
 

 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan ruang lingkup penelitian. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu per 

satu, sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Banjar Agung merupakan salah satu nama kecamatan yang berada di kabupaten 

Tulang Bawang. Banjar Agung merupakan daerah perkampungan dengan 

masyarakat rata-rata petani perkebunan karet dan singkong. Empat tahun yang 

lalu di daerah ini didirikan lembaga pendidikan menengah atas negeri yang 

pertama. Lembaga ini adalah SMA Negeri Banjar Agung. Sekolahan ini baru satu 

kali meluluskan siswa. Guru-guru yang mengajar di SMA Negeri Banjar Agung 

berasal dari daerah sekitar yang sebagian besar belum diangkat PNS, mereka ikut 

membantu berdirinya sekolah. Pendidikan para guru banyak yang tidak sesuai 

dengan bidang studi yang diajarkan, sehingga guru harus banyak belajar, 

mendalami, dan memahami bidang studi yang diampunya. 

 

Guru sebagai pembimbing siswanya tidak memungkinkan lagi beranggapan 

bahwa pembelajaran hanyalah proses transfer ilmu pengetahuan semata. Ketika 
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guru memperlakukan siswa sama halnya dengan gelas kosong dan merasa dirinya 

sebagai gudang ilmu yang siap mendistribusikan pengetahuan setiap waktu, dapat 

diramalkan output sekolah kita tak ubahnya seperti perpustakaan berjalan yang 

berjubal dengan pengetahuan namun tidak dapat merefleksikannya dalam bentuk 

action di kehidupan sehari-hari. 

 

Kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas, pada kurikulum program IPS di 

SMA Negeri Banjar Agung terdapat mata pelajaran sejarah. Sejarah sebagai 

konten dari Pendidikan IPS memiliki tugas utama mengarahkan siswa menjadi 

warga negara yang baik. Untuk mengarahkan siswa menjadi yang lebih baik, tentu 

tidak mudah. Apalagi ilmu yang dipelajari siswa di sekolah masih bersifat 

permulaan dan juga dalam kerangka mencari yang dirasakan sesuai dengan minat 

siswa. Dengan mempelajari mata pelajaran sejarah, diharapkan ke depan siswa 

dapat memahami makna sejarah, menentukan skala prioritas dalam menjalani 

hidup, bersikap rasional dalam menentukan pilihan, seimbang dan tidak 

berlebihan serta membekali dan mempersiapkan siswa untuk belajar lebih lanjut 

ke jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, guru yang mengajar mata pelajaran 

sejarah mesti guru yang memang berkompeten di bidang sejarah. 

 

Pembelajaran sejarah di SMA Negeri Banjar Agung dirasa masih terdapat banyak 

permasalahan, baik dilihat dari proses maupun hasil belajar siswa. Permasalahan 

yang paling dirasa oleh penulis adalah adanya anggapan dalam diri siswa bahwa 

sejarah adalah mata pelajaran yang membosankan dan tidak memiliki efek baik 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, sejarah identik dengan hafalan tanggal, 

nama pahlawan, kejadian dan lain-lain. Sejarah adalah sekumpulan cerita usang 
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yang membosankan, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas siswa 

melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Kegiatan siswa saat mengikuti pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 

No Kegiatan Siswa Siswa Persentase 

1. Ngobrol saat guru sedang menyampaikan materi sejarah 12 19,05 

2. 
Ketika jam pelajaran sejarah justru sibuk mengerjakan 

tugas pelajaran lain 
9 14,29 

3. Tidak memperhatikan penjelasan guru 14 22,22 

4. Belajar sejarah dengan aktif 21 33,33 

5. Keluar masuk kelas 7 11,11 

 Jumlah 63 100 

Sumber: Observasi ketika proses pembelajaran, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat ada 66,67% siswa yang tidak serius dalam 

mengikuti proses pembelajaran sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa 42 siswa 

kelas XI IPS tidak menyukai mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah 

cenderung hafalan, sehingga siswa mudah bosan. Sementara siswa yang belajar 

sejarah dengan aktif hanya 21 siswa atau 33,33% siswa yang aktif. 

