
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Bab II ini membahas beberapa bagian yang berupa pengertian belajar dan 

pembelajaran sejarah, hasil belajar sejarah, model pembelajaran, kemampuan 

awal, konsep pendidikan IPS, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan 

hipotesis. Untuk lebih jelasnya pembahasan tiap subbab peneliti uraikan sebagai 

berikut. 

 

2.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran Sejarah 

2.1.1 Pengertian belajar 

 

Belajar adalah perubahan dalam disposisi manusia atau kapabilitas yang 

berlangsung selama satu masa waktu, dan yang tidak semata-mata disebabkan 

oleh proses pertumbuhan. Menurut Gagne (1984: 7) “Terjadinya belajar ditandai 

dengan adanya perubahan perilaku atau perolehan kemampuan baru pada diri 

seseorang.” Perolehan kemampuan itu bukan semata-mata karena pertumbuhan 

dan kematangan, melainkan dengan usaha ataupun dengan latihan.  

 

Selanjutnya Slameto (2003: 2) mengatakan bahwa belajar suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. 

Sedangkan Garret dalam Sagala (2007: 13) berpendapat bahwa belajar merupakan 
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proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun 

pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi 

terhadap suatu perangsang tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan bagi individu yang belajar. Perubahan itu berupa perubahan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang diperoleh melalui 

latihan/pengalaman individu dari lingkungannya. Belajar merupakan kegiatan 

yang hanya dialami oleh individu yang belajar serta memiliki tujuan atau hasil 

belajar yang ingin dicapai oleh individu yang belajar. 

             

Menurut Bell (1991: 1) “Belajar adalah proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, keterampilan dan sikap.” Dengan demikian belajar merupakan suatu 

usaha siswa dengan cara latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

pengetahuan, sikap yang baik, dan keterampilan untuk memperoleh tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2003: 54) 

sebagai berikut. 

1. Faktor intern 

a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan). 

c. Faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern 

a. Faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orangtua, latarbelakang kebudayaan). 

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin secular alat pelajaran, 

waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah). 
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c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan, masyarakat). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks dan merupakan sebuah sistem di mana antara komponen-

komponen saling berintraksi seperti, faktor eksternal dan internal dengan kondisi 

belajar, prinsip-prinsip belajar (kesiapan, motivasi, tujuan, cara belajar, perbedaan 

individual, evaluasi) serta tersedianya sumber belajar. 

 

Menurut Winataputra (2005: 23) belajar adalah proses mental dan emosional atau 

proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan 

perasaannya aktif. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. 

Yang dapat diamati guru ialah manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat 

adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut. 

 

Menurut Whittaker dalam Ahmadi dan Widodo (2004: 126), belajar adalah proses 

di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Sedangkan menurut Soemanto (2006: 104), belajar bukanlah hanya sekadar 

pengalaman. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi 

hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam belajar tersebut, terdapat 

tiga ciri utama belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Di 

dalam prosesnya, belajar membutuhkan aktivitas fisik dan mental (pikiran dan 

perasaan). Perubahan perilaku ditunjukkan melalui hasil belajar yang dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga ranah (kawasan), yaitu: pengetahuan (kognitif), 
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keterampilan motorik (psikomotorik), dan penguasaan nilai-nilai atau sikap 

(afektif). 

 

2.1.2 Pengertian pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi 2 arah, antara mengajar yang 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik, dan belajar yang dilakukan oleh siswa atau 

murid. Menurut Dimyati dan Mujiono (2006: 157) pembelajaran adalah proses 

yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 

Corey dalam Sagala (2007: 61) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus 

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 

 

Trianto (2009: 11) mengemukakan pembelajaran sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang 

lebih kompleks pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Menurut Satori (2008: 339), pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar, 

yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Sedangkan menurut Hamalik (2008: 57) pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
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fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Pendapat di atas diperjelas dengan pendapat Hernawan (2010: 113) menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

sekelompok orang melalui satu atau lebih strategi, metode, dan pendekatan 

tertentu ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  Pasal 1 Ayat 20, mendefinisikan pembelajaran adalah proses interaksi 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pada hakikatnya pembelajaran 

merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik 

antara guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan lingkungan, untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melalui proses yang terencana. Tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dapat berhasil apabila diukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan 

tersebut dapat diamati dari beberapa sisi banyaknya soal yang mampu dikerjakan 

dengan betul, maka tingginya pemahaman dan penguasaan siswa dalam suatu 

pelajaran dan makin banyak soal yang mampu dikerjakan dengan benar 

diharapkan makin tinggi tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut. 

 

Pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan di atas, di dalam pengertian 

tersebut dapat kita temukan salah satu key word yaitu tujuan pembelajaran. 

Hernawan (2010: 106) mengemukakan tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional diartikan sebagai rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki 
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pembelajar setelah mempelajari suatu topik/pokok bahasan tertentu. Sedangkan 

tujuan pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 20) merupakan 

sasaran belajar bagi siswa menurut pandangan dan rumusan guru  

 

Menurut Hamalik (2008: 73) suatu tujuan pembelajaran seyogianya memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

a) Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam 

situasi bermain peran. 

b) Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan 

dapat diamati. 

c) Tujuan menyatakan tingkat minimal prilaku yang dikehendaki. 

 

Menurut Sagala (2007: 61), ”Pembelajaran ialah membelajarkan siswa dengan 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

kebersilan pendidikan.” Menurut Djamarah (2002: 62), ”Dalam mengajar guru 

harus pandai menggunakan pendekatan secara aktif, secara arif dan bijaksana.” 

Selanjutnya Sagala (2007: 68) mengemukakan pembelajaran merupakan aktivitas 

guru dalam memilih kegiatan pembelajaran, hal tersebut dibuat karena adanya 

kebutuhan untuk menyakinkan 1) adanya alasan untuk belajar, 2) siswa belum 

mengetahui apa yang akan diajarkan, oleh karena itu guru menetapkan hasil-hasil 

belajar dan tujuan yang akan dicapai. 

 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut adalah tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi. Tujuan dijadikan fokus utama pengembangan, 
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sedangkan ketiga komponen lainnya harus dikembangkan dengan mengacu pada 

komponen tujuan. 

