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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas dan karakter bangsa sehingga perlu untuk menciptakan pendidikan 

berkualitas. Pendidikan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam 

keagamaan, spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

lain yang diperlukan untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana 

yang diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 

Pendidikan menjadi hal penting dalam kehidupan manusia karena 

pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya sehingga akan diperoleh apa yang ingin dicapai, sebagaimana ditegaskan 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang fungsi Sistem Pendidikan Nasional, 

bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi menumbuhkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 



2 
 

Tri Sumardi, 2013 

Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah ( Penelitian Tindakan Kelas di Kelas  XI IPA 1 SMA 
Negeri 14 Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 

Keberhasilan pendidikan nasional yang baik salah satunya bisa dicapai 

melaui proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu bagian 

dari pendidikan. Proses pembelajaran yang baik diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi untuk menunjang bakat, 

minat dan psikologis peserta didik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2006 Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

  

Proses belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. Ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku 

dalam dirinya sebagaimana dijelaskan oleh Sadiman (1986:2), belajar adalah 

suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur 

hidup, sejak dia masih bayi hingga keliang lahat nanti, yang ditandai dengan 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Keberhasilan dalam proses belajar  

didukung oleh beberapa faktor yang dipengaruhi oleh tujuan, guru, anak didik, 

kegiatan pengajaran, bahan, alat evaluasi dan suasana evaluasi Widiarni dalam 

(http://akta408.wordpress.com/2008/10/30/keberhasilan-belajar-mengajar/), sehingga 

proses belajar merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan 

berpengaruh dalam menumbuhkan kegiatan belajar pada siswa menuju pada 

perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Agar kegiatan 

http://akta408.wordpress.com/2008/10/30/keberhasilan-belajar-mengajar/
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belajar dinikmati siswa maka kegiatan belajar harus bersifat menyenangkan, 

sehingga siswa merasa nyaman, aman dan asyik. Menurut Kurnia dalam 

(http://baleatikan.blogspot.com/2012/11/pembelajaran-menyenangkan 

joyful.html), perasaan yang mengasyikan atau menenangkan mengandung unsur 

inner motivation, yaitu dorongan keingintahuan yang disertai upaya mencari tahu 

sesuatu. Selain itu Pembelajaran yang menyenangkan perlu memberikan 

tantangan kepada siswa untuk berfikir, mencoba dan belajar lebih lanjut, penuh 

dengan percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara 

oftimal. 

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa 

pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Mata pelajaran sejarah 

berlandaskan kepada ilmu sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 

kesejarahan dan memiliki andil bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 Departemen 

Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran 

sejarah pada tingkat SMA, sebagai berikut: 

1. Membangun kesadaran siswa tetang 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 pemahaman siswa terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga kini dan masa yang akan datang. 

4. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia dimasa lalu. 

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. 

http://baleatikan.blogspot.com/2012/11/pembelajaran-menyenangkan%20joyful.html
http://baleatikan.blogspot.com/2012/11/pembelajaran-menyenangkan%20joyful.html
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(http://www.puskur.or.id/data/2006/KTSP%20depdiknas%20SMA_MA/0

8.%20Sejarah.pdf) 

 

Kenyataannya pembelajaran sejarah berdasarkan pendapat Kamarga 

(hankey.pbworks.com/w/page/16454829/Pembelajaran%20Sejarah) sejarah selalu 

diidentikan dengan pelajaran mengetahui dan menghafalkan peristiwa/fakta 

sejarah tanpa menelaah lebih lanjut apa sebenarnya yang diinginkan dari 

pemahaman terhadap peristiwa sejarah tersebut sehingga pelajaran sejarah yang 

diajarkan di sekolah masih kurang maksimal. Pembelajaran sejarah hanya 

bersumber pada buku teks tanpa berupaya untuk menumbuhkan keterampilan 

individu para siswa. Sebagian siswa menganggap pelajaran sejarah kurang 

memiliki nilai guna bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga siswa 

menganggap sejarah hanya membicarakan masa lalu saja yang tidak bisa diambil 

maknanya untuk hari ini. Mata pelajaran sejarah seharusnya mampu untuk 

menumbuhkan pengetahuan tentang sejarah nasional maupun umum, serta dapat 

mengambil makna dari apa yang dipelajari yang bisa dimanfaatkan untuk hari ini 

dan masa yang akan datang. 