 

Penyajian pembelajaran sejarah di SMA Negeri Banjar Agung pada dasarnya 

dilakukan dengan berbagai cara baik dengan metode konvensional maupun 

dengan berbagai metode baru. Akan tetapi, proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional masih mendominasi. Hal ini akan membuat 

aktivitas belajar jadi membosankan dan tidak dapat mengembangkan potensi 

siswa secara lengkap, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

Begitu pula dengan media pembelajaran, berbagai media pembelajaran yang 

tersedia di sekolah pernah digunakan di kelas.  Namun, belum menunjukkan 
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proses dan hasil belajar yang diinginkan. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran 

sejarah yang tidak menyenangkan, ketika belajar siswa seperti halnya melakukan 

aktivitas yang biasa saja tidak tampak antusias apa lagi menganggap penting 

proses pembelajaran. Ketika diberikan soal-soal yang bersifat analisis sintetis 

yang membutuhkan berpikir kritis, nilai yang diperoleh siswa rendah, 

sebagaimana telihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. 

 

Tabel 1.2 Perolehan nilai latihan jenis soal analisis sintetik Kelas XI IPS SMA 

Negeri Banjar Agung Tahun Pelajaran 2012-2013 

 

No Kelas Interval Frekuensi Presentase 

1 < 30 0 0.00 

2 31-40 5 7.94 

3 41-50 6 9.52 

4 51-60 27 42.86 

5 61-70 12 19.05 

6 71-80 6 9.52 

7 81-90 4 6.35 

8 91-100 3 4.76 

Jumlah 63 100 

Sumber: Daftar nilai sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri Banjar Agung 

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan 69,84% nilai siswa tidak mencapai KKM. Penulis 

menentukan KKM atau Standar Ketuntasan yaitu sebesar 70. Dengan demikian, 

hanya 30,15% siswa yang telah mencapai standar ketuntasan, sehingga hasil 

belajar sejarah yang diperoleh siswa secara umum masih rendah. Sedangkan 

ketika diberikan soal yang bersifat hafalan atau penjelasan singkat, hasilnya juga 

tidak jauh berbeda dengan soal analisis sintetik. Perolehan nilai siswa dengan soal 

yang bersifat hafalan atau penjelasan singkat terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini. 
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Tabel 1.3 Perolehan nilai latihan jenis soal hafalan dan penjelasan Kelas XI IPS  

     SMA Negeri Banjar Agung Tahun Pelajaran 2012-2013 

 

No Kelas Interval Frekuensi Presentase 

1 < 30 0 0.00 

2 31-40 5 7.94 

3 41-50 10 15.87 

4 51-60 18 28.57 

5 61-70 14 22.22 

6 71-80 8 12.71 

7 81-90 6 9.52 

8 91-100 2 3.17 

Jumlah 63 100 

Sumber: Daftar nilai sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri Banjar Agung 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, terlihat perolehan nilai latihan siswa dengan jenis 

soal hafalan dan penjelasan yang mencapai Standar Ketuntasan sebesar 36,51%. 

Sedangkan yang belum mencapai Standar Ketuntasan sebesar 63,49%. Dilihat dari 

nilai memang lebih tinggi hasil tes dengan jenis soal hafalan dan penjelasan 

dibandingkan dengan jenis soal yang berbentuk analisis sintesis. Namun, masih 

lebih banyak siswa yang belum mencapai Standar Ketuntasan. Hal ini karena 

siswa terbiasa tekstual, mereka memiliki kecenderungan menghafalkan informasi 

yang ada dalam buku semata tanpa menghubungkan dengan kejadian masa kini 

dan meramalkannya untuk masa depan. 

