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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dikakukan oleh peneliti, berikut akan 

dipaparkan simpulan dan rekomendasi sebagaimana yang telah ada pada rumusan 

masalah dalam Bab I berkaitan dengan bagaimana merencanakan, melaksanakan 

penggunaan media time line untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis 

siswa dalam pembelajaran sejarah, serta upaya mengatasi kendala yang muncul 

ketika pelaksanaan. 

A. Kesimpulan  

Pertama, tahap perencanaan penelitian penggunaan media time line  dalam 

pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa. 

Pada tahapan ini, peneliti membagi empat jenis perencanaan: 1) dokumen kegiatan 

belajar mengajar, 2) perizinan, 3) materi dan media time line 4) Instrumen penelitian. 

 Berkenaan dengan dokumen kegiatan belajar mengajar, sebelum melakukan 

pra-penelitian peneliti terlebih dahulu mempelajari segala sesuatu yang berhubungan 

dengan dokumen kurikulum 2013. Lebih khususnya terkait silabus, pedoman 

pembuatan RPP terbaru pada permen no 103 tahun 2014, materi pokok, kompetensi 

inti, kompetensi dasar, kalender akademikdan hari efektif pembelajaran. Selebihnya, 

peneliti mulai melengkapi dokumen kegiatan belajar mengajar kepada guru mitra, 

seperti jadual pelajaran, daftar hadir siswa dan agenda pembelajaran pertemuan 

sebelumnya. Setelah semuanya lengkap peneliti membuat RPP sesuai dengan 

rencana materi yang akan disampaikan saat tindakan. Perencanaan mengenai 

dokumen kegiatan belajar mengajar, peneliti hampir tidak mengalami kendala yang 

berarti berkat arahan dari dosen pembimbing dan bantuan guru mitra. 

Perizinan merupakan bagian dari perencanaan yang dilakukan oleh peneliti, 

karena berkaitan dengan arah tujuan penelitian secara formal melalui surat 

permohonan izin dari Universitas kepada pihak SMA Negeri 11 Bandung. Ketika 

pihak SMA Negeri 11 Bandung dan guru mitra mengizinkan, tentunya menegaskan 

beberapa catatan, seperti alokasi waktu penelitian, materi yang harus dicapai dan 

kesediaan menyampaikan laporan setelah penelitian selesai. Hal ini mendorong 
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untuk peneliti bersedia untuk berkomitmen terhadap apa yang diarahkan oleh pihak 

sekolah.  

Selanjutnya, mengenai materi ajar dan media yang akan digunakan. Media 

time line merupakan media yang fleksibel untuk digunakan pada materi sejarah 

manapun. Dengan ini, peneliti lebih leluasa dalam merencanakan penggunaannya. 

Peneliti mempersiapkan pokok-pokok materi yang harus disampaikan, media time 

line menjadi alat bantu untuk membuat materi lebih kongkrit, sederhana, menarik 

dan menumbuhkan pemikiran peserta didik saat media time line ditampilkan. 

Kesulitan utama dalam membuat media time line adalah mencari gambar yang 

menarik (tidak monoton) dan refresentasi dari peristiwa. Peneliti harus banyak 

mengeksporasi informasi dari internet atau sengaja scangambar dari  berbagai buku.  

Terakhir, berkaitan dengan instrumen penelitian. Peneliti menyiapkan 

instrumen penelitian berupa lembar panduan observasi, panduan wawancara dan 

lembar panduan studi dokumenter. Ketercapainan kemampuan berpikir kronologis 

menjadi perhatian utama dalam aspek-aspek dalam masing-masing instrumen 

penelitian. Belajar dari hasil evaluasi pada perencanaan sebelumnya, perencanaan 

dari siklus satu ke siklus seterusnya berangsur-angsur menuju ke arah yang lebih 

baik. 

Kedua, tahap pelaksanaan tindakan. Beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksaan pembelajaran, yaitu waktu pembelajaran dilaksanakan di jam pertama, 

peneliti menjadi guru yang melaksanakan pembelajaran, observer telah 

berpengalaman dalam penelitian tindakan kelas dan tersedianya proyektor di kelas. 

Ketika penelitian dilaksanakan pada jam pertama peneliti banyak terbantu terutama 

berkaitan dengan kondusifnya kelas karena siswa, peneliti dan observer 

konsentrasinya masih terjaga. Sepertinya kondisi akan berbeda ketika pelaksanaan 

tindakan pada jam ketiga apalagi pada dua jam terakhir.  

