
 

BAB II 

PROSES YANG DILAKUKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI 

KELAS XI IPS 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO 

 

A. Profil Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto merupakan salah satu sekolah menengah 

atas yang berdiri sejak 1 Agustus 1956. Latar belakang didirikannya lembaga sekolah 

ini awalnya adalah karena belum ada lembaga pendidikan yang memadukan dua 

sistem yakni, sistem pendidikan pondok pesantren dan sistem pendidikan dari barat.  

Sekolah ini berada dibawah pengelolaan yayasan perserikatan Muhammadiyah bidang 

pendidikan dan pengajaran yang berlokasi di Jl. Masjid Purwokerto. Pada tahun 1965 

lokasi sekolah dipindahkan ke jalan Penisihan Purwokerto, kemudian pada tahun 

1980 lokasi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto dipindah lagi ke Jl. Dr. Angka No.1, 

Karangjengkol, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

Lokasi sekolah sangat strategis, sehingga dapat diakses dari manapun. Gedung 

sekolah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana 

yang memadai seperti adanya ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium IPA, 

laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, 

laboratorium IPS, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, perpustakaan, 

ruang UKS, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang ketrampilan, ruang kesenian, 

masjid, kantin, kamar mandi dan tempat parkir. Tidak hanya aspek akademik yang di 

perhatikan melainkan sekolah juga memperhatikan aspek non akademik siswa seperti 

memfasilitasi minat dan bakat peserta didik dengan mengadakan ekstrakurikuler yang 

meliputi pramuka, komputer, karate, PMR, dan olahraga (voli, basket, sepak bola) 
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yang menampung minat dan bakat siswa serta memberikan pengalaman lain diluar 

proses belajar secara informal di sekolah. 

Di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto terdapat 13 rombongan belajar dimana 

kelas X terdiri dari 4 kelas (X Mipa1, X Mipa 2, X IPS 1, X IPS 2), kelas XI terdiri 

dari 4 kelas (XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, XI IPS 1). Kelas XII terdiri dari 5 kelas 

(XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3). Kurikulum yang digunakan 

di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X 

dan XI, dan kurikulum KTSP untuk kelas XII (yang sudah lulus 2019) dengan 

penyelenggaraan 5 hari sekolah. Dalam mendukung proses pembelajaran setiap kelas 

dilengkapi LCD. 

 

B. Persiapan dan Proses Pembelajaran 

Menurut Rustaman (2001:461), proses pembelajaran adalah proses yang 

didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang 

didalamnya terdapat peran yang dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan 

belajar siswa. Dari sebuah proses pembelajaran akan muncul timbal balik antara guru 

dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Guru dan siswa 

merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Dua komponen tersebut harus 

terjalin komunikasi atau interaksi yang saling menunjang agar tujuan belajar tercapai 

secara optimal. Guru dan siswa saling berbagi informasi dengan harapan pertukaran 

pengetahuan yang terjadi dapat bermanfaat dan menjadi landasan belajar yang 

berkelanjutan. Setelah terjadi prosespembelajaran ini pun diharapkan adanya 
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perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif 

ditandai dengan, adanya perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses 

belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan 

membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis, dan meningkatnya kreatifitas 

berdasar praktik atau pengalaman tertentu. 

Membuat perencanaan yang baik dan dapat menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang ideal, setiap guru harus memahami unsur-unsur perencanaan 

pembelajaran yang baik, antara lain: mengidentifikasi kebutuhan siswa, tujuan yang 

hendak dicapai, berbagai strategi dan skenario yang relevan digunakan untuk 

mencapai tujuan, dan kriteria evaluasi (Hunt, 1999 : 24). 

Oleh karena itu, persiapan pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan tujuan untuk meningkatkan sikap nasionalisme 

sangatlah dibutuhkan dan harus dipersiapkan secara matang agar hasilnya dapat 

maksimal. Selain untuk mengenalkan tentang nasionalisme, hal ini juga berfungsi 

untuk memperbaiki tingkat nasionalisme yang mulai pudar dikalangan siswa SMA 

Muhmammadiyah 1 Purwokerto khususnya kelas XI IPS 1. 