 

Permasalahan di atas tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus diupayakan langkah-

langkah strategis untuk mengurai paradigma berpikir siswa terhadap mata 

pelajaran sejarah. Penting bagi guru untuk mengupayakan inovasi pembelajaran 

sejarah kearah yang lebih baik. Mengingat tujuan sejarah yang demikian luhur 

terutama “menjadikan warga Negara yang baik” (mengingat sejarah bagian dari 

IPS), upaya pengejawantahan tujuan IPS tersebut mesti dibentuk suasana yang 
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terprogram dengan baik bukan hanya sebatas memberitahukan dan menjelaskan, 

namun menggiring pola pikir siswa untuk berpikir ilmiah terhadap peristiwa 

sejarah, ruang dan waktu, sehingga akan menimbulkan apresiasi terhadap arti 

penting perjuangan bangsa Indonesia dulu hingga kini dan posisi Indonesia pada 

di dunia Internasional. 

 

Selama ini guru menyajikan pembelajaran secara hierarki sesuai dengan urutan 

standar isi kurikulum mata pelajaran sejarah, kurikulum disusun berurutan sesuai 

dengan kurun waktu kejadian, biasanya dimulai dari masa hindu, budha, islam, 

penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan/proklamasi, revolusi dan 

repormasi. Penyajian mata pelajaran sejarah yang hierarki terasa kaku terutama 

bagi siswa. 

 

Metode pembelajaran juga memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran di samping kemampuan siswa itu sendiri. Menurunnya hasil belajar 

siswa diduga disebabkan adanya penerapan metode pembelajaran yang kurang 

tepat. Hal ini dapat dilihat dari metode pembelajaran yang selama ini digunakan. 

Saat ini metode langsung (ceramah disertai tanya jawab) masih merupakan 

metode yang dipilih oleh para pengajar di SMA Negeri Banjar Agung, termasuk 

dalam mata pelajaran sejarah. Metode langsung banyak diterapkan karena 

dianggap lebih sederhana dan mudah untuk dilaksanakan dalam pembelajaran 

sejarah, walaupun memiliki banyak kelemahan. Pada metode langsung, 

pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered), guru hanya bercerita tentang 

sejarah. Pembelajaran teacher centered  membuat siswa menjadi lebih pasif, 

karena dalam pembelajaran siswa lebih banyak mendengar dan mencatat materi 
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yang disampaikan oleh guru, sehingga jika metode ini diterapkan secara terus-

menerus, maka dikhawatirkan dapat menghambat atau bahkan mematikan 

kreativitas siswa yang nantinya akan berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menyajikan 

pembelajaran sejarah dari sudut pandang yang berbeda, seperti yang dijelaskan 

bahwa selama ini siswa terbiasa mengurutkan kejadian sejarah dari kurun waktu, 

tempat, pelaku dan kejadian. Pada penelitian ini penulis akan menyajikan materi 

tentang peristiwa sejarah dilihat dari kejadian, waktu dan tempat. Cara yang 

dipilih dianggap akan lebih menarik minat belajar siswa sekaligus memancing 

daya kritis mereka terhadap mata pelajaran sejarah. 

 

Peristiwa sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar terutama mata pelajaran 

sejarah. Dengan peristiwa sejarah, siswa dapat menganalisa dan menerangkan 

kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari peristiwa 

sejarah siswa dapat memperdalam pengetahuannya tentang suatu kejadian di masa 

lalu dengan membandingkan pengetahuan yang selama ini ada. Sehingga mereka 

dapat mengkontruksi pengetahuan-pengetahuan tersebut menjadi kesan yang 

berbeda menurut perspektif dirinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada di 

dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pembelajaran 

sejarah pada dasarnya tidak terlepas dari pelaku sejarah itu sendiri, sejarah 

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan 

perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode 

tertentu. Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah menengah, 
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pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat 

digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan keperibadian 

siswa. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran yang dipakai oleh guru 

dalam menyampaikan materi sejarah harus menarik dan bervariasi, sehingga mata 

pelajaran sejarah tidak mamiliki terkesan pelajaran yang membosankan. 

