran dalam Kurikulum Sejarah 

Dalam menyusun kurikulum pendidikan sejarah atau standar isi yang 

sesuai dengan perubahan zaman, maka legitimasi pendidikan sejarah dalam 

kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting materi 

pelajaran sejarah, dimana kurikulum harus menekankan pentingnya 

pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa, sebagai sarana 

pembangunan bangsa yang secara mendasar, menanamkan national 

consciouness dan indonesianhood sebagai sarana menanamkan semangat 

nasionalisme, prespektif sejarah the past-present future sebagai sarana 

menanamkan semangat nasionalisme historical conscioucness pada masa 

revolusi kemerdekaan, membentuk semangat nasionalisme dan solidaritas 

rakyat dalam mempertahankan negara RI, pengalaman sejarah bangsa sebagai 

pengetahuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan bangsa, perlunya 

pengakuan pemerintah akan pentingnya pendidikan sejarah sebagai sarana 

untuk membentuk jati diri dan integritas bangsa, dan rumusan sejarah sebagai 

mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa 

lampau dan masa hingga kini, Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus 

mampu mendorong siswa berpikir kritis-analisis dalam memanfaatkan 

pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan 

masa yang akan datang, juga mengembangkan kemampuan intelektual dan 

ketrampilan untuk memahami proses perubahandan keberlanjutan yang 
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mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran akan adanya 

perubahan dalam pembelajaran siswa di sekolah (Djoko Suryo, 2005: 2) 

Kurikulum Sejarah yang ada dalam SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 

itu menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dimana dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah lebih menunjukan objektivitas yang 

membahas materi pembelajaran secara lebih luas dan komperhensif. 

    Tabel. 2 

 Kurikulum pembelajaran sejarah  kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3 

Standar Kompetensi 

(SK) 

Kompetensi Dasar 

(KD) 

Indikator 

Menganalisis 

perkembangan bangsa 

Indonesia sejak 

masuknya pengaruh 

barat samapai dengan 

pendudukan Jepang 

Menganalisis 

perkembangan 

pengaruh barat dan 

pengaruh ekonomi, 

demografi, dan 

kehidupan sosial 

budaya masyarakat 

indonesia pada masa 

kolonial 

Mendiskripsikan 

paham-paham dan 

peristiwa-peristiwa 

penting di Eropa pada 

masa imperialisme 

kuno sampai awal 

perkembangan 

imperialisme 

moderen 

Sumber: dokumen Kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, tahun 

2015 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kurikulum yang digunakan SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto menggunakan kurikulum KTSP, dimana dalam 
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KTSP terdapat standar kompetensi (SK), kompetensi dasar ((KD), dan 

indikator pembelajaran, yang merupakan terjemahan dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang di buat oleh guru mata pelajaran sejarah 

berdasarkan panduan silabus. 

Dapat dilihat bahwa cara dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah yang 

dilakukan oleh guru Sejarah yaitu dengan cara meningkatkan materi-materi 

sejarah dengan kondisi faktual ataupun kehidupan sehari-hari siswa, dan guru 

menanamkan sikap nasionalisme siswa dalam setiap pelaksanaan 

pembelajaran dikelas. Oleh karena itu proses pelaksanaan pembelajaran 

sejarah menjadi aspek yang paling utama dalam peningkatan sikap 

nasionalisme siswa (Aman, 2011: 34). 

