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ABSTRAK 

Petaksanaan Panbetajaran Sejarah Menurut 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan O<TSP) 

Pada SMA Negeri Kota Padang 

Bustamam, Etmihardi, Marfuzah Saniah 

Perner-ntah Republik Indonesia cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
secara bertahap telah melakukan perubahan kurikulum sejak awal Pelita I 1969 
satnpai sekarang. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh relevar~si kurikulurn 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran sejarah 
pada SMAN Negeri Kota Padang Tahun Ajaran 201 2-20 13. SMA yang diteliti adalah 
SMA berstatus RSBL SN dan biasa. 

Metode yang dipnakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan 
Huberman. 

Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa: 1) Pernbuatan silabus dan RPP 
dilakukan oleh guru-guru sejarah pada SMA Negeri yang diteliti. disusun melalui 
kesiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SM.4 Negeri Kota 
Padang. Narnun dalam proses pembelzjaran di dalam kelas tidak seorang guru pun 
yang membawa RPP ke dalam keias. RPP rnenurut penjelasan guru-guru ada di 
dalam flashdisk atau komputer wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 2) Proses 
pembelajaran sejarah pada ketiga SMA negeri yang diteliti cukup bervariasi. Pada 
SMA Negeri 10 Padang satu orang guru I ~ I I  Dra. Meliarti, M.Pd sudah mengajarkan 
secara kontekstual. Sedangkan Ibuk Dra. Zul Azbmi rnasih rnendominasi metode 
ceramah dalam proses pernbelajaran. Selanjutnya di SMA Negeri 2 Padang , 

rnenggunakan diskusi kelompok dalarn proses pembelajaran. Anak ditugaskan 
membuat tugas lalu didiskusikan minggu berikutnya. Sedangkan di SMA Negeri 8 
Padang, Drs. Mukhni dalarn pembelajaran menggunakan metode ceramah dari awal 
sampai akhir jam pelajaran dengan gaya mengajamya yans khas. Sedanskan huk 
Dra. Yetti Andera mengajar menggunakan infokus namun siswa tidak aktif dalarn 
pernbelajaran. Lain lagi dengan Ibuk Dra. Sri Mulyani yang mengajar dengan 
rnenwnakan laptop dan infokus lalu menugaskan anak mernbaca buku dan 
berdiskusi. 

Dari temuan di atas dapat disimpulkan RPP yang dibuat oleh guru sejarah 
dibicarakan di tin-&at M G W  dan disesuaikan dengin sekolah masing-masing. F 

Proses pembelajaran secara kontekstual. diskusi kelompok dan ceramah benfariasi. 

Keyword: RPP dan proses belajar mengajar 
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Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalarn ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 

I langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
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kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
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Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pendidikan Nasional 

secara bertahap telah melakukan pembaharuan kurikulum sejak awal pelita I 

tahun 1969 sampai tahun 2006. Semenjak tahun tersebut telah dihasilkan 

kurikulum 1975, 1984, 1994, 1999,2004 dan 2006. Perubahan masing-masing 

kurikulum dilatar belakangi oleh relevansi kurikulum dengan kebutuhan anak 

didik dan masyarakat (Ansyar, 1989:133). Dari sekian banyak perubahan 

kurikulum tersebut, perubahan kurikulum 2004 ke kurikulum 2006, terasa 

amat mendadak karena jarak waktunya hanya kurang lebih 2 tahun. 

Perubahan kurikulum yang terasa mendadak ini disebabkan oleh 

keluarnya Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri 

pendidikan nasional. Undang-undang dan peraturan tersebut adalah Undang- 

Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan pembagiaan 

kekayaan pusat dan daerah, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional, Permendiknas No 22 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23 

tentang standar Kelulusan dan Permendiknas No 24 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 (Mulyasa, 2008:Z). 

Bertolak dari undang-undang, PP dan Permendiknas di atas, maka 

tanggung jawab pendidikan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah 



daerah. Akibatnya pelaksanaan kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) 

yang baru bejalan dua tahun dan belum dievaluasi hams dirubah dengan 

segera. Untuk itu Depdiknas pada semester Januari-Jyni 2006 melakukan uji 

coba Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setelah uji coba tersebut 

pada semester Juli-Desember 2006 Kurikulum KTSP diberlakukan secara 

nasional. Sejalan dengan itu Depdiknas cq. Pusat Kurikulum menyusun 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang kemudian dikenal dengan 

Kurikulum Tingkat Nasional. Sejalan dengan itu dan untuk kelancaran 

pelaksanaan KTSP juga dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

digariskan di tingkat nasional hams dipedomani oleh setiap satuan pendidikan 

di daerah dalam menyusun kurikulumnya dengzn memperhatikan karakteristik 

masing-masing satuan pendidikan. Di dalam menyusun kurikulum satuan 

pendidikan kepala satuan pendidikan bertindak sebagai koordinator. Sebagai 

koordinator kepala sekolah mengundang para guru-guru, pengurus MGMP, 

komite sekolah, dewan pendidikan, tenaga ahli, dinas pendidikan dan Pemda. 

Tujuannya adalah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah 

(Mulyasa, 2008:3 3). 

Setelah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini selesai dirumuskan, 

tugas guru berikutnya adalah mengernbangkan silabus dan sistem penilaian 

dan dari silabus dijabarkan lagi ke dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran 



(RPP). RPP inilah yang dipedomani oleh seorang guru dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Namun demikian menurut seorang pakar kurikulum UNP Mohammad 

Ansyar (2008) sosialisasi kurikulum dari pusat ke daerah sangat jelek. Artinya 

apa yang dirancang atau dimmuskan oleh pakar kurikulum di tingkat nasional 

tidak tercema oleh para guru-guru di daerah. Tambahan lagi kondisi guru mata 

pelajaran sangat bervariasi baik dari ijazah yang dimiliki, penataran yang 

diikuti, pengalaman kerja dan keadaan sosial-ekonomi. Variasi-variasi tersebut 

di atas sangat mempengaruhi kemampuan guru-guru dalam menjabarkan 

kurikulum secara logis dan akurat. 

Akibatnya banyak satuan pendidikan kalau menyusun kurikulum belum 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Depdiknas. Artinya 

hampir semua satuan pendidikan di Kota Padang tidak melibatkan semua 

unsur yang ditentukan oleh pusat kurikulum atau BSNP. Disamping itu 

banyak satuan pendidikan yang belum mampu menpsun  kurikulum satuan 

pendidikan sendiri dan harus mengpnakan kurikulum pekolah lain. 

Hal ini diduga disebabkan oleh banyak faktor: pertama belum 

tersosialisasinya kurikulum KTSP dengan baik, kedua terbatasnya sumber- 

sumber tentang kurikulum KTSP di satuan pendidikan. Ketiga, belum 

meratanya guru-guru yang ditatar tentang kurikulum KTSP, keempat 

prasarana dan sarana yang belum memadai, kelima, keterbatasan biaya yang 

diperlukan. 



Bertolak dari pokok p i i ian  di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. 