Berdasar hasil pengamatan peneliti, persiapan proses pembelajaran di kelas XI 

IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yang didapat dari pengamatan, wawancara, 

angket, dan dokumentasi. Sebelum melakukan proses pembelajaran sejarah di kelas 

XI IPS 1 guru mempersiapkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut dibuat oleh guru mata pelajaran 

sejarah. Dalam pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru 

membuat untuk satu semester. Dalam membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) pihak sekolah juga menyediakan waktu bagi guru untuk merancang rencana 
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pembelajaran. Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) yang dibuat dijabarkan dari 

silabus sehingga ketercapaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik melalui 

kompetensi dasar (KD). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar (Rusman, 2011 : 4) . 

Dari daftar Rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan observasi yang 

sudah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 berjalan sesuai rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Hasil yang diamati peneliti ditampilkan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 1 : Pembahasan Tahapan Dalam RPP 

Komponen 

Pembelajaran 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tujuan 

Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran yang dibuat sesuai SD, KD, dan 

silabus 

 Tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dapat tercapai 

Materi / Bahan 

Ajar 

 Materi yang disampaikan pada setiap KD tidak urut 

sesuai silabus 

 Bahan ajar atau buku pegangan untuk siswa tersedia 

 Bahan ajar yang digunakan guru diambil dari internet, 

majalah, surat kabar maupun buku yang tersedia di 
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Komponen 

Pembelajaran 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

perpustakaan 

Metode 

Pembelajaran 

 Guru menyampaikan materi secara singkat dan 

memberikan waktu lebih untuk praktik maupun mencari 

contoh yang dibahas sesuai dengan hal-hal yang berada 

disekitar siswa 

 Metode yang digunakan antara lain ceramah berfariasi, 

presentasi, tanya jawab, penugasan dan diskusi. 

Media 

 Guru menggunakan media visual dan media cetak. 

Media visual dalam bentuk slide power point, 

sedangkan media cetak dalam bentuk buku ajar. 

Evaluasi 

Pembelajaran 

 Cara penilaian : secara lisan dan tertulis 

 Waktu : proses dan setelah pembelajaran 

 Ranah : kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

 Bentuk penilaian : tes tertulis dan praktik 

 

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang sudah 

disajikan sebelumnya. Dalam uraian ini berisi tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pembahasan 

pada pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada komponen pembelajaran 
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diantaranya (1) tujuan pembelajaran, (2) materi atau bahan ajar, (3) metode 

pembelajaran, (4)  media, (5) evaluasi pembelajaran. 

 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPS 1 di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto 

Peneliti selama mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 

SMA  Muhammadiyah 1 Purwokerto, melihat mulai dari kondisi kelas yang termasuk 

dalam kategori kurang kondusif. Kelas dengan jumlah siswa 24 anak dan siswa laki-

laki mendominasi di kelas ini, sehingga menimbulkan kelas XI IPS 1 ini kurang 

kondusif. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto ini guru memasuki kelas seperti biasa serta dengan 

sabar mengkondisikan siswa agar suasana kelas dapat kondusif untuk memulai 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada beberapa 

komponen pembelajaran. Komponen tersebut meliputi : (1) tujuan pembelajaran, (2) 

materi atau bahan ajar, (3) metode pembelajaran, (4)  media, (5) evaluasi 

pembelajaran. 

 

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran ini sudah dirumuskan oleh guru mata pelajaran sejarah 

sebelum pembelajaran dimulai melalui RPP. Tujuan pembelajaran tersebut disusun 

berdasarkan SK, KD dan Silabus yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan mempermudah guru dalam memilih metode yang akan 

digunakan dalam menyampaikan materi. Tujuan juga bisa diartikan sebagai suatu 

cita-cita yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan dalam proses 
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pembelajaran merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan dalam proses 

pembelajaran berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Tujuan ini pada 

dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan 

dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar dalam 

proses pembelajaran (Leo Agung, Sri Wahyuni, 2013:104-105).  

Perumusan tujuan merupakan salah satu karakteristik pendekatan sistem. 