 

Namun kenyataannya, model pembelajaran yang digunakan oleh guru sejarah di 

SMA Negeri Banjar Agung belum dapat membuat siswa aktif dan merasa senang 

mempelajari pelajaran sejarah. SMA Negeri Banjar Agung memiliki 3 guru 

sejarah dan baru 1 guru yang sudah mencoba menggunakan metode bervariasi, 

sedangkan 2 guru lainnya masih menerapkan metode pembelajaran konvensional, 

seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk lebih jelasnya tentang 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran di kelas dapat melihat Tabel 1.4 sebagai 

berikut ini. 

 

Tabel 1.4 Kegiatan guru dalam proses pembelajaran di kelas 

No Kegiatan Guru Guru Persentase 

1. Pernah mengikuti pelatihan 1 33,33 

2. Menggunakan metode pembelajaran bervariasi 1 33,33 

3. Menggunakan metode pembelajaran konvensional 2 66,67 

4. Menggunakan media pembelajaran 1 33,33 

Sumber: Arsip SMA Negeri Banjar Agung, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dari 3 guru sejarah hanya 1 guru yang pernah 

mengikuti pelatihan, menggunakan metode pembelajaran bervariasi, dan 

menggunakan media pembelajaran, sementara 2 guru masih belum pernah 

mengikuti pelatihan dan masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sejarah di kelas yang dilakukan 
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guru masih belum mengupayakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran, karena masih didominasi proses pembelajaran konvensional. 

 

Metode ceramah yang masih dilakukan guru sejarah belum dapat mengatasi rasa 

jenuh dan bosan ketika belajar sejarah. Hal itu terjadi, karena dalam metode 

ceramah membuat siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan penjelasan guru, 

tanpa mampu melakukan umpan balik secara sempurna. Penggunaan metode 

ceramah ini, menjadikan guru mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga guru 

cenderung lebih aktif dan siswa pasif. Proses pembelajaran yang demikian, 

diibaratkan siswa sebagai botol kosong yang siap diberi apa saja sampai penuh. 

Akibatnya, proses pembelajaran kurang menarik dan membosankan serta kurang 

memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif. 

 

Metode tanya jawab juga belum bisa dikatakan efektif untuk digunakan, karena 

siswa hanya akan berbicara jika diberi pertanyaan, bahkan ada siswa yang merasa 

takut mendapat pertanyaan dari guru, sehingga ketika sesi tanya jawab ada siswa 

yang bersembunyi dibalik badan temannya. Demikian juga sebaliknya, guru hanya 

menunggu pertanyaan dari siswa, dalam satu kelas hanya 2-3 siswa yang biasa 

bertanya, sedangkan yang lain pasif. Dengan metode tanya jawab membuat 

kreatifitas siswa tidak bisa tumbuh, dan mengakibatkan turunnya hasil belajar. 

 

Metode penugasan diawali dari guru yang menjelaskan materi pelajaran sejarah, 

lalu siswa mendengarkan penjelasan, kemudian guru menyuruh siswa 

mengerjakan tugas. Metode pembelajaran tersebut sangat merugikan siswa, 

karena aktivitas siswa sangat terbatas, proses pembelajaran masih berpusat pada 
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guru. Guru tidak melakukan pengembangan metode pembelajaran, sehingga 

berdampak menurunnya kreatifitas dan hasil belajar siswa. 