 

2.1.3 Tinjauan tentang teori pembelajaran 

 

Gredler dalam Uno (2008: 6-8) memaparkan tentang teori belajar yang 

dikelompokkan menjadi empat aliran meliputi (a) teori belajar behavioristik, (b) 

teori belajar kognitif, (c) teori belajar humanistik, dan (d) teori belajar sibernetik. 

Selanjutnya, belakangan ini selain empat teori belajar tersebut dikenal juga teori 

belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Cunningham, Duffy, dan Knuth 

(Hernawan, 2010: 29). 

 

2.1.3.1 Aliran behavioristik (tingkah laku) 

 

Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah 

laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Atau dengan kata 

lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya 

untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan respons (bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan). Aliran 

behavioristik lebih menekankan pada “hasil” daripada proses belajar. Para ahli 

yang mendukung aliran ini antara lain: Thorndike, Watson, Hull, dan Skinner 

(Gredler dalam Uno (2008: 6). 

 

2.1.3.2 Aliran kognitif 

 

Aliran kognitif lebih menekankan pada “proses” belajar. Bagi penganut aliran ini, 

belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Namun, 
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lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu 

pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak tidak berjalan terpatah-

patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, 

dan menyeluruh. Aliran kognitif ini didukung oleh ahli-ahli psikologi seperti 

Piaget, Ausubel, dan Bruner (Gredler dalam Uno (2008: 6). 

 

2.1.3.3 Aliran humanistic 

 

Aliran humanistik menekankan pada “isi” atau apa yang dipelajari. Bagi penganut 

aliran ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. 

Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal 

daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia 

keseharian. Aplikasi teori belajar humanistik dalam praktiknya cenderung 

mendorong siswa untuk berpikir induktif (dari contoh ke konsep, dari konkrit ke 

abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya). Teori ini mementingkan faktor 

pengalaman (keterlibatan aktif) siswa di dalam proses belajar (Gredler dalam Uno 

(2008: 7). 

 
2.1.3.4 Aliran sibernetik 

 

Aliran sibernetik menekankan pada “sistem informasi” yang dipelajari. Teori ini 

berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, 

belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori ini adalah bahwa tidak 

ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi, yang cocok untuk 

semua siswa. Oleh karena itu, sebuah informasi mungkin akan dipelajari seorang 
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siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama itu mungkin 

akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Para ahli yang 

mendu-kung aliran ini antara lain: Landa, Pask, dan Scott (Gredler dalam Uno 

(2008: 8). 

 

2.1.3.5 Aliran konstruktivistik 

 

Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang 

dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu 

pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan 

akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Belajar merupakan proses 

aktif untuk mengembangkan skemata, sehingga pengetahuan terkait bagaikan 

jaring laba-laba dan bukan sekedar tersusun secara hirarkis. Dari pernyataan 

tersebut, dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung 

secara interaktif antara faktor intern pada diri pebelajar dengan faktor ekstern atau 

lingkungan, sehingga melahirkan perubahan tingkah laku. 

 

Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak  

adalah (1) tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah 

menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk 

menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, (2) kurikulum dirancang 

sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan 

keterampilan dapat dikonstruksi oleh siswa. Selain itu, latihan memcahkan 

masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis 

masalah dalam kehidupan sehari-hari dan (3) siswa diharapkan selalu aktif dan 

dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi 
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sebagai mediator, fasilitor, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk 

terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri siswa (Hernawan, 2010: 29). 

 

Aliran konstruktivistik ini merupakan yang paling mendekati dan bertalian dengan 

sistem pembelajaran di kelas. Aliran konstruktivistik menekankan bahwa 

pengetahuan adalah hasil konstruksi (bentukan) manusia. Manusia 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja 

dari seseorang kepada yang lainnya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh 

masing-masing orang. Dalam proses itu keaktifan seseorang yang ingin tahu amat 

berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Sedangkan peran seorang guru di 

sini adalah sebagai mediator dan fasilitator (Hernawan, 2010: 29). 

 

Pembelajaran konstruktivistik harus memungkinkan siswa membangun sendiri 

pengetahuannya, bukannya memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa. 

Guru berfungsi sebagai konsultan untuk menolong siswa dalam kerangka 

pencapaian tujuan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan isi dan arah belajar mereka sendiri. 

 

2.1.4 Pembelajaran sejarah 

 

Pembelajaran merupakan kegiatan dalam belajar yang dilakukan oleh guru 

sebagai fasilitator dan siswa sebagai pelajar, sehingga kegiatan belajar dapat 

berjalan dengan baik. Rogers dalam Dimiyati dan Mudjiono (2006: 17) 

mengemukakan saran tentang langkah-langkah pembelajaran yang perlu 

dilakukan oleh guru. Saran pembelajaran itu meliputi hal berikut. 
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a. Guru memberi kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar 

secara terstruktur. 

b. Guru dan siswa membuat kontrak belajar. 

c. Guru menggunakan metode inkuiri, atau belajar menemukan 

(discovery learning). 

d. Guru menggunakan metode simulasi. 

e. Guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati 

perasaan dan mampu berpartisipasi dengan kelompok lain.  

f. Guru bertindak sebagai fasilitator belajar. 

g. Sebaiknya guru menggunakan pengajaran berprogram, agar tercipta 

peluang bagi siswa untuk timbulnya kreatifitas. 

 

Kaitannya dengan penelitian ini, pembelajaran merupakan suatu upaya mengubah 

siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum 

memiliki pengetahuan, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Dalam 

penelitian ini, kegiatan pembelajaran di kelas difokuskan pada pembelajaran 

sejarah. 

 

Kartadiyat (2009: 85) mengemukakan ada 5 tujuan pembelajaran sejarah yang 

harus dicapai, yaitu: 

1) Menambah pengetahuan mengenai fakta fakta sejarah; 

2) Memahami nilai keteladanan dan memberikan apresiasi terhadap 

peristiwa peristiwa sejarah; 

3) Mendapatkan kemampuan menilai dan mengkritik tulisan-tulisan 

sejarah; 

4) Mempelajari teknik-teknik penulisan sejarah; 

5) Mempelajari penulisan sejarah.  