Peneliti juga banyak terbantu karena observer EAP dan AAG sebelumnya 

pernah menjadi observer pada penelitian tindakan kelas. Tentunya peneliti tidak 

terlalu kesulitan ketika harus menyamakan persepsi mengenai instrumen penelitian 

dan hal lain yang perlu diperhatikan. Ketika peneliti ada hal yang keliru, observer 

setelahnya mengungkapkan ketika evaluasi. Sehingga pada pada siklus tindakan 

berikutnya sudah dapat diantisifasi. 
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Selain itu, peneliti terbantu dengan adanya proyektor di dalam kelas. Peneliti 

tidak usah bersusah payah membawa atau meminjam ke ruang sarana sekolah dan 

posisi proyektorpun sudah berada pada posisi yang tepat.  

Tidak dapat dipungkiri, selain faktor-faktor pendukung tadi, terdapat pula 

faktor yang dirasa peneliti cukup menghambat jalannya panelitian tindakan, seperti 

dari sisi siswa, waktu dan sarana pembelajaran. Dari siswa sendiri, siswa terlihat 

lemah pada pemahaman materi sebelumnya, hal ini dapat terlihat ketika peneliti 

melakukan tahapan apersepsi dan eksplorasi pada tindakan yang pertama. Sehingga 

pada tindakan pertama, peneliti sempat terlalu lama dalam mengulas materi 

sebelumnya.  

Ketersediaan buku bahan ajar siswapun menjadi salah satu yang membuat 

siswa beralasan untuk tidak maksimal dalam mencari sumber referensi. Sehingga 

yang utama dalam pencarian sumber adalah dengan pencarian di internet. 

Alokasiwaktu 2x45 terlalu sempit untuk penelitian tindakan kelas yang 

menuntut adanya aktivitas siswa. Oleh karennya terkadang penyampaian materi 

menjadi terkesan terburu-buru. Kenadala lain yang berkaitan dengan waktu adalah 

banyak hari tidak efektiv pada semester genap, menjadikan penelitian mengalami 

dua kali hambatan.  

 Hambatan yang terakhir adalah berkaitan dengan teknis, seperti kelas terlalu 

terang, sehingga tampilan time line terganggu, proyektor cepat panas sehingga perlu 

off untuk beberapa menitdan wifi sekolah yang tidak menyala, sehingga tergantung 

pada penggunaan hp secara siswa masing-masing. 

Ketiga, berkaitan dengan pencapaian kemampuan berpikir keronologis dengan 

menggunakan media time line. Ketercapaian tersebut mengacu pada indikator yang 

telah ditetapkan oleh peneliti pada tahap petencanaan penelitian tindakan ini. Lima 

indikator tersebut adalah kamampuan membaca dan mengembangkan informasi dari 

time line, mengidentifikasi urutan waktu masa lalu atas setiap kejadian dengan 

konsep keruangan (spasial), menjelaskan konsep kesinambungan sejarah dan 

perubahannya, menghubungkan sebab-akibat dalam peristiwa sejarah dan 

merekonstruksi peristiwa sejarah.  

Kemampuan membaca dan mengembangkan informasi dari time line 

dikembangkan melalui aktivitas menafsirkan atau memaknai gambaran peristiwa 
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secara simbolis, mengisi cerita atau keterangan yang kosong pada time lineyang 

terdapat di LKS. Melalui aktivitas ini siswamengalami peningkatan pencapaian dari 

siklus pertama hingga siklus terakhir.  

Kemampuan mengidentifikasi urutan waktu masa lalu atas setiap kejadian 

dengan konsep keruangan (spasial) merupakan kemampuan yang diharapkan agar 

siswa dapat mengurutkan waktu kejadian peristiwa dengan selalu memperhatikan 

unsur tempat terjadinya peristiwa, sehingga siswa tidak hanya melihat peristiwa 

dalam satu konteks tempat saja, melainkan secara komparatif dengan peristiwa di 

tempat yang lain pada periode yang sama. Pada indikator ini, siswamengalami 

peningkatan pencapaian dari siklus pertama hingga siklus terakhir.  