 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa 66,67% guru sejarah masih menggunakan 

metode konvensional, di mana guru aktif memberikan informasi, sedangkan siswa 

hanya menyimak, mencatat, dan mengerjakan latihan soal. Dalam pembelajaran 

konvensional, siswa cenderung pasif sehingga tujuan pembelajaran kurang 

tercapai secara optimal. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar jadi 

membosankan dan tidak dapat mengembangkan potensi siswa, sehingga hasil 

belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Untuk itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh siswa dan dapat meningkatkan 

hasil belajar. Sejalan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, 

penulis akan menggunakan model pembelajaran yang aktif seperti model 

pembelajaran picture and picture guna meningkatkan hasil belajar sejarah siswa 

SMA Negeri Banjar Agung. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu 

metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi 

urutan logis. Gambar yang akan penulis gunakan adalah gambar peristiwa sejarah 

dan atau gambar urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

 

Penulis memilih menggunakan model pembelajaran picture and picture karena 

model ini dapat membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu 

subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir dan 

melatih siswa berpikir logis dan sistematis. Namun, model pembelajaran picture 
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and picture pasti mempunyai berbagai kelemahan. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan hasil belajar sejarah salah satu cara yang digunakan yaitu dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dimungkinkan mampu 

mengantisipasi kelemahan model pembelajaran picture and picture dan mampu 

menjadikan proses pembelajaran aktif dan menyenangkan yang pada akhirnya 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar sejarah adalah melalui penggunaan 

model pembelajaran examples non examples. 

 

Model pembelajaran examples non examples merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran ini 

bertujuan agar siswa dapat memahami makna yang ada di dalam sebuah gambar. 

Gambar peristiwa sejarah akan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

peristiwa sejarah tersebut dan memberikan makna terhadap peristiwa-peristiwa 

yang di alami setiap peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini gambar yang 

dijadikan sebagai media pembelajaran adalah gambar peristiwa sejarah dan atau 

gambar urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

 

Penulis memilih menggunakan model pembelajaran examples non examples 

karena model pembelajaran ini dapat mengeksplorasi karakteristik dari suatu 

konsep dengan mempertimbangkan bagian non examples yang dimungkinkan 

masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang 

telah dipaparkan pada bagian examples. Model pembelajaran examples non 

examples juga dapat membuat siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar dan 

siswa dapat mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 
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Pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri Banjar Agung dilaksanakan 

dengan cara semi integrated sesuai dengan hakikat perkembangan psikologis 

manusia dari yang bersifat holistic hingga spesifik sebagai mana dijelaskan oleh 

Pargito (2010: 6) “Pembelajaran dilaksanakan dengan cara semi integrated sesuai 

dengan hakikat perkembangan psikologis manusia dari yang bersifat holistic 

hingga spesifik.” 

 

Pembelajaran sejarah di SMA Negeri Banjar Agung menghadapi berbagai 

masalah, adanya anggapan siswa bahwa sejarah adalah pembelajaran yang 

membosankan hanya menghafal waktu dan tempat, masalah utama pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri Banjar Agung adalah rendahnya nilai hasil tes siswa pada 

soal yang berbentuk analisis sintetis dan soal yang berbentuk hafalan dan 

penjelasan. Dengan demikian, perlu melakukan eksperimen untuk mengetahui 

model pembelajaran yang baik dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

sejarah melalui pemanfaatan gambar. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul “Hasil belajar sejarah 

dengan model examples non examples dan picture and picture.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran yang digunakan di kelas belum menunjukan proses dan 

hasil belajar yang diinginkan. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran sejarah 

yang tidak menyenangkan, ketika belajar siswa seperti halnya melakukan 
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aktivitas yang biasa saja tidak tampak antusias apa lagi menganggap penting 

proses pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah masih dinyatakan 

rendah. 

3. Guru masih menggunakan metode langsung dalam pembelajaran, sehingga 

siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, guru menjelaskan kemudian siswa 

mendengarkan sambil mencatat materi pelajaran. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), sehingga peran 

guru dalam pembelajaran sangat dominan. 