 

Sementara Ali (2005: 351) mengemukakan tujuan pembelajaran sejarah sebagai 

berikut. 

1) Membangkitkan, mengembangkan dan memelihara semangat 

kebangsaan. 

2) Membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita kebangsaan dan 

mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dunia. 

3) Menyadarkan anak didik tentang cita-cita nasional dan perjuangan 

untuk mewujudkan cita-cita nasional itu sepanjang masa. 
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Hasan (2001: 87) menjelaskan bahwa pengajaran sejarah yang berdimensi 

individual harus mampu mengembangkan: 

1) pengetahua tantang fakta dan peristiwa sejarah; 

2) kemampuan pemahamana tentang peristiwa; 

3) kemampuan mengklasifikasikan, mengkritik dan menggunakan 

berbgai sumber; 

4) kemampuan menggunakan berbagai istilah dan konsep dalam sejarah; 

5) kemampuan menafsirkan fakta sejarah berdasarkan cara berfikir 

sejarah; 

6) kemampuan menyususn cerita sejarah; 

7) kesadaran kebangsaan; 

8) perasaan ingin tahu dan kesadaran membaca; 

9) sikap ingin berprestasi dan ingin meneladani. 

 

Menurut Daldjoeni (1985: 82) pembelajaran sejarah bermanfaat jika siswa secara 

akali dapat menerapkan pengetahuan yang diterimanya untuk menangani kesulitan 

disekitarnya. Pembelajaran sejarah bertujuan terbentuknya warga negara dan 

masyarakat yang bertanggungjawab, pengajaran sejarah membantu banyak untuk 

membentuk, warga yang setia, pemilih yang terampil, tetangga yang terpuji dan 

pribadi yang utuh.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran sejarah adalah untuk membangun semangat kebangsaan, jiwa 

nasional dan memperjuangkan tujuan bersama sebagai bangsa. Tujuan tersebut 

tidak menghilangkan kebhinekaan tetapi membingkainya dengan tujuan nasional. 

Pembelajaran sejarah berperan untuk membina rasa persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam semangat pluralisme dan toleransi tinggi antara warga, antar suku, 

antar ras dan antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam hal ini sejarah berperan 

untuk pengembangan kesadaran individual anak didik dalam membangun 

kehidupan diri pribadi dan pengembangan individu sebagai anggota  masyarakat 
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dan negara bangsa. Oleh sebab itu, pengajaran sejarah bukan semata-mata sebagai 

sarana untuk mengajarkan ilmu sejarah tetapi juga sebagai sarana pengembangan 

kepribadian siswa  selaku individu dan pengembangan karakter yang berwawasan 

kebangsaan Indonesia dan berdimensi internasional. Dengan demikian, 

pembelajaran sejarah menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. 

Bahkan, setiap bangsa berusaha untuk menggali sumber-sumber sejarah dengan 

tujuan mengetahui kehidupan bangsanya di masa lampau. 

 

2.1.5 Pembelajaran sejarah di SMA 

 

Pendidikan sejarah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan untuk berpikir 

historis dan memahami sejarah. Melalui pendidikan sejarah, diharapkan siswa 

mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat 

serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati 

diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. 

 

Tujuan mata pelajaran sejarah di sekolah pada dasarnya agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir histoirs dan pemahaman sejarah, membangun kesadaran 

akan pentingnya waktu yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa 

kini dan masa datang, dan melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta-fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuan (sejarah). 
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Pembelajaran sejarah sangat penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Fungsi 

utama pendidikan sejarah adalah mengembangkan kesadaran nasional sebagai 

sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian nasional beserta 

identitasnya. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan pendidikan 

sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perspektif dan kesadaran dalam menemukan, memahami, menjelaskan masa kini, 

dan masa yang akan datang, serta jati diri bangsa di tengah-tengah perubahan 

dunia. Dalam pengajaran sejarah di SMA fungsi keilmuan sejarah lebih 

ditekankan tanpa menghilangkan fungsi praktis. 

 

Pembelajaran sejarah di SMA, pada dasarnya masuk pada tahap operasional 

formal, karena siswa yang mempelajarai sejarah sudah dewasa dan mempunyai 

pola pikir yang kritis, mampu berfikir abstrak, dan mampu menganalis hingga 

evaluasi. Tahap operasional formal ini, menurut teori Piaget merupakan periode 

terakhir perkembangan kognitif. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas 

tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini 

adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara 

logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. 

 

Begitu juga dalam mempelajari sejarah, anak SMA sudah mampu berpikir secara 

abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang 

tersedia, baik iformasi yang diberikan guru, membaca buku, melihat film 

dokumenter, mendengar penjelasan dari pelaku sejarah, maupun dari berbagai 

informasi dari buku dan sumber-sumber sejarah lain yang relevan. Dalam tahapan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
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ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti bukti logis sejarah, dan nilai baik 

dan buruk yang terjadi pada era lampau. Siswa SMA tidak hanya melihat segala 

sesuatu dalam bentuk hitam dan putih, namun ada “gradasi abu-abu” di antaranya. 

Anak-anak SMA mampu membedakan mana peristiwa sejarah yang benar-benar  

terjadi, peristiwa sejarah yang tidak mungkin terjadi, dan peristiwa sejarah yang 

bisa mungkin terjadi dan bisa tidak mungkin terjadi (wilayah abu-abu). 

 

Dilihat dari faktor biologis, tahapan operasional formal muncul saat pubertas (saat 

terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke dunia dewasa. 

Pada saat ini, anak-anak SMA sudah dapat menilai bahkan menyimpulkan 

berbagai peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi pada era masa lampau. Secara 

fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan 

perkembangan sosial, anak-anak SMA telah mampu membedakan mana yang 

secara moral baik, dan mana yang secara moral kurang baik atau tidak baik. 

Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, 

sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan 

tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit. Mereka yang 

demikian, dalam menilai peristiwa sejarah hanya mengikuti mayoritas orang. 

Kalau mayoritas orang di sekelilingnya mengatakan bahwa realitas sejarah itu 

benar, maka orang tersebut akan mengatakan benar dan sebaliknya. 