Penentuan komponen-komponen pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk 

mencapai tujuan. Dengan kata lain, segala usaha guru maupun siswa diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, melalui pendekatan sistem 

setiap guru dapat lebih memahami tujuan serta arah pembelajaran. Sehingga, melalui 

tujuan yang jelas, bukan saja dapat menentukan langkah-langkah pembelajaran dan 

pengembangan komponen-komponen yang lainnya, akan tetapi juga dapat dijadikan 

kriteria efektifitas proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan 

Kompetensi Dasar (KD), dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dituangkan 

dalam bentuk deskripsi, memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. 

Di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto guru dalam menetukan tujuan 

pembelajaran didasarkan pada karakteristik umum peserta didik. Dalam hal ini, 

peserta didik merupakan pusat segala kegiatan. Karakteristik umum yang dilihat 

mencakup, kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai kemampuan dasar, minat 

dan bakat, motivvasi belajar serta gaya belajar. Setelah guru menganalisis 

karakteristik peserta didik secara umum, selanjutnya yang dilakukan guru adalah 

memahami kompetensi awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang 

diberikan. 
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Dalam proses pembelajaran, peserta didik yang datang ke ruang kelas 

membawa berbagai pengetahuan, keterampilan, keyakinan, serta sikap yang berbeda-

beda. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan dan mengelola 

informasi yang diperoleh. Perbedaan mereka dalam memproses dan 

menginterpretasikan informasi yang mereka dapatkan juga mempengaruhi mereka 

dalam berfikir, mengingat, menerapkan dan menciptakan pengetahuan baru. Maka 

mengetahui apa yang peserta didik ketahui, alami dan kuasai sebelum memulai 

pembelajaran dapat membantu dalam mengembangkan rancangan pembelajaran yang 

dapat membangun kekuatan serta dapat mengatasi kelemahan mereka. 

 

b. Materi atau bahan ajar 

Materi pembelajaran yang disampaiakan guru sesuai dengan yujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Guru mempersiapkan materi melalui rencana yang 

ditulis dalam RPP dan silabus. Berdasarkan pengamatan, guru cenderung 

menyampaikan materi secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami siswa dan 

memeberi waktu lebih agar siswa dapat menanyakan apa yang kurang mereka pahami, 

karena di kurikulum 2013 guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Materi pada KD 

juga tidak urut sesuai silabus. Guru menyampaikan materi dengan cara 

mengelompokan materi-materi yang hampir sama menjadi satu. Hal ini karena 

keterbatasan waktu di semester dua yang cenderung lebih singkat. 

Bahan ajar atau buku materi sejarah yang dibutuhkan guru maupun siswa 

disekolah sudah tersedia. Namun, ada beberapa buku yang tidak dimiliki siswa namun 

perpustakaan menydiakan cukup banyak sehingga siswa bisa meminjam dari 
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perpustakaan. Selain dari buku pegangan guru, bahan ajar juga didapatkan dari 

majalah, surat kabar maupun internet sebagai materi dalam pembelajaran. 

  

c. Metode pembelajaran 

Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad (2012 : 7) dalam bukunya 

mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Suryono dan Haryanto (2014 : 19) juga berpendapat metode pembelajaran 

adalah keseluruhan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat 

dianggap sebagai sesuatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang 

teratur untuk melakukan pembelajaran. Pengertian seluruh perencanaan dapat 

dikaitkan dengan konsep yang berkembang meliputi Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran, persiapan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka atau kegiatan awal, kegiatan inti 

dan penutupnya, serta media pembelajaran, sumber media yang terkait, sampai 

dengan penilaian pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara, analisis dokumen yang berupa RPP , dan 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto, guru menggunakan metode ceramah berariasi, 

pesentasi, tanya jawab, penugasan dan diskusi. Pemilihan metode disesuakan dengan 

SK dan KD yang dipelajari. 
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1) Ceramah 

Metode ceramah merupakan metode tradisional yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Melalui metode ini, pembelajaran hanya 

terpusat pada guru. Siswa hanya sebagai pendengar dan penerima informasi saja. 

Meskipun demikian, metode ini cukup membantu dalam penyampaian materi, namun 

membuat siswa bosan dan mengantuk dalam mendengarkan penjelasan dari guru. 