B. Pembatasan Masalah 

Di Kota Padang terdapat 13 SMA Negeri yang terkurnpul ke dalam 

SMA negeri Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. sekolah standar 

nasional dan SMA biasa. 

Berdasarkan data di atas penelitian ini dibatasi pada SMA negeri yang 

bertaraf RSBI, SSN dan SMA biasa. Oleh sebab itu dari 13 SMA negeri yang 

ada, peneliti menetapkan 1 SMA negeri RSBT, 1 SMA negeri SSN dan satu 

SMA negeri bertaraf biasa Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran Juli- 

Desember 20 12 pada kelas 1, I1 dan 111. 

C. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dirumuskanlah masalah: Bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah di 

SM A Negeri Padang tahun ajaran 20 1 1-20 12 ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran 

sejarah yang ada pada SMA negeri yang ada di Padang Sumatera Barat tahun 

ajaran 201 1-2012. 



E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan seIesai pada akhir semester Juli-Desember 

2012 d m  diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Guru-guru sejarah SMA negeri yang ada di kota Padang. 

2. Bagi lembaga yang ada di atas SMA negeri sebagai pengambil kebijakan. 

3. B a ~ i  dosen jurusan sejarah terutama di UNP yang mencetak guru-guru 

sej arah. 



BAB II. 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

1. Pengertian 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan menurut Mulyasa (2006:13) 

adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan 

oleh setiap satuan pendidikan yang sudah mampu dan siap melaksanakannya. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan Undang- 

Undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 36 

berbunyi : 

"Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar 
nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikernbangkan 
dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 
daerah dan peserta didik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar 
dan rnenengah dikembangkan oleh sekolah dan kornite sekolah 
berpedoman pada standar lulusan dan standar isi serta panduan 
penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP (BSNP. 2006)". 

KTSP dikembangkan dengan memperhatikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan 

peserta didik dari satuan pendidikan, dan standar isi yang telah disahkan oleh 

pemerintah. Dalam pengembangan KTSP perlu diperhatikan upaya-upaya 

memaksimalkan hngsi  dan peran strategis guru yang meliputi: 

1) Menegakkan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesiond 
2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru 
3) Perlindungan hukum 
4) Perlindungan profesi 
5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Mulyasa, 2006: 16) 



Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah 

dikernbangkan oleh sekolah dan madrasah beserta komite. Sekolah atau 

madrasah berpedoman pada standar kompetensi lulusan d m  standar isi serta 

panduan penyusunan kurikulum yang dibuat BNSP. Hal-ha1 yang perlu 

dipahami dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan menurut Mulyasa 

(2006:20) adalah: 

1) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 
potensi dan karakter daerah serta sosial budaya masyarakat setempat 
dan peserta didik. 

2) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 
kurikulum dan standar kompetensi lulusan dibawah supervisi 
dinas pendidikan kabupaten/kota dan departemen agama yang 
bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan 

kurikulum yang dikernbangkan sesuai dengan latar belakang masing-masing 

daerah, dengan demikian materi pelajaran yang akan disampaikan sesuai 

dengan lingkungan peserta didik. KTSP merupakan strategi pengembangan 

kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif dan berprestasi. 

KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang 

memberikan otonomi luas pada satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat 

dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah 

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP (Depdiknas, 2006:20) adalah. 

Berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik d m  lingkungannya. 

1 )  Beragam terpadu 
2) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni 



3) Relevan dengan kebutuhan kehidupan 
4) Menyeluruh dan berkesinambungan 
5) Belajar sepanjang hayat 
6) Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah 

Komponen KTSP menurut Depdiknas (2006) : 

1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan 
2) Acuan operasional menyusun KTSP 
3) Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuaq pendidikan 
4) Kalender pendidikan 

2. Karakteristik KTSP 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan menekankan pada kemampuan 

yang hams dicapai dan dimiliki oleh lulusan satu jenjang pendidikan. 

Kemampuan lulusan yang harus dicapai dinyatakan dengan standar 

kompetensi yaitu kemampuan minimal yang hams dicapai lulusan. Standar 

kompetensi lulusan merupakan modal utama untuk bersaing ditingkat regional 

maupun global, karena persaingan yang tejadi dalaq era globalisasi adalah 

persaingan sumber daya manusia. Karakteristik w l u m  ini menurut M. 

i'vfuchlish (2008) KTSP adalah: 

a. Has11 belajar belajar dinyatakan dengan kemampuan atau 
kompetensi yang dapat didemonstrasikan atau ditampilkan 

b. Semua peserta didik hams mencapai ketuntasan belajar, yaitu 
menguasai semua kompetensi dasar 

c. Kecepatan belajar peserta didik tidak sama 
d. Penilaian menggunakan acuan kriteria 
e. Ada program remedial, pengayaan dan percepatan 
f. Tenaga pengajar atau pendidik merancang pengalaman belajar 

peserta didik 
g. Tenaga pengajar mencakup aspek afektif yang berinteraksi dalam 

semua mata pelajaran 



Sebagai sebuah konsep sekaligus program, KTSP memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

a. KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan maupun klasial 

b. KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 
c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi 
d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya 

yang memenuhi unsur edukatif 

3. Landasan KTSP 

Beberapa landasan yuridis yang mendasari kebijakan KTSP menurut 

Muyasa (2006:24), antara lain: 

a. b2-J Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional 
b PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 

(BSNP). 
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan 
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan 
dasar clan menengah 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasicnal Nomor 24 Tahun 2006 
tentang pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menensah 

4. Tujuan KTSP 

Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan rnelalui pemberian kewenangan (otonomi) 

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah melakukan pengembalian 

keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulurn, Mulyasa 



Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk: 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 
sekolah dalam mengembangkan kurikujum, mengelola dan 
memberdayakan sumberdaya yang tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan 
bersama. 

c. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan 
tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menurut Depdiknas 

a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, se a keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan leb f h lanjut. 

b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian dap keterampilan untuk 
hidup manidiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 
dengan kejuruan. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh IJndang-Undang 

dan peraturan pemerintah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, (c) Permendiknas No. 23 Tahun 

2006 tentang Standar Isi, (d) Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan. (e) Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Permendiknas no. 22. dan 23. 

Acuan penyusunan KTSP menurut Depdiknas (2006) adalah: (a) 

Meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia, (b) Peningkatan potensi, 

kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan 



peserta didik, (c) keragaman potensi karakter daerah dan lingkungan, (d) 

tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (e) Tuntutan dunia keja, (f) 

perkembangan IPTEK, (g) Agama, (h) Dinamika perkembangan global, (i) 

persatuan nasional nilai-nilai kebangsaan, fi) kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 

Jadi acuan KTSP ini telah sesuai dengan tujuan pendidikan, diharapkan 

acuan operasional KTSP ini dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan 

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

struktur dan muatan KTSP menurut Depdiknas (2006) adalah: 

"Struktur KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang 
dalam standar isi yang dikembangkan dari kelompok pelajaran. 
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan 
kedalamannya merupakan beban bagi peseqa didik pada satuan 
pendidikan. Disamping itu materi muatan lokal dan kegiatan 
pengembangan diri termasuk dalam isi kurikulum". 