 

Anak-anak SMA dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan 

berinteraksi tersebut, anak SMA akan memperoleh skema. Skema berupa kategori 

pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami sejarah. 

Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun fisik yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberg
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terlibat dalam memahami atau mengetahui peristiwa sejarah. Seiring dengan 

pengalamannya mengeksplorasi peristiwa sejarah, informasi yang baru didapatnya 

digunakan untuk memodifikasi pengetahuan sejarah yang telah dikuasainya. 

Bahkan informasi tersebut, dapat menambah, atau mengganti skema yang 

sebelumnya ada. 

 

Mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri Banjar Angung bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Membagikan kesadaran siswa tentang pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 

2. Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan 

didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap peninggalan sejarah 

sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. 

4. Menumbuhkan pemahaman siswa terhadap proses terbentuknya bangsa 

Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini 

dan masa yang akan datang. 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa sebgai bagian dari bangsa Indonesia 

yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. 

 

Materi Sejarah di SMA Negeri Banjar Agung terdiri atas: 

1. mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, 

nasionalisme dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses 

pembentukan watak dan keperibadian siswa; 
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2. membuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban 

bangsa Indonesia materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar 

bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa 

depan; 

3. menanamkan kesatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi 

perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa; 

4. syarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis 

multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; 

5. berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab 

dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. 

 

Mata pelajaran sejarah untuk SMA meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Prinsip dasar ilmu sejarah 

2. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia 

3. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia 

4. Indonesia pada masa penjajahan 

5. Pergerakan kebangsaan 

6. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia 

 

Proses pembelajaran sejarah didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Standar isi mata pelajaran sejarah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Standar isi Kelas XI Semester 1 Program IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menganalisis perjalanan 

bangsa Indonesia pada masa 

negara-negara tradisional 

1.1. Menganalisis pengaruh perkembangan 

agama dan kebudayaan Hindu-Buddha 

terhadap masyarakat di berbagai daerah 

di Indonesia 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.2. Menganalisis perkembangan kehidupan 

negara-negara kerajaan Hindu-Buddha 

di Indonesia 

1.3. Menganalisis pengaruh perkembangan 

agama dan kebudayaan Islam terhadap 

masyarakat di berbagai daerah di 

Indonesia 

1.4. Menganalisis perkembangan kehidupan 

negara-negara, kerajaan-kerajaan Islam 

di Indonesia 

1.5. Menganalisis proses interaksi antara 

tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam 

di Indonesia 

 

Tabel 2.2 Standar isi Kelas XI Semester 2 Program IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menganalisis perkembangan 

bangsa Indonesia sejak 

masuknya pengaruh Barat 

sampai dengan pendudukan 

Jepang 

2.1. Menganalisis perkembangan pengaruh 

Barat dan perubahan ekonomi, 

demografi, dan kehidupan sosial 

budaya masyarakat di Indonesia pada 

masa kolonial 

2.2. Menganalisis hubungan antara 

perkembangan paham-paham baru dan 

transformasi sosial dengan kesadaran 

dan pergerakan kebangsaan 

2.3. Menganalisis proses interaksi 

Indonesia Jepang dan dampak 

pendudukan militer Jepang terhadap 

kehidupan masyarakat di Indonesia 

3. Menganalisis sejarah dunia 

yang mempengaruhi sejarah 

Bangsa Indonesia dari abad ke 

18 sampai dengan abad ke-20 

3.1. Membedakan pengaruh Revolusi 

Prancis, Revolusi Amerika, dan 

Revolusi Rusia terhadap perkembangan 

pergerakan nasional Indonesia 

3.2. Menganalisis pengaruh revolusi 

industri di Eropa terhadap perubahan 

sosial, ekonomi, dan politik di 

Indonesia 

 

2.1.6 Hasil belajar sejarah 

 

Hasil belajar merupakan hasil akhir keberhasilan atau tidaknya seseorang setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Seorang siswa dalam belajar tentunya mempunyai 
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tujuan tertentu yang tidak lain salah satunya adalah ingin berhasil dengan hasil 

yang  optimal. Hasil dari kegiatan belajar ini perlu diukur untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat penguasaan hasil belajar tersebut. Dimyati dan Mudjiono 

(2006: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari segi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari segi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Sudjana (2008: 22), menyatakan bahwa hasil belajar sebagai segala perilaku yang 

dimiliki siswa sebagai akibat dari proses belajar mengajar di sekolah maupun luar 

sekolah, yang bernilai kognitif, afektif, ataupun psikomotor disengaja ataupun 

tidak disengaja. Senada dengan pendapat  Sardiman (2008: 28) bahwa hasil 

belajar meliputi: 

1) hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif); 

2) hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif); 

3) hal ihwal kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotor). 

 

Menurut Bloom dalam Arifin (2009: 21) hasil belajar siswa pada ranah kognitif 

meliputi sebagai berikut. 

1. Pengetahuan (knowlegde), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

siswa untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, 

fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. 

Kata operasional yang dapat digunakan diantaranya mendefinisikan, 

memberikan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, 

mencocokkan, meyebutkan, membuat garis besar, menyatakan 

kembali, memilih, menyatakan.  

2. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut siswa untuk memahami atau mengerti tentang materi 

pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa 

harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini 

dijabarkan lagi menjadi tiga, yakni menerjemahkan, menafsirkan, dan 
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mengekstrapolasi. Kata kerja operasional yang dapat digunakan, 

diantaranya mengubah, mempertahankan, membedakan, 

memprakirakan, menjelaskan, menyatakan secara luas, 

menyimpulkan, memberi contoh, melukiskan kata-kata sendiri, 

meramalkan, menuliskan kembali, meningkatkan.  

3. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

siswa untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, 

prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kata 

operasional yang dapat digunakan, diantaranya mengubah, 

menghitung, mendemontrasikan, mengungkapkan, mengerjakan 

dengan teliti, menjalankan, memanipulasikan, menghubungkan, 

menunjukkan, memecahkan, menggunakan. 

4. Analisis (analysis), yaitu kemampuan yang menuntut peserat didik 

untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu kedalam unsur-

unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis 

dikelompokkan  menjadi tiga, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, 

dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Kata kerja operasional 

yang dapat digunakan, diantaranya menguraikan, membuat diagram, 

memisah-misahkan, menggambarkan kesimpulan, membuat garis 

besar, menghubungkan, memerinci. 