Guru menerapkan metode ini mulai dari mengondisikan kelas, menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan garis besar materi, menginformasikan sumber belajar serta 

materi yang akan dipelajari. 

 

2) Presentasi  

Presentasi dilakukan oleh siswa secara berkelompok, metode presentasi 

dilakukan sesuai dengan sub materi yang akan dipelajari. Pada saat pengamatan 

metode presentasi di gunakan pada bab “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai 

penegakan Hak Bangsa Indonesia” dengan sub materi “Piagam PBB dan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia”. Berikut merupakan dokumentasi siswa saat melakukan 

presentasi di depan kelas. 
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Melalui presentasi, siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Ketika 

melakukan presentasi banyak keterlibatan siswa, ada yang menjadi moderator, 

sekretaris, maupun yang mempunyai bagian-bagian tersendiri daalam materi 

presentasi. Sehingga, siswa dituntut aktif dalam pembelajaran selain dalam menjadi 

bagian dari bagianbagian yang ada dalam presentasi, mereka juga harus aktif dalam 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain, karena dalam presentasi tersebut nilai yang 

didapatkan tidak hanya nilai keompok namun juga nilai individu. 

 

3) Tanya Jawab 

Metode tanya jawab digunakan guru setelah guru menggunakan metode 

ceramah. Setelah guru menyampaikan materi, guru mengamati peserta didik dan 

selanjutnya guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Ketika guru melemparkan 

pertanyaan, siswa selalu meresponnya. Metode tanyya jawab ini dilakukan pada setiap 

KD pembelajaran. Saat peneliti melakukan penelitian di kelas XI IPS 1, tanya jawab 

yang dilakukan guru seputar materi yang telah dibaca bergiliran oleh siswa, lalu siswa 

diharapkan dapat menyimpulkan bagian yang telah dibaca tersebut mulai 

menyimpulkan dari gagasan utama maupun isi dari bacaan tersebut. 

4) Penugasan 

Metode penugasan ini diterapkan agar peserta didik tetap belajar meskipun 

berada di rumah tanpa pengawasan guru. Tetapi kali ini, siswa diberi tema materi 

belajar berbeda tiap individu agar mereka selain belajar juga mempersiapkan materi 

untuk kuis atau pun ulangan lisan. Penugasan ini berisi materi seputar PBB dan 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
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5) Diskusi 

Selama pengamatan berlangsung, diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, 

yakni dengan teman sebangku atau guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok. Kemudian siswa mendiskusikan materi bagiannya masing-masing. 

Kemudian antar kelompok menyampaikan materinya disertai tanya jawab dari 

kelompok lain, dan jika masih ada yang kurang dipahami maka guru memberikan 

penjelasan. 

 

d. Media Pembelajaran 

Menurut Muhammad Yaumi (2013 : 258) Media pembelajaran meliputi semua 

bahan dan peralatan fisik yang digunakan instruktur untuk melaksanakan 

pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik.  

Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama mengikuti proses 

pembelajaran di kelas XI IPS 1, media pembelajaran yang digunakan oleh guru yakni, 

media visual dan media cetak. Sekolah telah memberikan fasilitas di setiap kelas 

berupa layar LCD dan proyektor, sehingga guru bisa memanfaatkannya sebagai media 

dalam pembelajaran.  

Akan tetapi, pada praktiknya guru tidak memanfaatkan media audio maupun 

audio visual dengan memutar video atau hal sejenisnya menggunakan LCD dan 

proyektor yang ada di kelas. Guru hanya memanfaatkan layar LCD dan proyektor 

untuk pembelajaran menggunakan media visual dan media cetak saja. 

Media visual yang digunakan dalam pembelajaran berupa slide dalam bentuk 

microsoft word dan power point yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan 
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disampaikan, sedangkan untuk media film dokumeter guru masih sangat jarang 

menggunakan dikarenakan waktu pembelajaran yang terbatas, serta sumber belajar 

film dokumenternya yang masih terbatas. 

 

e. Evaluasi Pembelajaran 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tentang standar 

penilaian menyebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 

pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup : penilaian otentik, penilaian 

diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian 

nasional, ujian sekolah/madrasah. 