Pernyataan guru sejarah Ika Ratna A. S.Pd. dalam wawancara mengenai 

pelaksanaan pembelajaran sejarah, dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah 

di kelas penyampaian-penyampaian materi yang akan disampaikan kepada 

siswa dalam kegiatan  pembelajaran sejarah bisa dikaitkan dengan kondisi-

kondisi faktual yang terjadi di dalam masyarakat, tujuan dari mengaitkan 

materi pembelajaran itu supaya pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik 

dan materi-materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa 

(wawancara dengan guru sejarah tanggal 3 Mei 2016) 

Dalam penetapan tujuan pembelajaran dan pemilihan materi pelajaran 

tidak akan membuahkan hasil secara optimal jika tidak dibarengi dengan 

pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat. Dalam hal ini faktor lain 

yang perlu mendapat perhatian dalam pemilihan strategi dan metode 
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pembelajaran adalah ada tidaknya sarana fungsional untuk mengetrapkan 

strategi dan metode tersebut, sehingga siswa dapat lebih memahami 

pembelajaran sejarah dan mampu berfikir kritis pada saat pembelajaran di 

kelas  (Aman, 2011: 99). 

C. Proses Pembelajaran Sejarah 

Proses pembelajaran sejarah merupakan serangkaian aktivitas yang 

terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal 

tersebut merupakan rangkaian yang utuh yang tidak dapat dipisahkan yang 

diharapkan dapat menghhasilkan perubahan pada siswa, yang tadinya belum 

mampu menjadi mampu, yang belum terdidik menjadi terdidik. Inti dari 

proses pembelajaran adalah efektivitasnya yang sangat dipengaruhi oleh 

perilaku pendidik dan peserta didik  (Aman, 2011: 81). 

Dalam proses pembelajaran sejarah, seorang pengajar harus mampu 

menciptakan proses pembelajaran sejarah yang dialogis, sehingga dapat 

memberi peluang untuk terjadinya atau terselenggaranya proses belajar 

mengajar yang aktif. Dengan cara ini siswa akan mampu memahami sejarah 

secara lebih benar tidak hanya mampu menyebutkan fakta sejarah belaka. 

Pemahaman konsep belajar sejarah yang demikian memerlukan pendekatan 

dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Agar siswa lebih benar-benar 

dapat mengambil manfaat dari proses pembelajaran sejarah (Aman, 2011: 82-

83). 

Dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
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(KTSP) dimana dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah lebih menunjukan 

objektivitas yang membahas tentang materi pembelajaran sejarah yang lebih 

luas dan komperhensif. Selain itu tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran 

terdapat perencanaan terlebih dahulu untuk dijadikan pedoman pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, berikut merupakan struktur Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) :  

1. Identitas RPP 

Dalam Indentitas RPP didalamnya terdapat nama mata pelajaran, kelas, 

alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaranyaitu  pembelajaran yang terdapat dalam silabus mata pelajaran 

sejarah. 

2. Pendahuluan 

Dalam pendahuluan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimana 

guru dalam pembelajaran di kelas terlebih dahulu memberikan salam, 

mengabsensi siswa, memberitahukan tujuan pembelajaran pada saat 

pelaksanaan tersebut, memberikan appersepsi kepada siswa mengenai materi 

pembelajaran sejarah yang sudah diajarkan, memberitahukan materi yang 

akan dipelajari pada saat pembelajaran, dan memberitahukan mengenai 

metode yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut. 

3. Kegiatan Inti 

Di dalam kegiatan inti ini guru memulai pembelajaran di kelas dengan 

menyuruh siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum di 

jelaskan oleh guru, kemudian guru menyampaikan materi dengan tanya jawab 
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dengan siswa, dan guru mengkonfirmasi atau memberi kesimpulan pada saat 

pembelajaran berakhir. 

4.   Kegiatan Penutup 

  Kegiatan penutup pembelajaran guru memberikan kesimpulan dan tugas 

mandiri kepada siswa 

5.  Sumber atau Bahan 

   Sumber dan bahan yang digunakan berupa buku-buku cetak sejarah dan 

lembar kerja siswa (LKS) 

6. Teknik Penilaian 

   Penilaian disini menggunakan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif 

dari berbagai tugas, dari tugas individu, tugas kelompok, dan ulangan harian. 

Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. 