5. Sintesis (synthesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan 

berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana 

atau mekanisme. Kata kerja operasional yang dapat digunakan, 

diantaranya menggolongkan, menggabungkan, memodifikasi, 

menghimpun, menciptakan, merencanakn, mengkontruksikan, 

menyusun, membangkitkan, mengorganisasi, merevisi, 

menyimpulkan, menceritakan.  

6. Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyatakan atau 

konsep berdasarkan kriteria tertantu. Hal penting dalam evaluasi ini 

adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga siswa mampu 

mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. 

Kata kerja operasional yang dapat digunakan, diantaranya menilai, 

membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, membeda-bedakan, 

mempertimbangkan kebenaran, menyokong, menafsirkan, menduga.  

 

Menurut Hamalik (2008: 30) hasil belajar ialah adanya perubahan tingkah laku. 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. Sedangkan menurut Abdurrahman dalam Jihad dan Haris 

(2009: 14) hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa akibat belajar. Perubahan itu 

diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Perubahan perilaku individu akibat proses belajar tidaklah tunggal. Setiap proses 

belajar mempengaruhi perubahan perilaku domain tertentu pada diri siswa, 

tergantung perubahan yang diinginkan terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, hasil belajar adalah akibat dari belajar 

sejarah, yang diharapkan dapat merubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik 

dari sebelum belajar sejarah dan siswa dapat meneladani nilai-nilai perjuangan 

dari para tokoh sajarah. 

 

2.1.7 Model pembelajaran 

 

Model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang didesain sedemikian 

rupa, diterapkan dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran merupakan hal yang mutlak 

dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Proses pendidikan bisa 

berjalan efektif, apabila model pembelajaran yang diterapkan di kelas mampu 

menumbuhkan gairah siswa untuk belajar. 

 

Menurut Joyce (1992) dalam Husnaini (2008: 1) istilah model pembelajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, 

sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya, sehingga model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode atau 

prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 
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pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain. 

 

Soekamto, dkk dalam Husnaini (2008: 2) mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah “Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.” Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa model 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. 

 

Menurut Kardi dan Nur (2000) dalam Husnaini (2008: 2) model pembelajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau 

prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 

1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

3) tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; dan lingkungan belajar yang diperlukan 

agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

 

Gropper (1997) dalam Moerdiyanto (2008: 13) menyatakan bahwa model atau 

strategi belajar mengajar adalah suatu rencana untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Model instruksional terdiri dari metode atau teknik (prosedur) yang 

akan menjamin bahwa siswa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

atau teknik belajar mengajar adalah bagian dari strategi belajar mengajar, yaitu 

jalan dan alat yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa untuk 
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mencapai tujuan belajar. Dalam mengatur strategi pembelajaran, guru dapat 

memilih berbagai metode atau teknik, seperti ceramah (expository), diskusi, 

simulasi, karyawisata dan menemulan sendiri (discovery). 

 

Menurut Moerdiyanto (2008: 16) ciri-ciri model pembelajaran secara khusus 

diantaranya adalah: 

1) rasional teoritik yang logis yangdisusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar; 

3) tingkah laku mengajar yang diperlukanagar model tersebut dapat 

dilaksanakandengan berhasil; dan 

4) lingkungan belajar yang duperlukanagar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan model pembelajaran adalah 

kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, yang dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa menuju tercapainya tujuan instruksional 

tertentu. Oleh karena itu, model pembelajaran merupakan komponen penting 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, 

tugas guru adalah memilih model pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa 

dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun, tidak ada satupun model 

pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan semua materi untuk semua siswa. 

Model tersebut harus dipilih ataupun dikombinasikan dengan cermat agar dapat 

digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa menuju tercapainya tujuan instruksional 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini akan menggunakan model pembelajaran 

examples non examples dan model pembelajaran picture and picture. 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
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2.1.7.1 Model pembelajaran examples non examples 

 

Model pembelajaran example non example atau juga biasa di sebut example and 

non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai 

media pembelajaran. Menurut Santoso (2011: 2) model pembelajaran example 

non example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar 

berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. 

 

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat 

menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai 

apa yang ada di dalam gambar. Penggunaan model pembelajaran example non 

example ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Biasa yang lebih 

dominan digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah 

dengan menenkankan aspek psikoligis dan tingkat perkembangan siswa kelas 

rendah seperti: 

a) kemampuan berbahasa tulis dan lisan, 

b) kemampuan analisis ringan, dan 

c) kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya. 

 

Model pembelajaran example non example menggunakan gambar dapat melalui 

OHP, proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. Gambar yang kita 

gunakan haruslah jelas dan kelihatan dari jarak jauh, sehingga anak yang berada di 

belakang dapat juga melihat dengan jelas. 
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Lebih lanjut Santoso (2011: 2) menyatakan model pembelajaran example non 

example merupakan metode yang mengajarkan pada siswa untuk belajar mengerti 

dan menganalisis sebuah konsep. Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua 

cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari di luar sekolah melalui pengamatan 

dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. Example non example 

adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. 

 

Menurut Eman (2010: 1) model  pembelajaran examples non examples adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh ini dapat 

berupa kasus, gambar, ataupun rekaman yang sesuai dengan kompetensi dasar 

yang diharapkan. 

 

Menurut Santoso (2011: 3) strategi yang diterapkan dari model pembelajaran ini 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal 

yang terdiri dari example non example dari suatu definisi konsep yang ada, dan 

meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang 

ada. 

1. Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 

materi yang sedang dibahas, sedangkan 

2. Non example memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari 

suatu materi yang sedang dibahas. 

 

Menurut Hariyono (2011: 1) examples non examples adalah metode belajar yang 

menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus/gambar yang 

relevan dengan Kompetensi Dasar. Langkah-langkah model pembelajaran 

examples non examples, sebagai berikut. 
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1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP/LCD.  

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar.  

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas.  

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.  

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai.  