Dalam setiap proses pembelajaran akan selalu terkandung didalamnya unsur 

penilaian (Evaluation). Di jantung penilaian ini terletak keputusan yaitu keputusan 

yang didasarkan atas values (nilai-nilai). Dalam proses penilaian dilakukan proses 

pembandingan abtara informasi-informasi yang tersedia dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda (Mulyadi, 1 : 

2010) 

Menurut Yuniarto (2009:3) Pembelajaran sebagai sebuah sistem yang terdiri 

atas beberapa unsur yaitu, masukan, proses dan keluaran untuk mencapai tujan 

pembelajaran. Dengan demikian untuk mengevaluasi pembelajaran, terdapat tiga jenis 

evaluasi, yaitu : 
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a. Evaluasi masukan pembelajaran, menekankan pada evaluasi karakteristik 

peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, 

karakteristik kesiapan guru, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran yang sesuai dnegan mata diklat serta keadaan lingkungan 

dimana pembelajaran berlangsung. 

b. Evaluasi proses pembelajaran, menekankan pada evaluasi pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan meliputi keefektifan strategi pembelajaran 

yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang 

dilaksanakan dan minat serta cara belajar siswa. 

c. Evaluasi hasil pembelajaran atau evaluasi hasil belajar, menggunakan tes 

ntuk melakukan pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar dalam hal 

ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap siswa. 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa evaluasi bukan sekedar 

menilai kegiatan secara spontan dan insidental namun merupakan kegiatan untuk 

menilai secara terencana. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan cara ; Tes dan 

non-tes. 

Tes dapat dibedakan menjadi dua yakni, tes obyektif dan tes subyektif. 

Dimana pada tes obyektif alternatif jawaban sudah tersedia pada setiap pertanyaan 

yang telah disediakan. Sedangkan, tes subyektif biasa disebut dengan tes essay atau 

uraian. Tes uraian ini biasa digunakan untuk menilai ranah kognitif. Di kelas XI IPS 

1, evaluasi tulis yang digunakan yaitu melalui penugasan. Penugasan yang dilakukan 

seperti guru memberikan tugas yang terdapat di LKS serta merangkum materi yang 

bisa didapatkan dari buku di perpustakaan, internet maupun surat kabar. 
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Selain evaluasi lisan dan tulis, juga ada penilaian tes praktik. Penilaian tes 

praktik ini terlihat ketika peserta didik diberi tugas melakukan presentasi terkait materi 

“Piagam PBB dan pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia” dan “Proklamasi 

kemerdekaan Indonesia”. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dengan kelompok masing-masing secara runtut dengan bahasa yang baik dan 

benar. Penilaian dalam tes praktik ini juga dilihat dari bagaimana mereka 

menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kepada peserta didik (kelompok 

lain), memberikan tanggapan terhadap kelompok yang melakukan presentasi, serta 

keaktifan bertanya peserta didik terhadap kelompok penyaji presentasi. Selama 

pembelajaran berlangsung, guru juga menilai sikap pada masing-masing peserta didik. 

Hal itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat guru. Akan tetapi, ada beberapa penilaian 

dalam RPP seperti tes tertulis yang tidak dilakukan oleh guru mengingat waktu 

pembelajaran yang terbatas.  

 

C. Pemenuhan Fasilitas Pembelajaran 

Setiap proses pembelajaran, pasti dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang 

pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal dan sesuai 

tujuan yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto, secara keseluruhan tersedia beberapa fasilitas seperti, 

buku bahan ajar sebagai pegangan guru yang tersedia dan mudah didapatkan di 

perpustakaan, buku pegangan siswa dari guru maupun yang bisa didapatkan di 

perpustakaan, media pembelajaran siswa, ruang kelas yang nyaman, LCD proyektor 

yang berfungsi, serta fasilitas bangku dan meja yang layak. Hal tersebut juga menjadi 

faktor penting dalam menunjang tercapainya proses pembelajaran, karena dengan 
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ruang kelas yang nyaman maka proses penyampaian materi maupun penyerapan 

materi oleh siswa dapat dilakukan dengan baik. 
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