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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah atas pada dasarnya 

memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk dapat mengoptimalkan berbagai 

potensi yang ada dalam diri siswa itu sendiri, sehingga pembelajaran sejarah tidak 

hanya selesai dengan tersampaikannya materi ajar saja, akan tetapi harus sampai 

kepada tercapainya tujuan dari pembelajaran sejarah sebagaimana yang tercantum 

dalam KTSP, yaitu: 

1. Mendorong siswa berpikir kritis-analitis dalam memanfaatkan 

pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa 

kini dan yang akan datang. 

2. Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-

hari. 

3. Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk 

memahami proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat. (Pusat 

Kurikulum, 2002 dalam 

http://teachingofhistory.blogspot.com/2012/06/tujuan-pembelajaran-

sejarah.html [8 Mei 2013]). 

Mengacu kepada tujuan pembelajaran sejarah di atas, maka diperlukan 

suasana kegiatan belajar mengajar sejarah yang mendorong siswa untuk dapat 

mencapai itu semua, baik dengan dorongan media, model, maupun metode 

pembelajaran, karena untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, siswa 

harus diarahkan untuk terlibat secara aktif dan melakukan kegiatan belajar 

lainnya selain mendengarkan materi ajar sejarah seperti mencari sumber belajar 

sendiri, mengkaji permasalahan yang relevan dengan materi ajar sejarah, berbagi 

ide dan pendapat, maupun melakukan tanya jawab antar siswa, sehingga dengan 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sejarah, baik aktif secara 

fisik maupun secara psikis, maka tujuan dan kompetensi dari pembelajaran 
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sejarah di tingkat sekolah menengah atas akan dapat tercapai. Kompetensi 

tersebut antara lain: 

1. Mampu mengklasifikasi perkembangan masyarakat untuk menjelaskan 

proses keberlanjutan dan perubahan dari waktu ke waktu; 

2. Mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek 

kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, 

ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya terhadap 

masyarakat di Indonesia dan dunia dari waktu ke waktu; 

3. Mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan keragaman 

dalam sejarah masyarakat di Indonesia dan dunia serta perubahannya 

dalam konteks waktu; 

4. Mampu menemukan dan mengklasifikasi berbagai sumber sejarah dan 

adanya keragaman analisis serta interpretasi terhadap fakta tentang masa 

lalu yang digunakan untuk merekonstruksi dan mendeskripsikan 

peristiwa serta objek sejarah; 

5. Menyadari arti penting masa lampau untuk memahami kekinian dan 

membuat keputusan (Pusat Kurikulum, 2006 dalam 

http://teachingofhistory.blogspot.com/2012/06/tujuan-pembelajaran-

sejarah.html [8 Mei 2013]). 

 

Kompetensi-kompetensi di atas membutuhkan adanya aktivitas belajar 

siswa yang beragam. Tidak akan mudah menumbuhkan kompetensi 

mengklasifikasikan, memahami, menganalisis maupun menjelaskan berbagai hal 

yang berkaitan dengan sejarah, jika tidak didukung oleh aktivitas belajar yang 

baik dari siswa, sehingga di sinilah kreativitas dalam menciptakan suasana 

pembelajaran sejarah yang menarik, menantang dan menyenangkan dibutuhkan. 

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, ada beberapa permasalahan yang 

muncul dalam pembelajaran sejarah, yang membuat tujuan dan kompetensi dari 

pembelajaran sejarah menjadi sulit untuk dicapai. Hal tersebut sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Wiriaatmadja (2002: 133) yang menyatakan bahwa  

Banyak siswa yang mengeluh bahwa pelajaran sejarah itu membosankan 

karena isinya hanya merupakan hafalan saja dari tahun ke tahun, tokoh dan 

peristiwa sejarah. Segudang informasi dijejalkan begitu saja kepada siswa dan 

siswa tinggal menghafalkannya di luar kepala. Memang "menghafal" atau 

"mengingat" adalah salah satu cara belajar seperti halnya menirukan 

(iminating atau copying) mencoba-coba dengan trial and error, kadang-

http://teachingofhistory.blogspot.com/2012/06/tujuan-pembelajaran-sejarah.html%20%5b8
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kadang juga kita berpikir atau merenungkan apa yang kita lihat dan kita alami 

dengan hasil yang berbeda-beda. 

 

Pendapat Wiriaatmadja sejalan dengan pendapat Ismaun (2001: 99-100) 

yang juga mengungkapkan bahwa permasalahan lainnya yang muncul dalam 

pembelajaran sejarah di kelas adalah 

Keluhan para siswa yang kadang-kadang kita dengar pada umumnya adalah 

bahwa mereka merasa jenuh atau bosan dalam menerima pelajaran dan 

mempelajari materi pelajaran sejarah. Hal itu terjadi karena seakan-akan 

demikian luas dan hampir tak terbatasnya materi pelajaran yang harus 

dipelajari dan dihapalkan. 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, terlihat bahwa pembelajaran sejarah 