Berikut tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto : 

1. Persiapan Pembelajaran 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru sejarah bahwa, Dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas XI IPS, persiapan awal yang 

dilakukan guru sejarah SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yaitu menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajran (RPP) yang berdasarkan Silabus yang 

telah ditentukan oleh pusat Kurikulum dan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran). RPP dibuat sendiri oleh guru mata pelajaran sejarah, dalam 

pembuatan RPP guru membuat untuk satu semester. Dalam pembuatan RPP 

sekolah menyediakan waktu tersendiri untuk guru dalam merencanakan 
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pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk 

memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran. Rencana pembelajaran (RPP) berisi tentang : alokasi waktuu, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pokok/ materi ajar, metode yang akan digunakan, strategi pembelajaran, 

sumber belajar, serta penilaian. Sehingga untuk tercapainya peningkatan hasil 

belajar siswa melalui berfikir kritis, RPP merupakan aspek yang penting 

(wawancara dengan guru sejarah tanggal 3 Mei 2016). Sebelum memasuki 

kegiatan pembelajaran sejarah guru sejarah selalu membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlebih dahulu, dalam RPP yang bisa 

dikembangkan sesuai dengan materi hanya dalam indikator. (Aman, 2011: 96) 

2. Pelaksanaan Kegiataan Pembelajaran  

a. Pendahuluan 

Dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam pada tanggal 3 

Mei 2016 dapat diketahui bahwa dalam kegiatan awal atau pembukaan 

pembelajaran selalau dimulai dengan salam, mengabsen siswa, kegiatan 

aprsepsi serta persiapan bahan pembelajaran baik oleh guru ataupun siswa. 

Seperti yang diungkapakan Ika Ratna A. S.Pd. selaku guru mata pelajaran 

sejarah, sebelum memasuki proses pembelajaran selalu dilakukan kegiatan 

absensi terhadap siswa setelah itu baru melakukan apresepsi untuk 

mengetahui seberapa siapkah siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

sejarah. Apersepsi yang biasa guru sejarah lakukan yaitu mengulang kembali 

materi sebelumnya dengan memberikan pertanyaan kepada siswanya terlebih 
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dahulu, Selain itu juga guru sejarah harus mempersiapkan strategi 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya, seperti membuat pedoman dalam 

menilai kemampuan siswa pada saat diskusi, antara lain dinilai bagaimana 

siswa menyampaikan materi diskusinya di depan teman-temannya, keluasan 

materinya, keaktifan siswa, kekompakan siswa, serta membuat soal evaluasi 

dan sebagainya  (wawancara dengan guru sejarah  tanggal 3 Mei 2016) 

b. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam  pada tanggal 3 Mei 

2016 dapat diketahui kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

(1).  Metode atau Strategi pembelajaran 

 Berdasarkan sumber dari wawancara dan observasi tanggal 3 Mei 2016 

dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto menerapkan metode ceramah bervariasi, 

diskusi, tanya jawab, pemecahan suatu masalah dalam sebuah sub materi 

(PBL), presentasi dan penugasan. ketrampilan guru dalam mengajar 

memanglah sangat trampil, terlihat pada saat observasi yang dilakukan 

peneliti di kelas bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah guru lebih 

menguasai materi pembelajaran sejarah, selain itu juga antara guru dengan 

siswa itu salaing berinteraksi dalam pembelajaran, disamping itu juga dalam 
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pemilihan metode pembelajaran pada saat pelaksanaan itu disesuaikan dengan 

kompetensi atau materi yang dikuasai siswa dan waktu yang tersedia.  

 Dari observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah metode yang guru gunakan yaitu guru menyampaikan 

materi pembelajaran dengan ceramah bervariasi, namun setelah itu model 

yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tugas individu, memecahkan 

permasalahan dari sub materi (PBL), presentasi, dengan berbagai model 

pembelajaran yang guru gunakan sehingga siswa lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah.  