Dapat disimpulkan bahwa KTSP memunculkan kembali materi muatan 

lokal yang sesuai dengan latar belakang suatu daerah, dengan demikian 

setiap sekolah yang berada di setiap daerah dapat menggali lagi potensi 

daerahnya sesuai dengan latar belakang rnasyarakat daerah setempat. 

5. Komponen KTSP 

Menurut Taylor, pada hakekatnya ada empat komponen pokok dalam 

suatu hurikulum yaitu: (1) tujuan, (2) materi dan pengalaman belajar, ( 3 )  

orgariisasi materi, (4) evaluasi. Keempat komponen kurikulum tersebut 

berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta berpengaruh timbal balik. 



a. Tujuan 

Dalarn kurikulum tujuan me~pi3kan arah atau sasaran yang hendak 

dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan ini meliputi tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidi kan, sebagaimana yang 

tertuang pada pasal 4, bab II UU No. 20 tahun 2003 yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

"Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 
jawab kemasyarakatan, dan kebangsaan (UU Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 tahun 2003)" 

Pada tingkat lembaga. Tujuan umum pendidikan dijabarkan 

menjadi Tujuan Institusional, misalnya Tujuan Pendidikan Dasar, Tujuan 

Pendidikan Menengah, dan Tujuan Pendidikan Tinggi. Kemudian dari 

Tujuan Institusional dijabarkan menjadi tujuan-tujuan kurikuler yaitu 

tujuan dari satu atau sekelompok mata pelajaran. 

b. Materilpengalaman belajar 

Komponen materilpengalaman belajar ini berkaitan dengan apa 

yang akan diajarkan agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar, 

sehingga mampu mencapai tujuan yang digariskan dalam kurikulum. 

Materi pelajaran mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai- 

nilai itu hendaknya diwujudkan dalam kegiatan belajar yang serasi. 

Kondisi belajar tersebut dapat dicapai apabila guru terampil dalam 



memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi serta 

tujuan pelajaran yang direncanakan. 

c. Organisasi 

Komponen organisasi ini terkait dengan bagaimana materi itu 

disusun atau diorganisasikan sehingga peserta didik secara lancar 

memperoleh pengalaman belajar yang relevan untuk mencapai tujuan yang 

hendak dicapai dalam proses pembelajaran. 

d. Evaluasi 

Evaluasi dalam komponen kurikulum merupakan langkah untuk 

memperoleh gambaran apakah program-program pembelajaran yang 

dirancang dan dilaksanakan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan serta 

data mengenai kelebihan dan kekurangan yang qijumpai pada berbagai 

komponen dan prosesnya. Hasil evaluasi itu merupalcan masukan-masukan 

dari administrator dan guru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

perbaikan dan tindak lanjut. Komponen yang dievaluasi meliputi tujuan 

pendidikan, materi kurikulum, strategi pembelajaran, proses belajar 

mengajar, media pembelajaran, komponen penunjang dan hasi! yang 

dicapai. 

6. Kompetensi Guru Sejarah dalam Melaksanakan KTSP 

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian 

khusus, sebagai suatu profesi, maka hams memenuhi kriteria kompetensi 

secara profesional. 



Kriteria guru yang dinilai kompeten secara profesional apabila: 

a. GUN tersebut harus mampu mengembangkan tanggung jawab 
dengan sebaik-baiknya 

b. Gum tersebut harus mampu menjalankan peranannya secara berhasil 
c. Guru tersebut mampu bekerja dalam mencapai tujuan pendidikan 

(tujuan instruksional) sekolah 
d. GUN tersebut harus mampu melaksanakan peranannya dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas (Harnalik, 2004: 3 8) 

Tugas guru dalam menjalankan profesi kependidikannya yang teramat 

luas, termasuk di dalarnnya tugas gum sebagai pendidik dan sebagai pengajar. 

Akan tetapi, muara tugas utama kedua peran tersebut te qadi pada arena proses 

pembelajaran, yaitu suatu upaya guru dalam menciptakan situasi interaksi 

pergaulan sosial dengan merekayasa lingkungan yang kondusif bagi terjadinya 

perkembangan optimal peserta didik. Guru memainkan multiperan dalam 

proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi. 

Salah satu tugas utama guru adalah mengajar. Guru akan memiiiki 

kompetensi mengajar apabila memiliki pemahaman dan penerapan secara 

taktis berbagai metode belajar mengajar. Seorang guru harus selalu memiliki 

ilmu pengetahuan. Ia hams mampu mengupayakan dirinya sendiri agar 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan 

Bahwa guru merupakan ujung tombak proses kemanusiaan dan 

pemanusiaan telah diterima sepanjang sejarah pendidikan formal, bahkan 

sebelum itu. Hingga saat ini agenda kerja, wajah kegiatan, dan hngsi  yang 

ditampilkan oleh gum tidak berubah, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran di kelas. Mereka ini menjadi ujung sekaligus pengarah tombak 

proses kemanusiaan dan pemanusiaan melalui jalur pendidikan formal. 



Khusus dalam hubungannya dengan pengajaran sejarah, seorang guru 

sejarah dituntut untuk bisa memenuhi kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut : 

a. Seorang guru sejarah seyogyanya memiliki kualitas prima dalam 
masalah kemanusiaan. Cara yang paling sederhana untuk 
mengembangkan kemampuan ini adalab dengan memupuk 
kesenangan membaca tentang peristiwa-peristiwa serta tokoh-tokoh 
sejarah. Diharapkan dengan pembacaan yang luas tentang hal-ha1 
tersebut, masalah-masalah kemanusiaao yqng terkandung dalam 
peristiwa-peristiwa sejarah akan lebih mudah tertangkap oleh guru. 

b. Guru sejarah seyogyanya adalah orang-orang yang memiliki 
pengetahuan luas tentang kebudayaan. Dalam hubungan ini guru 
sejarah adalah seorang "messenger of man's cultural inheritance" 
(penyampai dari warisan budaya manusia). Untuk itu dengan 
sendirinya guru sejarah dituntut untuk mempunyai pengetahuan 
yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek kebudayaan, baik 
kebudayaan rohani maupun material. 

c. Guru sejarah seyogyanya juga adalah pengabdi perubahan. Ini 
berarti bahwa gum sejarah hams menyadari salah satu watak utama 
sejarah, yaitu perubahan. 

d. Seorang guru sejarah hendaknya menjadi seorang yang cukup peka 
terhadap pertanda-pertanda jaman dan bahkan hendaknya mampu 
mendeteksi arah perkembangan tersebut, serta hams tanggap 
terhadap permasalahan masyarakat. 

a. Pendekatan pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang te jadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat 

dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: 

(1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran 



yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya 

diturunkan ke dalarn strategi pembelajaran. Newrnan dan Logan (Abin 

Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan empat unsur strategi dari 

setiap usaha, yaitu: 

1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 
hasil (out put) dan sasaran (target) yang hams dicapai, 
dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat 
yang memerlukannya. 

2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama 
(basic way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah 
(steps) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan 
sasaran. 

4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) 
dan patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai 
taraf keberhasilan (achievement) usaha. 