Peneliti melakukan pra penelitian yang dilakukan pada hari Senin, 06 

Februari 2012 pada  mata pelajaran sejarah di kelas X-A SMA Negeri 14 

Bandung. Di kelas X-A memiliki kesamaan dengan permasalahan pembelajaran 

yang dibahas sebelumnya. Mata pelajaran sejarah diidentikan dengan pelajaran 

mengetahui dan menghafalkan peristiwa/fakta sejarah. Ditemukan beberapa 

persoalan yang mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif 

diantaranya, sebagai berikut: pertama kegiatan pembelajaran di kelas tersebut 

http://www.puskur.or.id/data/2006/KTSP%20depdiknas%20SMA_MA/08.%20Sejarah.pdf
http://www.puskur.or.id/data/2006/KTSP%20depdiknas%20SMA_MA/08.%20Sejarah.pdf
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kurang aktif ditandai dengan kurangnya aktivitas bertanya, menanggapi, maupun 

menjawab pertanyaan dari guru. Siswa cenderung kurang terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar, siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa disertai 

respon seperti tanggapan atau pertanyaan dari siswa. Kedua, pada saat kegiatan 

belajar berlangsung terlihat beberapa siswa mempunyai kegiatan sendiri diluar 

proses belajar di kelas, seperti: menggambar, mengobrol di luar mata pelajaran 

dan mengerjakan tugas lain dan sebagainya. Ketiga, kurangnya penggunaan media 

pembelajaran sehingga kurang mampu dalam membantu siswa untuk memahami 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru terhadap siswa. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran sejarah di kelas tersebut tidak berjalan semestinya seperti di kelas 

lainnya. Siswa di kelas lainnya ikut aktif dalam proses pembelajaran sejarah 

seperti bertanya dan menanggapi guru, sehingga ditakutkan akan menimbulkan 

salah pemahaman dari apa yang ingin disampaikan oleh guru bila proses 

pembelajaran berlangsung seperti itu. 

Menanggapi permasalahan yang terjadi di kelas tersebut penulis 

mewawancarai guru kelas X SMA Negeri 14 Bandung, beliau menjelaskan bahwa 

pada proses pembelajaran sejarah di kelas tersebut memiliki karakter yang 

berbeda. Kelas tersebut terkesan lebih pasif dibandingkan dengan kelas lainnya 

ditandai dengan kurangnya antusias siswa dalam kegiatan belajar seperti bertanya 

dan menjawab. 

Permasalahan di kelas tersebut mengarah pada kurangnya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. Kurangnya aktivitas siswa tersebut salah satunya 

dikarenakan guru kurang mengembangkan media sehingga siswa tidak ikut aktif 
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dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu alat 

penghubung antara guru dan siswa, sama halnya seperti yang diungkapkan oleh 

Munadi (2008:5) media pembelajaran sebagai penyalur atau penghubung pesan 

ajar yang diadakan atau diciptakan secara terencana oleh para guru dan pendidik 

yang biasa dikenal sebagai media pembelajaran sehingga komunikasi yang akan 

disampaikan oleh guru terhadap siswanya lebih mudah dengan bantuan media 

pembelajaran.  

Menggunakan media pembelajaran dalam pengajaran sejarah diharapkan 

dapat mempermudah siswa untuk menerima dan memahami pelajaran sejarah. 

Media pembelajaran memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar. Media 

pembelajaran yang digunakan dengan tepat akan menentukan keberhasilan suatu 

proses pembelajaran. Hal ini ditegaskan oleh Sujana (1995:37) bahwa proses dan 

keberhasilan belajar siswa menunjukkan perbedaan yang nyata antara 

pembelajaran yang menggunakan media dengan tanpa media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penggunaan Media (Sadiman, 2009:15) 
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Berdasarkan bagan tersebut tergambarkan bahwa media pembelajaran 

merupakan pengantar yang baik dalam menyampaikan apa yang ingin 

disampaikan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan. Menurut Sadiman 

(2009:14) bahwa, media pembelajaran sebagai salah satu alat yang dapat 

mengatasi permasalahan pembelajaran, seperti: perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indra, cacat tubuh, hambatan letak geografis, jarak 

waktu dan lain-lain. Menggunakan media pembelajaran maka guru akan lebih 

mudah dalam menyampaikan pesan pelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan suatu materi 

pelajaran kepada siswa memiliki berbagai macam. Peneliti berpendapat bahwa 

salah satu cara penyajian materi pelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar adalah dengan menggunakan media pembelajaran kartu 

permainan sejarah. Kartu permainan disini bukanlah suatu kartu yang digunakan 

oleh orang untuk bermain permainan pada umumnya, melainkan suatu media 

pembelajaran yang bentuknya dibuat seperti kartu domino untuk menarik minat 

siswa dalam belajar sejarah. Kartu permainan sejarah digunakan untuk memahami 

tokoh-tokoh, peristiwa, dan fakta sejarah, untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. 