 Biasanya guru sejarah menggunakan metode pembelajaran disesuaikan 

terlebih dahulu sesuai keadaan kelas, apabila yang guru sejarah ajar kelas 

yang aktif guru sejarah menggunakan metode tanya jawab akan tetapi kelas 

jika kelas yang pasif guru menggunakan metode diskusi agar mereka lebih 

berpartisipasif, numun guru sejarah lebih sering menggunakan metode diskusi 

kelompok, sebab siswanya sulit membaca, apalagi dengan metode ceramah 

siswa cenderung  bosen dan tidak memperhatikan, sehingga metode ceramah 

dirasa kurang efektif. Setelah diskusi kelompok setiap kelompok diberikan 

pertanyaan tujuannya biar siswanya lebih aktif dan lebih mampu berfikir 

kritis, selain itu juga tujuan dari diskusi kelompok dapat menguji kekompakan 

siswa, dan siswa akan lebih senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran 

kadang guru sejarah juga menggunakan presentasi kalau waktunya 

mencukupi, biasanya kalau presentasi waktunya tidak cukup. Selama ini 
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proses pembelajaran hanya dilakukan di kelas dan di perpustakaan 

(wawancara dengan guru sejarah tanggal 3 Mei 2016) 

 Pernyataan guru tersebut diperkuat dengan pernyataan dari beberapa 

siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. M. Faizaardan Billy 

(wawancara tanggal 11  Mei 2016) siswa kelas XI IPS 1 dalam 

menyampaikan materi pembelajaran sejarah menggunakan metode diskusi, 

tanya jawab dan pemecahan masalah dalam sub materi jadi tidak hanya 

ceramah, sehingga tidak membosankan. Sedangkan yang dikemukakan oleh 

Nirmala Valentin siswa kelas XI IPS 3 dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

menggunakan metode yang membuat siswa-siswanya lebih semangat dalam 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran, selain diskusi kelompok juga siswa 

disuruh untuk presentasi didepan kelas untuk melatih keberanian siswanya 

dan keaktifan siswanya (wawancara tanggal 11  Mei 2016). 

(2). Sumber Belajar 

 Dari hasil observasi dan wawancara (tanggal 3 Mei 2016) dapat diketahui 

bahwa selama pelaksanaan pembelajaran sejarah, guru menggunakan berbagai 

sumber belajar, anatara lain : Buku paket dari buku-buku penunjang dari 

berbagai penerbit, Lembar Kerja Siswa (LKS), Gambar-gambar yang 

bersangkutan dengan materi pembelajran, ditambah dengan bantuan dari 

internet mengenai materi pembelajaran sejarah yang sesuai dan mendukung. 

Sedangkan data dari hasil wawancara dengan guru sejarah sebagai bertkut : 
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 Pernyataan guru sejarah dalam menentukan sumber belajar, dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah guru sejarah biasanya menggunakan 

sumber belajar yang berasal dari buku paket atau buku cetak dari penerbit-

penerbit tertentu, Lembar Kerja Siswa (LKS), gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran sejarah, video yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran sejarah serta sumber-sumber lain dari internet. Sehingga siswa 

lebih semangat dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran di kelas dan lebih 

dengan mudah memahami materi pembelajaran karena mereka lebih tertarik 

dalam pembelajaran di kelas  (wawancara dengan guru sejarah tanggal 3 Mei 

2016). 

(3). Media Pembelajaran 

 Media pada dasarnya merupakan alat bantu pembelajaran yang digunkan 

dalam rangka untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dengan siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah (Aman, 

2011: 110) 

  Berdasarkan observasi (tanggal 3 Mei 2016) dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto menggunakan media yang sudah mendukung 

atau sudah memadai untuk menunjang pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran, seperti sudah adanya LCD di setiap kelas, itu sangat membantu 

pada saat pembelajaran dengan menggunkan powerpoint atau video, selain itu 

juga guru melibatkan siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran sejarah di 
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kelas, hal tersebut supaya siswa lebih memperhatikan guru dalam mengajar, 

dan supaya siswa lebih interaktif dalam mengikuti pembelajaran sejarah.  