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat kurang, sehingga siswa tidak 

dapat menggali potensi diri. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian studi perbandingan hasil belajar 

sejarah melalui pemanfaatan gambar dengan menggunakan model examples non 

examples dan picture and picture. Sedangkan yang akan dikaji adalah perbedaan 

hasil belajar sejarah melalui pemanfaatan gambar  dengan menggunakan model 

examples non examples dan picture and picture. 

 

1.4 Rumusan masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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1. Apakah ada perbedaan hasil belajar antarmodel (examples non examples dan 

picture and picture) dan antarkemampuan awal (tinggi, sedang, dan rendah) 

siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung? 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran examples non 

examples dan picture and picture pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar 

Agung? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara kemampuan awal tinggi, sedang, 

dan rendah pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal dalam 

menentukan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung? 

5. Apakah ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran examples non 

examples dan picture and picture dalam pembelajaran sejarah pada siswa 

kelas XI SMA Negeri Banjar Agung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antarmodel (examples non 

examples dan picture and picture) dan antarkemampuan awal (tinggi, sedang, 

dan rendah) siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara pembelajaran examples non 

examples dan picture and picture pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar 

Agung. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 
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4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

dalam menentukan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung.  

5. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara model pembelajaran examples 

non examples dan picture and picture dalam pembelajaran sejarah pada siswa 

kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

Secara umum kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran sejarah di SMAN Banjar Agung. Secara khusus kegunaan 

hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

 

1.6.1 Kegunaan akademis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang pelaksanaan 

model pembelajaran examples non examples dan picture and picture dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa diharapkan juga dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa serta nantinya dapat 

direkomendasikan sebagai alternative model pembelajaran sejarah di SMA. Selain 

itu, penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan 

serta teori yang telah diperoleh sebelumnya dan menyajikan suatu wawasan 

khusus tentang penelitian yang menekankan pada penerapan model pembelajaran 

yang berbeda pada mata pelajaran sejarah. 
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1.6.2 Kegunaan praktis 

 

Secara praktis pembelajaran sejarah yang memanfaatkan gambar  masih jarang 

dilakukan oleh guru, padahal gambar peristiwa sejarah menyajikan berbagai 

informasi yang luas dan mendalam dari sisi pelaku sejarah secara personal. Bagi 

guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar sejarah. Bagi sekolah, hasil 

penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan yang bermanfaat bagi 

perbaikan mutu pembelajaran. 

 

1.6.3 Kegunaan bagi peneliti 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wahana evaluasi analisis 

reflektif peneliti sebagai guru sejarah di SMA, sehingga peneliti dapat 

meningkatkan kualitas mengajar secara berkelanjutan. 

 

1.7 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup di sini membahas tentang ruang lingkup penelitian dan ruang 

lingkup keilmuan. Untuk lebih jelas keduanya penulis uraikan satu persatu di 

bawah ini. 

 

1.7.1 Ruang lingkup penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah 

serta tujuan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, terdapat 

permasalahan utama yang dikaji dalam peelitian ini, yaitu hasil belajar sejarah. 

Oleh kerena itu, penulis menggunakan dua model pembelajaran yang berbeda 
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untuk mengetahui hasil belajar yang lebih bagus dan model pembelajaran yang 

lebih efektif, sehingga fokus ruang lingkup penelitian ini adalah perbandingan 

hasil belajar sejarah siswa (Y) dengan menggunakan model pembelajaran 

examples non examples (X1) dan picture and picture (X2). 

 

1.7.2 Ruang lingkup keilmuan 

 

Ruang lingkup keilmuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sejarah 

dalam pendidikan IPS. IPS pada hakikatnya merupakan sekumpulan ilmu-ilmu 

sosial yang terdiri dari sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, 

antropologi, humanities, hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang 

diorganisasikan secara ilmiah. Menurut Pargito (2010: 6) Pendidikan IPS 

diajarkan dengan cara yang berbeda di setiap tingkatan sekolah, di SD/MI IPS 

diajarkan secara terpadu penuh dengan nama IPS, sama halnya di 

SMP/MTs/SMK, pada tingkat SMA pembelajaran IPS diajarkan secara semi 

integrated terdiri atas sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, akutansi dan 

antropologi. Spesifik disiplin pada Pendidikan IPS diajarkan pada tingkat 

perguruan tinggi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Keguruan 

Ilmu Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan bentuk lainnya. Berdasarkan uraian 

tersebut jelas bahwa sejarah merupakan bagian dari pendidikan IPS. 