identik dengan banyaknya materi ajar tentang berbagai peristiwa sejarah, tokoh-

tokoh, tanggal, tahun dan itu semua dipandang sebagai sesuatu yang harus 

dihafalkan oleh siswa, sehingga ketika pembelajaran sejarah disajikan tanpa 

adanya inovasi dan kreativitas dari guru, maka pembelajaran sejarah akan menjadi 

pembelajaran yang membosankan dan tidak memberikan makna apapun bagi 

siswa dan tentu saja hal tersebut akan berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan 

dan kompetensi dari pembelajaran sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, inovasi dan 

kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah menjadi penting. Bentuk kreativitas 

itu dapat berupa penerapan beragam model pembelajaran, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media dan kreativitas dalam hal lainnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran sejarah. Penggunaan model atau pun metode pembelajaran 

ternyata memberi pengaruh yang cukup besar terhadap berjalannya kegiatan 

belajar mengajar, termasuk dalam pembelajaran sejarah. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Martanto, dkk (2009: 10) dalam 

http://suciptoardi.wordpress.com/2009/07/28/pembelajaran-sejarah-

permasalahan-dan-solusinya/ [8 Nopember 2012] yang juga menyatakan bahwa 

hal lainnya yang mempengaruhi pembelajaran sejarah yaitu 

Model pembelajaran yang bersifat satu arah di mana guru menjadi sumber 

pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk 

http://suciptoardi.wordpress.com/2009/07/28/pembelajaran-sejarah-permasalahan-dan-solusinya/%20%5b8
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diubah. Pembelajaran sejarah saat ini mengakibatkan peran siswa sebagai 

pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Pengalaman-pengalaman 

yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya atau lingkungan sosialnya tidak 

dijadikan bahan pelajaran di kelas, sehingga menempatkan siswa sebagai 

peserta pembelajaran sejarah yang pasif. 

 

Kondisi pembelajaran sejarah yang dipaparkan di atas, sejalan dengan 

hasil pengamatan di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur yang menunjukkan 

bahwa selama kegiatan pembelajaran sejarah, aktivitas belajar siswa cenderung 

rendah. Hal ini terlihat dari peran guru di kelas yang nampak lebih dominan, 

siswa masih sangat tergantung kepada penjelasan guru, sehingga kondisi ini 

membuat siswa kurang aktif di kelas bahkan terkadang sampai ada siswa yang 

tertidur ketika pelajaran sejarah berlangsung. Selain itu, ketika menjelaskan 

materi ajar sejarah pun, guru lebih sering membacakan kembali isi materi dari 

buku teks yang digunakan dalam proses belajar mengajar sejarah di kelas, 

sehingga siswa memandang pembelajaran sejarah sebagai pembelajaran yang 

berisi dongeng dan berisi banyak hafalan. Akibatnya kondisi ini membuat siswa 

merasa bosan, dan pada saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, tidak ada satu pun siswa yang mengajukan pertanyaan, bahkan ketika 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, tidak ada siswa yang mau 

memberikan jawaban. 

Permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur adalah keterbatasan sumber belajar 

siswa. Guru tidak mewajibkan siswa untuk memiliki buku teks, sehingga 

penjelasan yang disampaikan oleh guru dijadikan sumber informasi utama untuk 

mereka belajar dan kondisi tersebut menyebabkan seringnya siswa diberikan 

tugas untuk membuat rangkuman materi ajar sejarah. Rangkuman itu didiktekan 

langsung oleh guru di kelas dan dalam proses belajar mengajar sejarah pun, 

dukungan media pembelajaran sejarah sangat kurang. Media yang ada di kelas 

adalah white board dan itu pun sering kali tidak digunakan oleh guru ketika 
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memberikan penjelasan. Hal ini membuat aktivitas belajar siswa semakin 

menurun. 

Berdasarkan kondisi di atas, perlu ditumbuhkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah agar siswa dapat mengembangkan segenap potensi 

yang dimilikinya melalui kegiatan mendiskusikan permasalahan yang bersifat 

tematik, mencari referensi yang relevan dengan masalah yang didiskusikan, 

menulis laporan hasil diskusi kelompok, mempresentasikan laporan, melakukan 

tanya jawab, berpendapat, dan menyanggah bahkan hingga berdebat. Aktivitas 

belajar tersebut dapat menjadikan pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran 

yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa itu sendiri dan dapat 

menumbuhkan kompetensi belajar dalam diri siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

akan menerapkan metode diskusi kelompok. Metode ini mendorong terhadap 

munculnya pola komunikasi dua arah, baik komunikasi antara siswa dengan guru 

maupun komunikasi siswa dengan siswa, sehingga dengan penerapan metode 

diskusi kelompok memungkinkan setiap individu siswa untuk ikut berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran sejarah. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah 

(2010: 87-88) yang menyatakan bahwa “Dalam proses diskusi ini proses belajar 

mengajar terjadi, di mana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, 

saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi 

juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja”.  