7. Kesimpulan. 

 

Menurut Buehl (1996) dalam Santoso (2011: 3) keuntungan dari model 

pembelajaran example non example, sebagai berikut. 

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

komplek. 

2. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari 

example non example. 

3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari 

suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non example yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter 

dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. 
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Selanjutnya, kebaikan dan kekurangan model pembelajaran example non example, 

diuraikan sebagai berikut. 

Kebaikan 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Kekurangan 

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang lama (Santoso, 2011: 3). 

 

2.1.7.2 Model pembelajaran picture and picture 

 

Model pembelajaran picture and picture ini dapat digunakan dalam berbagai mata 

pelajaran dan tentunya dengan kemasan dan kreatifitas guru. Sejak dipopulerkan 

sekitar tahun 2002, model pembelajaran ini mulai menyebar di kalangan guru di 

Indonesia. Dengan menggunakan model pembelajaran tertentu maka 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama ini hanya guru sebagai aktor di 

depan kelas, dan seolah-olah guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

Menurut Depdiknas (2007: 204) metode pembelajaran Picture and Picture adalah 

suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan 

menjadi urutan logis. Sedangkan menurut Santoso (2011: 1) model pembelajaran 

picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, 

inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini mengandalkan 
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gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi 

faktor utama dalam proses pembelajaran. 

 

Menurut Kurniawan (2012: 1) model pembelajaran picture and picture, 

mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-

gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran ini. Sehingga 

sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan 

ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta dalam ukuran besar. 

Atau jika di sekolah sudah menggunakan ICT (information comunication 

technology) dapat menggunakan power point atau softwere yang lain. 

 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan picture and picture ini menurut Istarani 

(2011: 7), sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 

Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka 

siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Disamping 

itu guru juga harus menyampaikan indicator-indikator ketercapaian KD, 

sehingga sampai dimana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. 

2. Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru 

memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 

pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi 

yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi 
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dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk 

belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

3. Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan (berkaitan dengan 

materi). 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukan oleh 

guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat 

energy kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

Dalam perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar 

atau mengganti gambar dengan video atau demontrasi yang kegiatan tertentu. 

4. Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan 

gambar-gambar yang ada. 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara 

adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan 

tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh 

siswa untuk diurutkan, dibuat, atau di modifikasi. 

5. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan 

urutan gambar. 

Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan 

KD dengan indicator yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya peran 

siswa dan teman yang lain untuk membantu sehingga proses diskusi dalam 

PBM semakin menarik. 
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6. Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan menanamkan 

Konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui 

bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah 

ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah 

ditetapkan. 

7. Guru menyampaikan kesimpulan. 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran. 

 

Keunggulan model pembelajaran picture and picture, diuraikan sebagai berikut. 

1. Memudahkan siswa untuk memahami yang dimaksudkan oleh guru ketika 

menyampaikan materi pelajaran. 

2. Siswa cepat tanggap atas materi yang disampiakan karena diiringi dengan 

gambar-gambar. 

3. Siswa dapat membaca satu persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada 

gambar-gambar yang diberikan. 

4. Siswa lebih konsentrasi serta mengasyikkan bagi mereka atas tugas yang 

diberikan guru karena berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari yakni 

main gambar-gambar. 

5. Adanya saling berkompetensi antar kelompok dalam menyusun gambar yang 

telah dipersiapkan oleh guru sehingga seuasana kelas terasa hidup. 

6. Siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada gambar. 
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7. Menarik bagi siswa dikarenakan melalui audio visual dalam bentuk gambar-

gambar (Kurniawan, 2012: 2). 

 

Sedangkan menurut Istarani (2011: 8) kelebihan dan kekurangan picture and 

picture sebagai berikut. 

Kelebihan model pembelajaran picture and picture 

1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih 

dahulu.  

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-

gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3. Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru 

untuk menganalisa gambar yang ada.  

4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan 

siswa mengurutkan gambar.  

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar 

yang telah dipersiapkan oleh guru. 

 

Kelemahan model pembelajaran picture and picture 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki.  

3. baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai 

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran.  
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4. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan.  

 

Tabel 2.3 Perbedaan model pembelajaran example non example dan picture and 

picture 
 

Perbedaan Example non Example Picture and Picture 

Pengertian Menggunakan gambar 

sebagai media 

pembelajaran 

Menggunakan gambar dan 

diurutkan menjadi urutan logis 

Sasaran Lebih menekankan pada 

konteks analisis siswa. 

Melatih siswa berpikir logis 

dan sistematis 

Fungsi Gambar sebagai media 

pembelajaran 

Gambar sebagai faktor utama 

dalam proses pembelajaran 

Tujuan Agar anak dapat 

menganalisis gambar 

tersebut menjadi sebuah 

bentuk diskripsi singkat 

mengenai apa yang ada di 

dalam gambar 

Agar daya nalar atau daya pikir 

siswa meningkat karena siswa 

disuruh guru untuk 

menganalisa gambar yang ada 

 

 

2.1.8 Kemampuan awal 

 

Seorang siswa ketika mengikuti proses pembelajaran terkadang mengalami 

kesulitan dalam memahami suatu materi tertentu, salah satunya disebabkan karena 

pengetahuan yang baru diterima tidak terjadi hubungan dengan pengetahuan 

sebelumnya, atau pengetahuan awal sebelumnya belum dimiliki. Dengan 

demikian, pengetahuan awal menjadi sangat penting bagi siswa untuk dimiliki, 

sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Pengetahuan 

awal adalah pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang 

perjalanan hidup mereka dan akan berpengaruh pada pembelajaran yang baru. 

Menurut Rebber (1988) dalam Syah (2010: 121) mengatakan bahwa kemampuan 

awal prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan. 
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Robbins dalam Trianto (2009: 15) mendefinisikan: 

Belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) 

yang sudah di pahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dari dimensi 

belajar ini memuat beberapa unsur yaitu: (1) penciptaan hubungan, (2) 

sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah dipahami, (3) sesuatu (pengetahuan) 

yang baru. Dalam makna belajar di sini, bukan berangkat dari sesuatu yang 

belum diketahui (nol), tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan 

yang sudah ada dengan pengetahuan baru. 