Uraian di atas mendorong ketertarikan peneliti melakukan penelitian 

sekaligus upaya perbaikan, yang diinitegrasikan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang berjudul: “Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah 
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Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah 

( Penelitian Tindakan Kelas di Kelas  X- A SMA Negeri 14 Bandung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah utama yang akan dikaji adalah 

“Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah Dalam Upaya 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah ( Penelitian 

Tindakan Kelas di Kelas X-A SMA Negeri 14 Bandung)”. 

Untuk memperjelas kajian ini, masalah pokok tersebut dijabarkan dalam 

beberapa pertanyaan penelitian berikut ini : 

1. Bagaimana kondisi awal sebelum menggunakan media kartu permainan 

sejarah dalam pembelajaran sejarah di kelas X-A SMA Negeri 14 

Bandung? 

2. Bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan media kartu permainan sejarah dalam pembelajaran 

sejarah di kelas X-A SMA Negeri 14 Bandung? 

3. Apakah penerapan media kartu permainan sejarah dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas X-A SMA 

Negeri 14 Bandung? 

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi  guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan media kartu permainan 

sejarah di kelas X-A SMA Negeri 14 Bandung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan kondisi awal sebelum menggunakan media kartu 

permainan sejarah dalam pembelajaran sejarah di kelas X-A SMA 

Negeri 14 Bandung. 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

media kartu permainan sejarah dalam pembelajaran sejarah di kelas 

X-A SMA Negeri 14 Bandung. 

3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi  guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan media kartu permainan 

sejarah di kelas X-A SMA Negeri 14 Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan menggunakan media kartu permainan sejarah sebagai salah satu 

media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah, diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan 

media pembelajaran sejarah, juga menjadi bekal peneliti untuk terjun 

ke dunia pengajaran yang sesungguhnya. 

2. Bagi siswa, meningkatkan minat belajar siswa dalam memahami 

proses pembelajaran sejarah dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3. Bagi guru, membantu memberikan informasi peningkatan kemampuan 

siswa dan menambah pengetahuan dan menambah media 

pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah. 
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4. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran agar mutu pendidikan bisa 

menjadi lebih baik. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibawah ini  

terdapat beberapa definisi operasional yang akan menjelaskan secara rinci  

mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Media Kartu Permainan Sejarah  

Media permainan (games) adalah kontes antara para pemain yang 

berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu pula (Sadiman, 2008: 74). Sehingga 

permainan adalah sebuah alat yang dimainkan secara bersama untuk 

mencapai tujuan yang sama dengan aturan-aturan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Kartu permainan yang dimaksud adalah sebuah alat permainan 

yang terdiri dari dua bagian, yang satu berisikan pertanyaan dan yang satu 

lagi berisikan jawaban hingga dapat membuat satu lingkaran yang utuh. 

Kartu permainan Sejarah adalah alat permainan yang di dalamnya 

berisikan bagian-bagian dalam pembelajaran sejarah di sekolah. 

Penggunaan media kartu permainan sejarah dalam pembelajaran 

sejarah pada penelitian ini lebih diarahkan untuk menumbuhkan minat 

siswa, meningkatkan respon siswa, serta belajar sejarah sebagai proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Keterampilan yang 
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dibentuk tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi  yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran sejarah. Media kartu permainan sejarah di 

dalam terdapat proses pembelajaran secara visual terhadap penyampaian 

pelajaran sejarah sehingga memudahkan mengingat kembali informasi 

yang telah dipelajari mengenai materi sejarah, juga terdapat tahapan kerja 

sama dalam suatu kelompok  kecil  yang  terdiri  dari beberapa siswa dan 

menempatkan seorang guru sebagai pengarah. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penggunaan media kartu 

permainan sejarah dalam penelitian ini, diantaranya : 

a. Kelompok Belajar 

Pada tahapan ini sebelumnya siswa dibentuk kelompok 

belajar yang terdiri beberapa siswa yang telah dibagi sebelumnya. 