 

Sejarah masuk dalam lingkup pendidikan IPS, karena itu perlu suatu pembatasan 

di dalam pendidikan IPS itu sendiri. Menurut Pargito (2010: 44-49) lima kawasan 

dalam pendidikan IPS sebagai berikut. 

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission). 



18 

2. IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as 

personal development of the individual). 

3. IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflektive inquiri). 

4. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences). 

5. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, maka kawasan pendidikan IPS yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu IPS sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social 

studies as social science). Dengan adanya Pendidikan IPS diharapkan siswa akan 

memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang luas melalui cara-cara yang 

ilmiah, siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah, dan akan memiliki sebuah 

struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan manusia. Pendidikan 

yang dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan bukan hanya mentrasfer 

pengetahuan tentang materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga harus mengajarkan 

tentang makna yag terkandung di dalam materi pelajaran yang disampaikan guru 

dan memberikan contoh-contoh yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari 

siswa serta menanamkan nilai-nilai moral, agar siswa dapat menjalani kehidupan 

secara wajar dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. 

 

Selain itu, dalam kajian ilmu IPS terdapat 10 tema utama yang berfungsi sebagai 

mengatur alur untuk kurikulum sosial di setiap tingkat sekolah, kesepuluh tema 

tersebut dari NCSS (National Council for The Social Studies, 1994: 19) dalam 

Pargito (2010: 35) yang meliputi (1) budaya, (2) waktu, kontinuitas dan 

perubahan, (3) orang, tempat dan lingkungan, (4) individu, pengembangan dan 

identitas, (5) individu, kelompok dan lembaga, (6) kekuasaan, wewenang dan 

pemerintahan, (7) produksi, distribusi dan konsumsi, (8) sains, teknologi, dan 

masyarakat, (9) koneksi global, dan (10) cita-cita dan praktik warganegara. 
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Jika sepuluh tema utama kajian ilmu sosial dikaitkan dengan pembelajaran 

sejarah, maka sejarah memiliki kaitan erat dengan waktu, kontinuitas, dan 

perubahan. Berbicara mengenai sejarah tentu akan berhubungan dengan waktu, 

karena sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, masa kini, 

dan masa yang akan datang. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti 

kelangsungan (continuity) dan satuan jalannya waktu, yaitu masa lalu, kini, dan 

yang akan datang di dalam satu kontinuitas. Dengan demikian, secara tidak 

langsung, sejarah juga berkaitan dengan kontinuitas dan perubahan, karena pada 

dasarnya sejarah berkaitan dengan konsep waktu, di mana proses perjalanan 

waktu adalah berkesinambungan (continuity) dan satuan berlangsungnya waktu 

dengan perubahan-perubahan yang mengarungi segala aktivitas manusia dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah antara tenaga pendidik dan 

peserta didik memiliki keterlibatan dengan waktu, kontinuitas, dan perubahan, di 

mana guru harus berbuat sesuatu untuk mengubah dan mengembangkan identitas 

individu, dalam hal ini siswa untuk dapat memiliki kemampuan dalam memahami 

dan menguasai sain teknologi serta akhlak baik yang berkembang ditengah-tengah 

masyarakat, di masa kini dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang sesuai 

dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan adanya 

nilai-nilai sejarah, sehingga dengan adanya perkembangan tersebut guru dapat 

meningkatkan kualitas dalam kompetensi pengembangan perangkat pembelajaran 

sejarah.  