 

 

Menurut Romberg dan Kaput (1999) dalam Trianto (2009: 16), bahwa belajar 

adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan 

baru berdasarkan pada pengalaman atau  pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Dalam pandangan konstruktivisme belajar bukanlah semata-mata mentransfer 

pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana otak 

memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya dalam format yang baru. Proses pembangunan ini bisa 

melalui asimilasi atau akomodasi. 

 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, kemampuan awal siswa ditentukan oleh 

peneliti dengan memberikan tes awal. Kemampuan awal siswa ini penting bagi 

guru karena dapat memberikan informasi tentang kemampuan siswa sebelum 

diberikan materi pelajaran, sehingga guru akan lebih mudah dalam mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan ketika proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kemampuan awal adalah kemampuan atau 

potensi yang dimiliki siswa sebelum mengikuti belajar dan pembelajaran. 

Kemampuan awal (starting point) merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan 

yang sudah ada dengan pengetahuan baru, dalam proses belajar siswa bukan 

berangkat dari sesuatu yang belum diketahui (nol), melainkan sebelum 
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pembelajaran dilakukan siswa telah memiliki modal awal pengetahuan. Dalam 

penelitian ini tes kemampuan awal dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal 

siswa tentang tokoh sejarah lokal, sehingga peneliti mudah dalam menyampaikan 

materi dan mudah dipahami oleh siswa. 

 

2.1.9 Konsep pendidikan IPS 

 

Pembelajaran IPS suatu program pembelajaran yang terpadu dengan berbagai 

disiplin ilmu yang bahannya bukan hanya ilmu-ilmu sosial dan humaniora, 

melainkan juga segala gerak kegiatan dasar dari manusia dalam berinteraksi 

dengan lingkungan alam dan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Pargito (2010: 7) pendidikan IPS (social studies) adalah suatu kajian 

terpadu terhadap masalah-masalah sosial yang dikemas secara sosial-psikologis 

untuk trujuan pendidikan. Lebih lanjut Pargito (2010: 73) mengatakan ilmu 

pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial 

seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu 

pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial. 

 
Menurut Soemantri (2003: 14) IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan, 

bahkan juga menyangkut aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi. Sedangkan 

menurut Winataputra, (2005: 29) ada 3 istilah yang muncul yaitu pengetahuan 

sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial yang diartikan sebagai studi 

masalah-masalah sosial yang dipilh dan dikembangkan dengan menggunakan 
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pendekatan interdisipiliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial dapat 

dipahami oleh siswa. 

 

Menurut Trianto (2009: 124) IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang-

cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 

dan budaya. Ilmu sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial 

mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya). IPS atau 

studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari 

cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

 

Sapriya (2009: 48) yang menyatakan bahwa “Program pendidikan IPS yang 

komprehensif adalah program yang mencakup empat dimensi, meliputi: dimensi 

pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi 

tindakan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk 

membentuk warga negara yang baik mampu memahami dan menganalisis kondisi 

dan masalah sosial serta ikut memecahkan masalah sosial sesuai dengan 

perkembangan psikologi. Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA merupakan ilmu sosial 

yang wajib dikembangkan secara mendalam. Karena meskipun merupakan bidang 

ilmu yang dominan terhadap hapalan dan teori, tetapi manfaat dan tujuan dari IPS 

tersebut dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial 

pada hakikatnya adalah pendidikan suatu disiplin ilmu karena berkenaan dengan 
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kehidupan masyarakat banyak. 

 

2.1.9.1 Tujuan pendidikan IPS 

 

Menurut Pargito (2010: 2) melalui pendidikan IPS di sekolah diharapkan dapat 

membekali pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan 

humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di 

lingkungan serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, yang pada 

akhirnya siswa yang belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang baik 

dan bertanggungjawab. 

 

Selanjutnya menurut Gross dalam Solihatin dan Raharjo (2009: 14) tujuan 

Pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang 

baik dalam kehidupannya di masyarakat, secara tegas ia mengatakan ”to prepare 

students to be well-functioning citizens in a democratic society”. Tujuan lain dari 

pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan 

penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. 

 

Berdasarkan tujuan Pendidikan IPS yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah membantu siswa mengembangkan 

kemampuan intelektual dalam memahami disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, 

dan nilai-nilai di masyarakat sehingga mempunyai kemampuan/keterampilan 

dalam mengambil keputusan pribadi dalam mewujudkan rasa tanggung jawab 

sebagai anggota keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. 
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2.1.9.2 Karakteristik pendidikan IPS 

 

Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs menurut Puskur 

(2006: 9) sebagai berikut. 

(a) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama; (b) 

Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu; (c) 

Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; (d) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan; (e) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan 

manusia secara keseluruhan.” 

 

Menurut Soemantri (2001: 92) Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau 

adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari IPS hendaknya 

memahami terlebih dahulu tentang karakter IPS, yaitu mempelajari kondisi 

masyarakat lingkungan dari masyarakat terkecil (keluarga) sampai pada 

masyarakat yang paling luas (dunia secara internasional) yang dapat dijadikan 

sebagai bahan/materi pembelajaran. 
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2.1.9.3 Sejarah dalam konten IPS 

 

Pendidikan IPS di sekolah diajarkan mulai tingkat SD s/d SMTA. Program 

pendidikan IPS diajarkan secara terpadu, mulai dari terpadu penuh (holistic) 

hingga semi terpadu (interdisiplin), semi disiplin hinggan disipliner. Semakin 

tinggi tingkat pendidikannya, semakin longgar keterpaduannya, hal ini sesuai 

dengan hakikat perkembangan psikologis manusia dari yang bersifat holistic 

hingga spesipik. pendidikan terpadu, yaitu dilakukan dengan mengaitkan bahan, 

kompetensi, dan kajianya baik secara integrated, interdisipliner, antar disipliner, 

maupun mereduksi disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai program pendidikan ditingkat 

sekolah (Pargito, 2010: 6). Lihat bagan tingkat pendidikan dan pendekatan belajar 

berikut ini. 