Jika diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur 

tersebut adalah: 

1) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran 
yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 

2) Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan 
pembelajaran yang dipandang paling efektif 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau 
prosedur, metode dan teknik pembelajaran 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran 
keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 

b. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikejakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip 



pernikiian J.R David, Wina Senjaya (2008) menyebutkan bahwa dalam 

strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa 

strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan- 

keputusan yang akan diambil dalarn suatu pelaksanaan pembelajaran. 

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat diJcelompokkan ke dalam 

dua bagian pula, yaitu: (1) expositiondiscovery learning dan (2) 

group-individual learning (Rowntree dalam Wina Senjaya, 2008). 

Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi 

pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif 

dan strategi pembelajaran deduktif 

c Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

diguankan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, 

diantaranya: ( 1 )  ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; (5) 

laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, 

(9) simposium, dan sebagainya 

d. Teknik pembelajaran 

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik. Misalkan, p e n w n a a n  metode cerarnah pada kelas dengan 



jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkaq teknik tersendiri, yang 

tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode 

ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, 

dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang 

berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang 

siswanya tergolong pasif Dalam ha1 ini, guru pun dapat berganti-ganti 

teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

e. Taktik pernbelajaran 

Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya 

individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan 

metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik 

yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak 

diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor 

yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of 

humor, tetapi lebih banyak mengunakan alat bantu elektronik karena 

dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran 

akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing g r, sesuai 

dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari guru yang 

bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah 

ilmu sekaligus juga seni (kiat). 



Model pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model 

pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (Dedi Supriawan dan A. 

Benyamin Surasega, 1990) mengetengahkan 4 (empat) kelompok 

model pembelajaran, yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model 

pengolahan informasi; (3) model personal-humanistik; dan model 

modifikasi tingkah laku Kendati demikian: seringkali penggunaan 

istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi 

pembelajaran. 

Perencanaan Perangkat Pembelajaran Sejarah 

a. Pengembangan Silabus 

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, berdasarkan standar nasional 

pendidikan (Mulyasa, 2008:132-133). Hal ini berarti silabus merupakan 

kerangka nilai dari setiap kurikulum yang sedikitnya memuat tiga 

kelompok utama yaitu (Mulyasa, 2008: 133) sebagai berikut: 



Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik 
melalui suatu kegiatan pembelajaran. 
Kegiatan yang hams dilakukan untuk menanarnkan/membentuk 
kompetensi tersebut. 

3) Upaya yang hams dilakukan untuk mengetahui bahwa 
kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. 

Ddam mengembangkan silabus sebaiknya dilakukan dengan 

melibatkan para ahli atau instansi yang relevan di daerah setempat seperti 

tokoh masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta termasuk 

perusahaan dan industri serta perguruan tinggi. Tambahan lagi dalam 

pengembangan silabus hams melibatkan dinas pendidikan propinsi/kota 

dan kabupaten, departemen agama dan sekolah y w g  akan melaksankaan 

kurikulum tersebut. 

Oleh sebab itu (Mulyasa, 2008: 134) mengatakan, pensembangan 

silabus dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1 )  Mengembangkan silabus sendiri, terutama lagi sekolah yang 
sudah mampu mengembangkan dan didukung oleh sumber 
daya, dana dan fasilitas serta lingkungan yang memadai. 

2) Menggunakan model silabus yang dikembangkan oleh BNSP, 
bagi sekolah yang belum mampu mengemhangkan secara 
mandiri. 

?) Menggunakan atau memfoto copy silabus dari sekolah lain, 
bagi sekolah yang belum mampu mengembangkan secara 
mandiri. 

Yang lebih utama dalam pengembangan silabus adalah 

menggunakan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Menurut Mulyasa 

ada 7 prinsip dasar yang hams dipenuhi Mulyasa (2008,138-141) yaitu 

prinsip: 

1) Relevansi artinya relevan dengan kebutuhan masyarakat 
dimana silabus akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 



2) Fleksibilitas artinya keseluruhan komponen siiabus hams dapat 
mengakomodasi keragaman peserta didik. 

3) Kontinuitas artinya setiap program pembelajaran memiliki 
keterkaitan dalam membentuk kompetensi dan kepribadian 
peserta didik. 

4) Efektifitas yaitu silabus yang dapat diujudkan dalam 
pembelajaran di kelas. 

5) Efisiensi artinya adanya keseimbangan antara biaya dengan 
hasil yang dicapai. 

6) Konsisten artinya semua komponen silabus hams memiliki 
hubungan yang konsisten dengan kompetensi dasar yang telah 
ditetapkan. 

7) Memadai artinya untuk mencapai kompetensi dasar yang telah 
ditetapkan. 

Selanjutnya Mulyasa (2008:142) pengembangan silabus dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengisi kolom identitas 
2) Mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 
3) Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 
4) Mengembangkan indikator kompetensi hasil belajar 
5) Mengidentifikasi materi standar 
6) Mengembangkan pengalamanfkegiatan belajar mengajar 

(standar proses) 
7) Membentuk jenis penilaian 
8) Alokasi waktu 
9) Menentukan sumber belajar 

Untuk menekan kesulitan langkah tersebut lihat contoh lampiran 6. 

b. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Apapun dan bagaimanapun kurikulumnya, yang paling penting 

dilahukan guru adalah menjabarkannya ke dalam Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), karena RPP merupakan pelaksanaan pembelajaran 

dan pembentuk kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2008:153). Hal ini 

sangat penting dimana silabus yang dibuat oleh guru/sekolah masi h 

bersifat umum dan RPP adalah yang lebih khusus dan operasional. RPP 



yang baik adalah RPP yang dapat dilaksanakan secara operasional, karena 

RPP yang baik dapat memberi petunjuk yang operasional tentang apa yang 

hams dilakukan guru dalam pembelajaran. 

Lebih lanjut Mulyasa (2008: 157) mengatakan bahwa sebuah RPP 

harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini. 

1) Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP hams jelas, makin 
konkrit kompetensi, makin mudah diamati dan makin tepat 
kegiatan-kegiatan yang harus dilakulgan untuk membentuk 
kompetensi tersebut. 

2) Rencana pembelajaran hams sederhana dan fleksibel serta 
dapat dilaksanakan dalam kegiatap pembelajaran Gan 
pembentukan kompetensi peserta didik. 

3) Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dituangkan dalam RPP 
hams menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 
telah ditetapkan. 

4) RPP yang dikembangkan hams utuh dan menyelumh serta jelas 
pencapaiannya. 

5) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di 
sekolah terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim 

Untuk keberhasilan itu semua Menteri Pendidikan Nasional 

mengeluarkan Permen No. 41 tahun 2007, dimana dalam pasal 1 ayat 1 

dinyatakan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses 

pembelajaran. OIeh sebab itu dalam perencanaan proses pembelajaran 

ditegaskan oleh Mendiknas yang menyatakan 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 
secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interakti f, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang 
yang cuhwp bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. 