Semua anggota kelompok belajar mempersiapkan diri dengan 

mengkaji buku sumber. Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk 

mengerjakan kartu permainan sejarah, siswa menyusun rangkaian 

kartu permainan sejarah hingga menyusun lingkaran yang 

sempurna. Kartu permainan sejarah ini untuk menarik minat proses 

pembelajaran sejarah di kelas. Kartu permainan sejarah ini untuk 

menyampaikan pokok pembelajaran yang akan dibahas dan 

didiskusikan, selanjutnya setiap kelompok belajar mengikuti 

presentasi kelas. 
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b. Presentasi Kelas 

Pada tahapan ini, setiap kelompok belajar mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas dengan menyajikan hasil diskusi 

yang telah dilakukan sebelumnya, pada presentasi kelas ini 

ditekankan hanya menyangkut pokok-pokok masalah materi saja, 

sesi tanya jawab dibatasi cukup dengan dua pertanyaan, mengingat 

banyaknya kelompok belajar yang akan tampil agar sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran dan waktu pelajaran. 

c. Menyimpulkan Hasil Diskusi Kelompok 

Pada tahapan ini, guru mengarahkan siswa secara bersama-

sama untuk menyimpulkan hasil diskusi, guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok-kelompok yang melakukan 

presentasi kelas. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik melihat bagaimana kelompok mampu menyelesaikan 

permainan sejarah pada saat proses diskusi berlangsung. Guru 

melakukan penguatan terhadap materi pembelajaran yang berkaitan 

dengan tujuan pembelajaran. 

2.   Aktivitas Belajar Siswa 

Pembelajaran yang berlangsung di kelas di dalamnya terdapat 

aktivitas belajar siswa. Menurut  Mulyono (2001: 26), aktivitas artinya 

kegiatan / keaktifan, segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non-fisik merupakan suatu aktivitas. 

Belajar menurut Oemar Hamalik (2001: 28), adalah proses perubahan 



13 
 

Tri Sumardi, 2013 

Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah ( Penelitian Tindakan Kelas di Kelas  XI IPA 1 SMA 
Negeri 14 Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga 

aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi di dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

belajar.  

Aktivitas belajar memiliki berbagai macamnya. Oemar Hamalik 

(2001: 172) mengklasifikasikan aktivitas belajar terbagi delapan 

kelompok, yaitu: a) Kegiatan-kegiatan visual, b) Kegiatan-kegiatan lisan, 

c) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, d) Kegiatan-kegiatan menulis, e) 

Kegiatan-kegiatan menggambar, f) Kegiatan-kegiatan metrik, g) Kegiatan-

kegiatan Mental dan h) Kegiatan-kegiatan Emosional. Aktivitas belajar 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan visual, kegiatan 

mendengarkan dan kegiatan lisan, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Visual 

1) Siswa diarahkan untuk membaca. 

2) Siswa diarahkan untuk mengerjakan kartu permainan. 

b. Kegiatan Mendengarkan.  

1) Siswa diarahkan mendengarkan penyajian bahan. 

2) Siswa diarahkan mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok. 

c. Kegiatan Lisan  

1) Siswa diarahkan mengajukan pertanyaan. 

2) Siswa diarahkan mengemukakan pendapat. 

 3) Siswa diarahkan memberi saran.  
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Indikator-indikator aktivitas belajar tersebut mengacu pada lembar 

kegiatan siswa yang di dalamnya menjelaskan kegiatan-kegiatan siswa 

yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Meningkatnya 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas X-A, 

diharapkan berpengaruh juga terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

dalam bentuk angka keberhasilan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan hasil penelitian akan dijabarkan dalam sistematika penulisan 

berikut ini : 

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang 

masalah sehingga penulis mengambil judul “Penerapan Media Pembelajaran 

Kartu Permainan Sejarah Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Sejarah ( Penelitian Tindakan Kelas X-A  SMA Negeri 14 

Bandung)”. 

Selain berisi mengenai latar belakang masalah, dalam bab satu ini juga 

berisi mengenai rumusan permasalahan yang penulis ambil, tujuan penelitian, 

sistematika penulisan serta manfaat penulisan skripsi ini bagi peneliti khususnya 

dan jajaran sekolah pada umumnya.  

Dalam bab II berisi mengenai landasan teoritis. Dalam bab ini 

memaparkan teori-teori atau pendapat dari berbagai tokoh yang sesuai dengan 

judul yang penulis ambil. Isi dari bab ini adalah definisi mengenai media 

pembelajaran secara umum, kemudian aktivitas belajar, selanjutnya media 
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pembelajaran sejarah yang diasumsikan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

Bab III ini membahas mengenai metode penelitian. Dalam bab ini berisi 

metode-metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Seperti metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, 

prosedur penelitian dan pengembangan penelitian. 

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan. 

Dalam bab ini membahas secara rinci dari rumusan permasalahan yang terdapat 

dalam bab pertama. 

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan 

kesimpulan dari keseluruhan dan saran. 

Daftar pustaka berisikan buku ataupun rujukan yang penulis gunakan 

dalam melakukan penelitian. 

 