Melalui metode diskusi kelompok ini, maka kegiatan belajar mengajar 

akan berpusat kepada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Slavin (1994) dalam Baharuddin (2008: 116-117) yang 

menyatakan bahwa 

Dalam proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa 

menjadi pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Guru dapat 

memfasilitasi proses ini dengan menggunakan cara-cara yang membuat 

sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa, untuk itu, guru 

harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 
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mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, di samping mengajarkan siswa untuk 

menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka sendiri. 

 

Merujuk kepada berbagai temuan di lapangan dan mengacu pula kepada 

berbagai pendapat di atas, maka dapat terlihat bahwa metode diskusi kelompok 

merupakan salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 

guru untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, sehingga penulis melakukan 

penelitian dengan judul: 

“Penerapan Metode Diskusi Kelompok untuk Menumbuhkan Aktivitas 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah” 

(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur) 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan kepada kondisi yang ada di lapangan serta permasalahan 

yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, nampak bahwa kegiatan 

pembelajaran sejarah yang dilaksanakan di sekolah belum mendorong tumbuhnya 

aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti melihat aspek 

penerapan metode diskusi kelompok sebagai hal penting yang dapat diterapkan 

secara kreatif oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar sejarah di kelas. Oleh 

karena itu, dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk melakukan rumusan masalah 

berkaitan dengan “Bagaimana penerapan metode diskusi kelompok dapat 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah di kelas?”. 

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

kemudian dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merencanakan penerapan metode diskusi kelompok untuk 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur? 
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2. Bagaimana menerapkan metode diskusi kelompok untuk menumbuhkan 

aktivitas belajar siswa di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur?  

3. Bagaimana aktivitas belajar siswa setelah diterapkannya metode diskusi 

kelompok dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 

Cianjur? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru pada saat menerapkan metode 

diskusi kelompok untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur? 

5. Solusi apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi berbagai kendala 

yang menghambat terhadap penerapan metode diskusi kelompok untuk 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 

Cianjur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai penerapan metode diskusi kelompok untuk 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah. Adapun tujuan 

khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji perencanaan penerapan metode diskusi kelompok dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur. 

2. Mengkaji penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur 

3. Menganalisis aktivitas belajar siswa setelah diterapkannya metode diskusi 

kelompok dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 

Cianjur. 

4. Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pada saat menerapkan 

metode diskusi kelompok di kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur. 
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5. Menemukan solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat 

terhadap penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 1 Cianjur. 

 

D. Manfaat atau Signifikansi Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:  

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam 

penerapan metode diskusi kelompok untuk menumbuhkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran sejarah. 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

terutama pihak-pihak yang berada dalam lingkungan dunia pendidikan: 

a. Bagi guru 

Memberikan informasi baru mengenai metode ajar yang dapat diterapkan 

oleh guru dalam pembelajaran sejarah di kelas serta memberikan 

gambaran dan motivasi kepada guru untuk mendiversifikasi dan 

mengembangkan ide kreatif guru dalam pembelajaran sejarah di sekolah. 

b. Bagi siswa 

Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah dengan 

mengajak siswa untuk melakukan perbincangan ilmiah dalam diskusi 

kelompok, sehingga pembelajaran sejarah menjadi sebuah kegiatan belajar 

mengajar yang menarik dan memotivasi siswa. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di SMA 

Pasundan 1 Cianjur. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan penelitian tindakan kelas (PTK) ini dijabarkan dalam struktur 

organisasi skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian yang di dalamnya berisi 

pemaparan hasil pengamatan awal di lapangan dalam proses belajar mengajar 

sejarah di kelas, kemudian terdapat identifikasi dan perumusan masalah yang 

menjadi fokus dari penelitian untuk diperoleh pemecahannya, tujuan penelitian, 

manfaat atau signifikansi penelitian yang dijabarkan baik manfaat secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis bagi guru, siswa dan sekolah, serta struktur 

organisasi skripsi yang menjabarkan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi 

ini. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini memaparkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, di mana 

variabel-variabel tersebut dikaji secara teoritis berdasarkan kepada berbagai 

sumber referensi yang relevan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai lokasi dan subjek penelitian, desain 

penelitian yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dari mulai tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi sampai dengan refleksi. Bab ini pun 

memaparkan pula mengenai metode penelitian yang digunakan, definisi 

operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik 

pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan analisis data 

sebagai kerangka untuk mengolah data yang diperoleh. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian 

berdasarkan kepada data yang sudah diperoleh dan diolah oleh peneliti. 

Berdasarkan kepada bab ini maka hasil dari variabel-variabel yang diajukan 
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dalam penelitian dapat dijabarkan dengan lebih jelas sesuai dengan hasil yang 

diperoleh di lapangan. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian yang diuraikan pada sub bab kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar berbagai referensi, baik referensi berupa sumber buku, 

artikel, maupun sumber internet yang digunakan oleh penulis sebagai sumber 

rujukan tertulis dalam penelitian, sehingga berbagai kutipan maupun sumber-

sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. 

LAMPIRAN 

Berisi berbagai macam instrumen yang digunakan dalam penelitian 

maupun data awal dan data yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. 

 

 