Di samping komponen-komponen RPP yang lain, Permendiknas 

sangat menentukan perencanaan pada kegiatan pembelajaran yang terdiria 

tas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiafan penutup. Apa yang 

hams dilakukan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Perencanaan pada 

kegiatan pendidikan berisi kegiatan pengelolaan kelas awal dalam rangka 

mempersiapkan anak secara fisik dan emosional untuk mengikuti 

pelajaran, lalu mengadakan appersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Untuk menjalankan Permendiknas di atas, maka pada 

kegiatan ini hams dilakukan kegiatan melalui proses eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi dimana pada kegiatan inti ini guru berfingsi sebagai 

fasilitator. Kemudian pada kegiatan penutup guru bersama anak didik 

mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran dan penyampaian materi 

yang akan dipelajari minggu depan. 

RPP inilah yang akan dipedomani oleh seorang guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan dalam 

perencanaan akan tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas. Artinya semua RPP yang dibuat oleh guru hams dapat mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang didambakan. 

B. Studi Relevan 

Kurikulum KTSP dikeluarkan pemerintah pada tahun 2006, sehingga 

penelitian ini banyak dilakukan oleh berbagai golongan baik itu rnahasiswa 

pendidikan maupun instansi-instansi terkait. Salah satunya diteliti oleh Nova 



Yetriza, dalam skripsinya Nova Yetriza meneliti tentang hambatan-hambatan 

guru mata pelajaran ekonorni dalam mempersiapkan KTSP pada SMAN 1, 

SMA N 5, SMA N 10 di Kota Padang, dalam penelitian Nova Yetriza 

menyorot tentang hambatan-hambatan yang ditemui guru dalam 

mempersiapkan pelaksanaan KTSP yang terdiri dari persiapan mengajar, 

proses pembelajaran dan evaluasi. 

Rifdiani Amon Amora dari jurusan PKn, dalam penelitiannya yang 

berjudul kesiapan guru PKn dan IPS dalam melaksanakan KTSP di SMP N 

Kota Padang Panjang yang dilakukan pada tahun 2009, Rifdiani membatasi 

penelitiannya pada Pemahaman dan kreatifitas guru PKN dan IF'S dalam 

membuat persiapan menyajar di SMP N Padang Panjang, dalam penelitiannya 

Rifdiani menyorot tentang pemahaman guru terhadap KTSP dan bagaimana 

kreatifitasnya dalam mempersiapkan pembelajaran PKn dan PS,  dari hasil 

penelitiannya tersebut diketahui bahwa pemahaman guru tentang KTSP masih 

belum rnemadai untuk menjalankan kurikulum tersebut dan ini juga 

berdampak pada kreatifitas masing-masing guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran 

Fitri Ayudya Sari dengan judul penelitiannya Kesiapann Guru ejarah 

dalam Pelaksanaan KTSP oleh Guru-guru Sejarah di SMU N Kabupaten 

Brebes Utara. Dalarn penelitiannya ini diberikan pembatasan masalah pada 

kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengaruhnya terhadap 

hasil belajar siswa, penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa persiapan yang dilakukan oleh guru sejarah masih 



tergolong mencukupi dan ini berpengaruh pada hasil belajar siswa yang masih 

belum mencapai batas ideal dalarn pencapaian hasil belajar sesuai dengan 

tuntutan KTSP. 

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas 

yaitu pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA menvrut Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri Kota Padang. 

Kerangka Pemikiran 

Di era globalisasi sekarang ini, sangat dibutuhkan manusia yang 

bermutu. Salah satu, caranya yaitu setiap manusia hams memperhatikan 

pendidikannya, karena pendidikan merupakan aspek penting bagi 

pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu diperlukan perubahan 

mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dinilai sudah tidak efektif 

lagi, perubahan tersebut yaitu pada kurikulum pendidikan. Kurikulum yang 

dianggap sesuai untuk diterapkan sekarang addah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Perubahan kuri kulum tersebut memberikan pengaru h 

yang cukup besar terhadap insan pendidikan terutama para guru termasuk guru 

sejarah SMA dan peserta didik. Hal itu dikarenakan antara guru, peserta didik 

dan kurikulum merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Potensi guru sejarah SMA merupakan unsur penting dalam 

pelaksanaan kurikulum tersebut (KTSP), karena sudah empat tahun KTSP 

diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan dan tentunya dengan berbagai 

bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam membekali 



guru tentang KTSP, jadi pemahaman guru tentang KTSP dinilai sudah 

memadai untuk dijalankannya. Dengan berjalannya KTSP diharapkan tujuan 

pembelajaran sejarah dapat dicapai secara maksimal sehingga terbentuklah 

generasi yang bernasionalisrne dan berkewarganegaraan. 



BAB m 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri pada kota Padang terutama 

pada SMA Negeri yang bertaraf'RSB1, SSN dan SMA biasa. 

B. Informan Penelitian 

Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala 

sekoiah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan pru-guru Sejarah yang 

mengajar di SMA Negeri di Padang yang keseluruhannya berjumlah 25 orang. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan reknik pengumpulan data melalui: 

1. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan terhadap perangkat pembelajaran yang 

sudah dibuat oleh guru-guru SMA terutama terhadap pengembangan 

silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh 

guru. Melalui studi dokumentasi ini penulis dapat melihat kemampuan 

guru-guru Sejarah dalam menyusun perangkat pembelajaran. Dalam ha1 ini 

ditekankan pada prinsip-prinsip perangkat pembelajaran dan komponen- 

komponen yang hams ada dalam pengembangan silabus dan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 



2. Observasi 

Disamping studi dokumentasi yang dikemukakan di atas, peneliti 

juga melakukan obsewasi atau pengamatan langsung ke dalam kelas. 

Pengamatan langsung ke dalam kelas ini sanGat penting dilakukan. 

Gunanya adalah untuk melihat apakah guru melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan pernbelajaran yang sudah dibuat 

sebelumnya. Artinya apakah perencanaan pembelajaran betul-betul 

dipedomani dalam proses pembelajaran. Disamping itu peneliti juga dapat 

melihat bias antara perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas Dalam 

observasi ini peneliti bertindak sebagai partisipan pasif dimana peneliti 

ikut berada di dalam kelas sambil mengamati proses pembelajaran tetapi 

peneliti tidak ikut dalam proses pembelajaran. 

Diharapkan dengan obsewasi langsung ini, maka data yang diperoleh 

lebih lengkap, tajam dan akurat sehingga diperoleh informasi yang 

reliable. 

3 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum dan seluruh guru Sejarah yang mengajar yang 

keseluruhannya berjumlah 25 orang Dalam wawancara ini peneliti 

mengpnakan pedoman wawancara sebagai pedoman. Wawancara 

ditekankan pada hal-ha1 atau informasi yang tidak diperoleh dalam 

dokumentasi dan observasi di dalam kelas. Dalam kegiatan wawancara ini 



peneliti akan menggunakad membuat catatan lapangan dan tape recorder 

agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. 

D. Teknik Menjamin Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi 

data. Artinya peneliti akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada 

informan yang berbeda yaitu kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurilcadum dan guru-guru Sejarah. Dengan cqra ini diharapkan data 

yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. 

E. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari dokumentasi, observasi dan wawacara. Dengan cara ini 

dapat dengan mudah dipahami dan temuznnya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana analisa data dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sarnpai tuntas, sampai datanya 

sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam analisa interaktif ini adalah 

sebagai berikut : 

1 .  Pengumpulan data 

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui 

dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan. 



2. Reduksi data 

Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data dengan jalan merangkum, 

memilih hal-ha1 yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari pola dan tema dan membuang hal-ha1 yang tidak perlu. 

3. Display data 

Display data atau penyajian data yaitu merangkai data dalam organisasi 

data, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan atau merumuskan 

tindakan yang diusulkan berdasarkan temuan penelitian dari obek yang 

diteliti. 

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan yaitu temuan berupa deskripsi atau gambaran 

tentang pelaksanaan pembelajaran sejarah yang sebelumnya masih 

remang-remang dan gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas. 

Adapun skema analisa interaktif menurut Milles dan Huberman adalah sebagai 

beri kut : 

Sumber: Milles dan Huberman (1992:20) 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Umum 

Sesuai dengan pembatasan masalah yang terdapat pada pembatasan 

masalah Bab I di Kota Padang terdapat 13 buah SMA Negeri. Dari ke 13 buah 

SMA Negeri tersebut dikelompokan ke dalam 3 bahagian yaitu SMA RSBI 

yang bertaraf rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) SMA yang 

bertaraf nasional (SSN) dan SMA bertaraf biasa. 

Dalam penelitian ini dibatasi masing-masing kelompok satu buah untuk 

kelompok SMA RSBl dipilih SMA Negeri 10, SMA SSN dipilih SMA Negeri 

2 Padang dan SMA biasa adalah SMA Negeri 8 Padang. SMA Negeri 10 

terletak di sebelah Rumah Sakit Yos Sudarso, SMA Negeri 2 dekat jembatzn 

Purus dan SMA Negeri 8 dekat batas kota Lubuk Buaya. 

Berhubung karena penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri Kota Padang, maka perlu diinformasikan nama-nama 

~ r u  sejarah yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut yaitu- 

1 .  SMA Negeri 10 Padang guru sejarahnya 2 orang dan keduanya perempuan 

a. Tbuk Meliarti, M.Pd 

b. Ibuk Zul Azhari, S.Pd 

2. SMA Negeri 2 Padang gum sejarahnya 5 orang yaitu: 

a. Ibuk Dra. Yusva Melnida, MM 

b. Ibuk Dra. Megawati 



c. Ibuk Firmania, S.Pd 

d. Ibuk Avialida, S.Pd 

e. Ibuk Firmania, S.Pd 

3. SMA Negeri 8 Padang guru sejarahnya 4 orang yaitu: 

a. Dra. Yetti Andera 

b. Dra. Sri Mulyani, M.Pd 

c. Masniati, S.Pd 

d. Bapak Drs. Mukhni 

Dari 11 orang guru sejarah di atas dapat dikelompokkan atas dua 

bahagian, guru sejarah yang bergelar Drs. atau Dra. adalah tamatan TKIP 

zebelurn sebelurn tahun 1979 sedang yang berijazah S.Pd adaltih _guru-guru 

tamatan di atas tahun 1979. Sedangkan yang bergelar M.M atau M.Pd adalah 

guru yang melanjutkan studi dalam rangka meningkatkan kualitas atau 

kemampuannya. 

Pengalaman kerja meraka sebagai guru sudah di atas 10 tahun. Namun 

karena kurikuIum yang mereka jalankan adalah Kurikulum Satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006 bagi mereka kurikulum tersebut sama-sama baru baik secara 

teori maupun pengalaman. Untuk mengatasi berbagai masalah yang 

berhubungan dengan teori dan proses pembelajaran maka guru-guru sejarah 

yang ada di Kota Padang mendirikan lembaga yang bernarna Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejarah SMA Kota Padang. 

Pada lembaga MGMP inilah guru-guru sejarah Kota Padang 

menjabarkan Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum Tingkat 



Satuan Pelajaran (KTSP) ke dalam pengembangan silabus dan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun dalam pelaksanaan kegiatan tingkat 

partisipasi peserta mengalami fluktuasi. Ada yang ramgi dikunjungi oleh guru 

contohnya pada masa kepengurusan Drs. Muhammad Iqbal, M.Pd. namun 

dalam periode kepengurusan sekarang di bawah pimpinan ktuanya Yul Ardi, 

S.Pd (SMA 3) dan Ema Bakar, S.Pd (SMA 13) sedikit mengalami penurunan. 

RPP yang sudah dibahas di tingkat MGMP sejarah Kota Padang 

disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap SMA Negeri yang ada di Kota 

Padang di dalamnya termasuk SMA Negeri 10 Padang, SMA Negeri 2 Padang 

dan SMA Negeri 8 Padang (lihat lampiran.. . . . .). Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester Juli - Desember 2012. 

B. Temuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat aalam Bab I penelitian ini 

menekankan pada dua aspek yaitu pertama, tentang penyusunan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kedua, mengamati proses pembelajaran 

di dalam kelas. Kedua ha1 ini sangat berkaitan dengan erat karena RPP yang 

dibuat oleh guru sebelum masuk ke dalam kelas merupakan pedoman bagi 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas atau di luar 

kelas. Apakah guru konsisten dengan RPP yang sudah dia buat atau tidak. 

Sesuai dengan pembatasan masalah dalam Bab 1 maka RPP dan 

pengamatan dilakukan di SMA 10 Padang sebagai SMA RSBI, SMA 2 

Padang sebagai SMA SSN dan SMA 8 Padang sebagai SMA biasa. Di atas 



telah dijelaskan RPP yang digunakan pada SMA di atas sudah dibahas pada 

tingkat MGMP SMA Kota Padang dan disesuaikan dengan kebutuhan SMA 

masing-masing. 

1. Pembentukan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Proses pembuatan RPP sepenuhnya terletak di tangan masing- 

masing guru sejarah yang ada pada SMA masing-masing. P e r s o a l a ~ y a  di 

sekolah adalah ada guru yang ikut MGMP dan ada pula yang tidak. 

Akibatnya ada guru yang memahami dan ada pula yang tidak. Yang pasti 

RPP yang dibuat oleh guru hams sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

tertuang dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007. Di dalam Permen 

tersebut dijelaskan sebuah RPP hams memuat kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup dimana dalam kegiatan inti guru 

bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi materi dalam bentuk bahan 

ajar, metoda, media dan alat yang diperlukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya pada uraian berikut ini dijelaskan analisis RPP 

masing-masing sekolah berikut ini 

a. RPP Sejarah SMA 10 Padang 

RPP mata pelajaran sejarah SMA 10 Padang disusun tertanggal 

bulan Mei 2012, baik untuk kelas I, I1 rnaupun kelas 111. RPP kelas I 

semester I disusun sesudah identitas standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Indikator dan tujuan pembelajaran disusun secara 

vertikal. Hal ini tidak sesuai dengan Permendiknas No 41/2007 yang 



disusun secara horizonal. Waktu dikonfirmqsi kepada guru yang 

bersangkutan beliau mengatakan: 

Dalam menyusun RPP, pertemuan MGMP menyerahkan 
sepenuhnya pada guru dalam menyusun RPP dan waktu minta 
penjelasan kepada temm beliau mengatakan saya juga 
mendengar sebagaimana yang anda dengar. Oleh sebab itu saya 
juga membuat RPP model anda (Zul Azharni, wawancara tgl23- 
10-20 12). 