Pada kemampuan menjelaskan konsep kesinambungan sejarah dan perubahan, 

siswa mendapatkan hasil yang cukup baik. Pada tahapan ini terdapat kendala 

tersendiri, namun guru selalu berusaha untuk memberikan penekanan penjelasan atau 

terkadang guru memberi kesempatan (jeda) untuk siswa berpikir pada materi yang 

berkaitan dengan kesinambungan dan perubahan.  

Kemampuan mengidentifikasi sebab-akibat dalam peristiwa sejarah memilki 

kendala tersendiri, dimana siswa harus dengan baik menyimak penjelasan guru dan 

harus mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Pada tahapan ini banyak 

siswa yang kurang mendapatkan hasil yang baik pada setiap silkusnya.  

Terakhir, kemampuan merekonstruksi peristiwa. Pada tahapan kemampuan ini 

siswa harus dapat menyusun kembali informasi yang tersebar diantara media time 

line penjeasan guru dan pencaraian informasi secara mandiri siswa. Kendala 

utamanya dalah dalam hal waktu yang relatif lebih lama. Pada indikator kemampuan 

ini pencapaian siswa dapat dikatakan masih kurang. 

Paparan di atas, menunjukan banyak hal yang masih menjadi kenadala, baik 

dalam tahap perencanaan ataupun pelaksanaan. Pada tahap perencanaan kendala-

kendala dapat diatasi terutama dengan memalui komunikasi yang baik, konsultasi, 

dan konfirmasi ke berbagai pihak, baik dosen pembimbing, guru mitra, sekolah, 

observer dan siswa.  

Pada tahap pelaksanaan kendala seperti seperti dari sisi siswa, waktu dan 

sarana pembelajaran. Penguasaan materi sebelumnya yang lemah pada siswa diatasi 

dengan cara siswa diberikan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang 
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sebelumnya, sehingga siswa mengekplorasi secara mandiri. Selain itu siwa juga 

diberikan PR tentang materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya, berupa soal 

atau tugas membaca.  

Keterbatasan waktu dapat diatasi dengan menggunakan satu jam pertemuan 

berikutnya untuk meneruskan siklus penelitian yang berupa presentasi, dan satu jam 

berikutnya pematerian (belajar) seperti biasa, di luar tindakan. Terkait dengan 

kendala sarana internet, siswa dipersilahkan untuk membuka internet di hp dan 

situsnya sudah diarahkan oleh guru, jadi waktu dapat leih efektif. Berhubungan 

dengan proyektor yang off otomatis ketika kepanasan, peneliti mengatur waktu 

penggunaan, dioff-kan ketika peneliti sedang menjelaskan secara lisan yang tidak 

memerlukan tanyangan.  

Penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media time 

line dapat meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya peningkatan pencapaian dari siklus satu sampai dengan siklus empat, 

dan karakteristik dari media time line mendukung tercapainya indikator kemampuan 

berpikir kronologis.   

B. Saran  

Berikut ini peneliti akan menyampaikan saran kepada beberapa pihak terkait 

dengan hasil penelitian tentang penggunaan media time line untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kronologis siswa dalam pembelajran sejarah.  

Pertama, bagi pihak SMAN 11 agar dapat menyediakan buku siswa dan 

jaringan wifi yang stabil guna mengakses informasi dari internet yang menunjang 

pembelajaran. Karena tanpa keduanya, pembelajaran hanya akan didominasi oleh 

guru, sedangkan dalam kurikulum 2013 menuntut pembelajaran harus sudah berbasis 

student center. 

Kedua, bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan 

senantiasa menjadi insan pembelajar. Selain itu harus lebih selektif dalam menerima 

informasi terutama dari internet karena banyak informasi yang didapatkan masih 

memerlukan kritik.  

Ketiga, bagi guru mata pelajaran sejarah. Untuk lebih menyederhankan dan 

membuat siswa memahami materi sejarah maka diperlukan upaya untuk 

menciptakan suasana belajar yang efektif dan membuat siswa berpikir. Dengan 
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demikian peneliti menyarankan agar media time line menjadi media alternatif dalam 

pembelajaran sejarah.  

Keempat, bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan, 

agar melakukan identifikasi kekurangan-kekurangan dari penelitian ini serta 

memperbarui terus perkembangan teknologi untuk membuat time line yang lebih 

menarik namun sesuai dengan tujuan-tujuan dari media pembelajaran.  

 