 Pernyataan guru sejarah dalam wawancara yang berkaitan dengan media 

pembelajaran, media pembelajaran sejarah yang ada di SMA sebenarnya 

sudah sangat mendukung, seperti sudah adanya LCD di setiap kelas yang 

memudahkan guru sejarah dalam menyampaikan materi melalui Power Point, 

Video tentang materi pembelajaran sejarah, serta gambar-gambar yang 

terdapat dalam materi pembelajaran, selain itu juga guru melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran di kelas, selain media yang sudah 

tersedia. media seperti itu sangat membantu proses  pelaksanaan  

pembelajaran di kelas dan siswanya pun lebih tertarik mengikuti pelaksanaan 

pembelajaran dikelas. Akan tetapi ada kendalanya seperti LCD rusak, selain 

itu juga menggunakan peta atlas dan globe yang ada di sekolah juga sangat 

membantu  (wawancara dengan guru sejarah tanggal 3 Mei 2016). 

 Pernyataan guru sejarah dalam media pembelajaran di sekolah sudah 

memadai dengan adanya LCD dan alat bantu pembelajaran lainnya, hal 

tersebut diperkuat dengan pernyataan Fadhil Basallamah, siswa kelas XI IPS 

3. Guru sejarah dalam menggunakan media pembelajaran berupa gambar-

gambar yang berkaitan dengan dengan materi pembelajaran dan juga sering 

menanyangkan video bersejarah yang berkaitan dengan materi yang sedang di 

bahas, hal tersebut membuat saya dan teman-teman menjadi lebih tertarik 

dalam pembelajaran  (wawancara dengan siswa  tanggal  3 Mei 2016). 
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 Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengambilan sampel menggunakan 

kuisioner yang disebar oleh peneliti kepada siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto, dalam penggunaan media pembelajaran sudah 

sangat maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah. 

c. Kegiatan Akhir atau Penutup 

 Berdasarkan  sumber observasi atau  pengamatan  pada kegiatan akhir 

atau penutup dapat diketahui bahwa guru selalu memberi kesimpulan setelah 

pembelajaran berakhir dengan memberikan pertanyaan kepada siswa apa yang 

telah mereka dapat selama mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran, 

kemudian guru memberitahukan kepada siswa materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya, oleh karena itu siswa harus terlebih dahulu 

mengetahui materi apa yang akan dipelajari. Selain itu guru juga memberikan 

tugas untuk mengerjakan soal yang diberikan dari guru maupun dari  LKS 

(observasi tanggal 3 Mei 2016) 

d. Evaluasi Hasil Belajar atau Penilaian 

 Pernyataan guru sejarah dalam evaluasi pembelajaran sejarah yang guru 

sejarah lakukan yaitu mengevaluasi pembelajaran untuk penilaian siswa 

menggunakan tanya jawab, ulangan harian, tugas, dan hafalan materi 

pembelajaran. guru sejarah setiap selesai KD (Kompetensi Dasar) akan 

melakukan evaluasi berupa ulangan harian pada siswa. Dalam melakukan 

evaluasi guru sejarah menggunakan model penilaian berbasis kelas, seperti 

model test berupa uraian dan pilihan ganda, pada saat hafalan materi , pada 

saat diskusi kelompok, guru sejarah juga melihat dan melakukan penilaian 

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



47 
 

  

melalui kekompakan siswa dan keaktifan siswa (wawancara dengan guru 

sejarah tanggal  3 Mei 2016). 

 Pernyataan guru sejarah dalam evaluasi pembelajaran sejarah memanglah 

menggunakan teknik yang bervariasi seperti yang dikemukakan oleh Winda 

Listianingsih, siswa kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

Guru sejarah melakukan penilaian kelas seperti model uraian dan test lisan 

seperti hafalan materi pembelajaran sejarah yang sedang di bahas, dan test 

uraiannya biasanya terdapat lima soal pertanyaan. (wawancara tanggal 3 Mei 

2016). 
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