 

 

Spesipik disiplin 

 

 

 

 

 

Semi integrated 

 

 

 

 

Holistik 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Tingkat pendidikan dan pendekatan belajar IPS menurut Pargito 

(2010: 6) 
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Menurut NCSS dalam Pargito (2010: 6) hakikat Pendidikan IPS memiliki 5 tradisi 

antara lain (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Social studies as 

citizenship transmission) (2) IPS Sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social 

studies as social science) (3) IPS Sebagai Pendidikan Reflektif (Social Studies as 

reflective inquiri) (4) IPS Sebagai Kritik kehidupan social (social studies as social 

criticism/Decision making and action) (5) IPS Sebagai pengembangan pribadi 

Seseorang (social studies as personal Development of the individual). pada 

penelitian ini sesuai dengan judul yang dimunculkan sesuai dengan poin 2 yakni  

IPS Sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social studies as social science) 

hubungan kelima tradisi Pendidikan IPS diatas dapat digambarkan dibwah ini.  

 
 

 

Gambar 2.2 Hubungan 5 tradisi pendidikan IPS menurut NCSS dalam Pargito 

(2010: 6) 
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Mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

(Permendiknas, 2006). 

 

Mata pelajaran sejarah merupakan konten dari Ilmu Pendidikan Sosial (IPS).  IPS 

berasal dari kata Social Studies Menurut NCSS Social Studies adalah sekelompok 

disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan 

manusia dan lingkungan sosialnya. Mata pelajaran sejarah telah diberikan pada 

tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS, 

sedangkan pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran 

tersendiri. pembagian pendekatan belajar IPS pada berbagai tingkatan (dasar, 

menengah dan tinggi). 

 

Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi mata pelajaran sejarah 

di sekolah terdiri atas: (1) Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepopuleran, patriotisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses 

pembentukan watak dan keperibadian siswa, (2) Memuat khasanah mengenai 
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peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. materi tersebut 

merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan 

penciptaan peradaban bangsa Indonesia dimasa depan, (3) Menanamkan kesadaran 

persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam 

menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. (4) Sarat dengan ajaran moral dan 

kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. (5) Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan 

hidup. dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup 

(Permendiknas, No. 22 Tahun 2006). 

 

Sedangkan tujuan mata pelajaran sejarah dalam Permendiknasi, No. 22 dan 23 

Tahun 2006 agar siswa memiliki kemampuan: (1) Membangun kesadaran siswa 

tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 

lampau, masa kini dan masa depan (2) Melatih daya kritis siswa untuk memahami 

fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan (3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa 

terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaan bangsa Indonesia dimasa 

lampau. (4) Menumbuhkan pemahaman siswa terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa 

kini dan masa yang akan datang (5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa 

sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah 

air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional 

maupun internasional. 
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Mata pelajaran sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) perinsip dasar ilmu sejarah, (2) Peradaban awal masyarakat 

dunia dan Indonesia, (3) Perkembangan Negara-negara tradisional di Indonesia, 

(4) Indonesia pada masa penjajahan (5) Pergerakan kebangsaan (6) Proklamasi 

dan perkembangan Negara kebangsaan Indonesia. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan proses pembelajaran, belajar berkaitan dengan proses pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru untuk memperoleh hasil 

terbaik bagi siswa. Setiap siswa yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

selalu mempunyai harapan untuk dapat berprestasi dengan baik. Tinggi rendahnya 

pencapaian prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah mencerminkan 

tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Agar mencapai tujuan 

tersebut, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, 

sehingga akan memungkinkan tercapinya tujuan belajar yang optimal. Untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal diperlukan langkah-langkah nyata untuk 

mencapainya. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus 

memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, materi pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang menarik sangat menentukan minat belajar 

siswa yang akhirnya bermuara pada membaiknya hasil belajarnya dan akan 

menjadikan proses pembelajaran bermakna. Semakin bermakna proses 

pembelajaran, maka akan semakin sulit terlupakan ilmu yang diperoleh siswa. 
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Penggunaan model yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswa serta mengacu pada kurikulum standar nasional yang ditetapkan, akan 

sangat membantu proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih 

menghibur tetapi tidak meninggalkan nuansa belajar yang sesungguhnya. Dalam 

hal ini penulis menggunakan model pembelajaran examples non examples untuk 

meningkatkan hasil belajar sejarah.  

 

Model pembelajaran examples non examples adalah model pembelajaran yang 

menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang 

bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam gambar yang disajikan. 

Model pembelajaran ini banyak mempelajari konsep yang kita pelajari di luar 

sekolah melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu 

sendiri. Sedangkan model pembelajaran picture and picture adalah pembelajaran 

yang menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran yaitu dengan cara 

memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Melalui 

cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis, sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. 

 

Selanjutnya model pembelajaran examples non examples diajarkan pada kelas 

eksperimen, yaitu pada kelas XI IPS1, kemudian diberikan pre-test untuk 

mengetahui kemampuan awal mereka, setelah itu dikelompokkan menjadi 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan model pembelajaran 

picture and picture diajarkan pada kelas pembanding, yaitu pada kelas XI IPS2, 

kemudian diberikan pre-test juga untuk mengetahui kemampuan awal mereka, 
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setelah itu dikelompokkan menjadi kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

 

Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas tersebut diberikan post-test 

untuk mengukur hasil belajar mereka, kemudian dibandingkan kedua hasil belajar 

tersebut dan yang akan diharapkan muncul suatu model yang lebih baik dalam 

suatu proses pembelajaran yang selanjutnya akan penulis pakai untuk proses 

pembelajaran di kelas. Selanjutnya mencari model pembelajaran yang lebih 

efektif. Dengan demikian, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut. 

 

     

 

  

 

 

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 

 

2.3 Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, 

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. 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. Ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran examples non examples dan 

picture and picture pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 

3. Ada perbedaan hasil belajar antara kemampuan awal tinggi, sedang, dan 

rendah pada siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 

Pre-tes 

 XI IPS2 

 XI IPS1 

Model pembelajaran 
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(kelas pembanding) 

Model pembelajaran 

Example non example  

(kelas eksperimen) 
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Hasil 
Belajar 

 

Hasil 
Belajar 
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4. Ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal dalam 

menentukan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri Banjar Agung. 

5. Ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran examples non examples 

dan picture and picture dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI SMA 

Negeri Banjar Agung. 

 