Hal yang senada juga dikuatkan oleh guru sejarha yang lain 

yang mengatekan: 

Pertemuan MGMP SMA Kota Padang hanya menggariskan 
ketentuan-ketentuan yang sifatnya urnum. Bagaimana 
operasional terserah kepada guru yang bersangkutan di sekolah 
masing-masing. Untuk itu kami di SMA 10 hanya dua orang 
yang kami samakan saja. (Meliarti, wawancara tgl 1 Oktober 
201 2) 

RPP sejarah SMA Negeri 10 tersebut dapat dilihat pada 

lampiran . !.) 

b. RPP Sejarah SMA 2 Padang 

Seperti halnya SMA 10 Padang, guru sejarah SMA 2 Padang 

juga mandiri dalam mengembangkan RPP sejarah yang ada di 

sekolahnya. Artinya guru sejarah SMA 2 Padang mempedomani 

format yang lazim dipakai yaitu yang sesuai dengan pola 

Permendiknas No 41 tahun 2007 Di samping identitas RPP kelas X 

semester 1 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, lndikator dan 

Tujuan Pembelajaran sudah dibuat secara horizontal. Begitu juga 

dengan materi ajar, alokasi waktu. Namun pada kegiatan pembelajaran 

sudah menggunakan komponen Permendiknas No. 41 2007, tapi belum 



lengkap. Contoh pada kegiatan pendahuluan hanya mencantumkan 

data dan appersepsi. Padahal dalam kegiatan inti yang sangat penting 

dicantumkan adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Hal ini 

sangat penting karena kalau peserta didik tidak tahu tujuan 

pembelajaran, motivasi dan aktivitas belajar mereka akan berkurang. 

Contoh, seorang adik sedang asyik bermain dengan temannya, coba 

anda tarik saja tangannya dan anda bawa dia ke kedai. Pasti adik anda 

tadi tidak berontak dan menangis. Dengan cara lain anda bisikan ke 

telinganya "dek mari kita membeli coklat ke kedai", tanggapannya 

akan lain. 

Pada waktu diwawancarai guru kelas X tersebut mengatakan: 

Saya tidak pernah ikut kegiatan MGMP sejarah SMA Kota 
Padang, karena kegiatannya bertabrakan dengan jadwal 
mengajar saya, yaitu hari Jumat. Dalam membuat RPP sava 
banyak bertanya dan belajar dari kawan-kawan yang 
mengikutinya, seperti Ibuk Yusra Malinda dan Ibuk Megawati. 
Di samping itu saya punya Permen No. 41 tahun 2007 
(Firmania, wawancara 24 September 2012). 

Untuk menguji kebenaran data di atas peneliti mewawancarai 

Ibuk Malinda dan Ibuk Megawati. Kedua guru tersebut menyatakan: 

Benar Ibuk Firmania tidak pernah ikut kegiatan MGMP Sejarah 
Kota Padang, karena kegiatannya bertabrakan dengan jadwal 
mengajarnya. Tapi lbuk Firmania seialu konsultasi dengan kami 
setelah selesai kegiatan MGMP (Yusra Malinda, wawancara tgi 
24 September 20 12). 

Lain halnya dengan guru sejarah kelas XI, format RPP yang 

sudah diisi berbeda dengan RPP kelas X. RPP yang dibuatnya selain 

identitas tidak mencantumkan standar kompetensi dan hanya 



kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, dibuat secara 

vertikal. Begitu juga halnya dengan kegiatan pembelajaran, 

komponennya sudah lengkap, tapi isinya belum lengkap. 

Pada waktu dikonfirmasi kepada guru tersebut beliau 

mengatakan: 

Saya jarang mengikuti kegiatan MGMP SMA Sejarah Kota 
Padang, karena itu pengetahuan saya teptang kegiatan MGMP 
Sejarah juga tidak sempurna dan kawan-kawan yang rutin 
mengikutinya tidak banyak memberikan penjelasan. Tambahan 
bagi saya belum memakai Permendiknas No. 41 tahun 2007. Ya 
begitulah RPP yang saya buat (Deswati, wawancara tgl 13 
Oktober 20 12). 

Waktu dikonfirmasi kepada guru-guru sejarah yang lain beliau 

mengatakan: 

Ibuk Deswati termasuk guru sejarah generasi ketiga sesudah 
kami. Dalam kegiatan MGMP Sejarah Kota Padang Ibuk Des 
agak jarang datang dan di sekolah beliau agak kurang pula 
berdiskusi dengan kawan-kawan. Karena itu RPP Sejarah kelas 
XI beliau yang menlbuatnya (Yusra Malinda, wawancara 
tanggal 27 September 20 12). 

Berikutnya adalah RPP sejarah di kelas XIT semester I, RPP ini 

dibuat oleh guru sejarah Ibuk Yusra Malinda. RPP kelas XI1 mirip 

dengan RPP kelas XI dimana sesudah identitas ditulis standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan format vertikal 

Bedanya dengan RPP kelas XI terletak pada kegiatan 

pembelajaran dimana kegiatan pembelajaran kelas XI1 lebih lengkap 

dari kegiatan pembelajaran kelas XI. Namun dalam kegiatan 



pendahuluan tidak ada perbedaan tujuan pembelajaran (lihat 

lampiran .A) 

c. RPP Sejarah SMA N 8 Padang 

Di SMA N 8 Padang ditemukan ada guru sejarah yang tidak 

membuat dan tidak mempedomani RPP dalam proses pembelajaran. 

Hal ini terjadi pada diri guru sejarah yang sudah senior yaitu Bapak 

Drs. Mukhni. Yang kedua RPP sudah dicopy pada flashdisk untuk 

kelas XI pada waktu diprint tidak ada hasilnya. Namun setelah peneliti 

sudah melhat dan mengamati RPP keals XI tersebut di laptop di SMA 

Negeri 8 Padang dan pada waktu mengajar RPP ditavangkan kepada 

siswa dalam proses pembelajaran iewat infocus. 

Berikutnya adalah RPP sejarah kelas X11 semester 1 Di dalam 

RPP kelas XI sesudah identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar 

dant ujuan pembelajaran ditulis secara horizantal. Pada waktu 

wawancara guru sejarah kelas XU tersebut mengatakan 

Saya boleh dikatakan jarang absen dalam setiap pertemuan 
MGMP sejarah SMA Kota Padang, kecuali kalau sakit atau 
halangan berat lainnya. Jadwal pertemuqn pada hari Jumat dan 
karni sexing memakai lokal di FIS UNP. Ddam pertemuan 
tersebut dibicarakan silabus dan RPP sejarah. Di samping itu 
waktu melanjutkan pendidikan ke S2 UNP saya mendapat 
Permendiknas No 41 tahun 2007 gabungan kedua sumber itulah 
saya menyusun RPP seperti yang bapak lihat di kornputer saya 
di kelas dan di kantor (Sri Mulyati, wawancara tgl 29 Oktober 
20 1 2). 

Informasi untuk dikemukakan dalam wawancara di atas 

dibenarkan oleh teman beliau yang lain yang mengatakan: 



Ibuk Sri Mulyati termasuk guru sejarah yang rajin, tekun dan 
mau keja keras. Contohnya dalam pembelajaran beliau 
termasuk guru yang populer di kalangan siswa, rasa 
keagamaannya tinggi dan lagi pula beliau melanjutkan studi ke 
S2 di UNP. Guru sejarah yang lain ada juga yang melanjutkan 
ke sosiologi dan mengajar mata pelajaran sosiologi (Mukhni, 
Masniati, wawancara tgl24 September 20 12). 

Berbeda dengan RPP sejarah kelas XII, di kelas X gurunya tidak 

membuat silabus dan RPP mata pelajaran sejarah. Waktu peneliti 

konfirmasi kepada guru yang bersangkutan beliau menyatakan: 

Pembelajaran sejarah pada dasarnya tidak memerlukan RPP, 
bagaimanapun baiknya, kalau guru tersebut tidak bersemangat 
mengajar tidak ada gunanya RPP. Karena itu saya tidak 
membuat RPP untuk mengajar, tapi say4 menguasai materi dan 
cara menyampaikannya (Mukhni, wawancara 24 September 
2012). 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh guru sejarah yang lain 

mengatakan: 

Pak Mukhni memang tidak pernah membuat RPP, tapi dalam 
mengajar beliau bisa memukau peserta didik dengan gayanya 
yang khas. Sepengetahuan saya beliau pernah menyuruh 
mahasiswa PLK dari jurusan sejarah FTS UNP untuk membuat 
RPP, tapi saya tidak tahu dipakai atau tidak (Sri Mulyani, 
wawancara 1 November 20 1 2). 

RPP sejarah kelas XI peneliti sudah melihatnya di dalam laptop 

guru yang bersangkutan sewaktu guru tersebut mengajar di dalam 

kelas. RPP yang beliau buat untuk kelas XI sesuai dengan Permen No. 

41 tahun 2007. Beliau rajin mengikuti kegiatan MGMP sejarah SMA 

Kota Padang dan sering berjumpa dengan peneliti waktu kegiatan 

MGMP diadakan di salah satu lokal di FIS UNP Padang. Di dalam 

kegiatan wawancara dengan guru tersebut beliau mengatakan: 



Pembelajaran sejarah yang rumit adalah pada kelas PA.  Materi 
yang akan diajarkan cukup padat, tapi waktu yang tersedia 
hanya satu jam. Di SMA Negeri 10 Padang dan SMA negeri 
lainya ditambah satu jam sehingga cukup banyak waktu 90 
menit untuk menghabiskan materi yang tersedia di kelas XI IPA 
(Yetti Andera, wawancara tgl 1 5 Oktober 20 12). 

2. Observasi Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri Kota Padang 

Observasi pembelajaran sejarah di dalam kelas peneliti lakukan 

secara selang seling antara SMA Negeri 10 Padang, SMA Negeri 2 Padang 

dm SM4 Negeri 8 Padang. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu 

dm kesempatan. Namun dalam uraian berikut ini dilaporkan secara 

berurutan sesuai dengan taraf sekolah yang diobservasi. 

Perlu dikemukakan dari semua guru vans diobservasi tidak seluruh 

guru yang mempedomsni RPP dalam proses pembelajaran, kecuali guru 

yang menggunakan infokus. Baik guru sejarzh yang menggunakan infokus 

atau tidak menggunakan semuanya inenggunakan metode diskusi atau 

diskusi kelompok, dimana peserta didik sudah diberi tugas minggu 

sebelumnya, kecuali satu orang di SMA 8 tanpa RPP 

a. Observasi di SMA Negeri 10 Padang 

Kelas pertarna yang peneliti masuki adalah kelas XI1 IPS dengan 

gurunya Ibuk Meliarti pada jam ke 5 dan 6. Topik atau materi 

pokoknya adalah pengaruh Hindu dan Budha di Indonesia. Sebelum 

masuk kelas Ibuk Meliarti menjelaskan kepada peneliti yang 

mengatakan: 



Jurusan IPS di SMA 10 ini berbeda dengan kelas IPS di SMA 
lain. Jurusan IPS hanya satu kelas. Jurusan IPS adalah pilihan 
siswa dan banyak yang bertentangan dengan orang tuanya. 
Kemampuan otaknya adalah untuk jurusan IPA, bapak lihat 
nanti di dalam kelas. (Meliarti, wawancara tgl 1 Oktober 2012). 
Pada waktu masuk kelas kami berdua mengucapkan salam dan 

dijawab oleh peserta didik dengan baik. Peneliti melihat seorang siswa 

asyik mengutak-atik komputer karena di daIam kelas ada infokus yang 

tergantung di loteng kelas. 

Barn saja saya duduk pada salah satu kursi di depan kelas ada 3 

murid yang bertanya "Ibuk siapa bapak yang duduk di depan itu?" 

Ibuk Meli menjelaskan "Bapak ini namanya Bustamam. Beliau dosen 

jurusan sejarah UNP. Kehadiran beliau meneliti pembelajaran sejarah 

di SMA Kota Padang. Beliau ini dosen saya, teman saya, sahabat saya, 

karena sama-sama kuliah S2 di UNP Padang. Waktu kuliah kami 

semua memanggil beliau 'ayah' 

Setelah berdoa dan memberi salam proses pembel~jaran dinwlai. 

Lalu ibuk Meli menyarnpaikan kepada siswanya, kita sekarang 

berdiskusi dan melaporkan penelitian kalian ke lapangan minggu lalu. 

Kepada ketua kelompok silahkan! 

Ketua kelompok maju ke depan dan menyuruh ternannya 

memutar video sambil dikomentari oleh teman yang lain. Sambil 

membacakan laporannya. Di layar infokus jelas kelihatan peninggalan 

agama Hindu di Padang dan gapura agarna Budha yang terletak di 

Kubuang dalam wilayah Lanud Padang di daerah Tunggul Hitam. 



Di dalam penyampaian laporan kunju~gan mereka ke desa 

Kubuang, penganut agama Hindu dan Budha sudah ada di sana sejak 

tahun 1960 yaitu anggota TNI AU yang pindah dari pulau Bali dan 

pulau Jawa. Sekarang mereka sudah berjurnlah 500 orang dan tidak 

ada dari masyarakat sekitar. Selama diskusi berlangsung hampir 213 

dari siswa mengemukakan pendapat dan penemuannya di lapangan. 

Setelah diskusi selesai peneliti mewawancarai Tbuk Meli yang 

mengatakan : 

Saya melaksanakan pembelajaran kontekstual seperti yang 
dituntut dalam KTSP. Peninggal agama Hindu dan Budha saya 
tahu waktu mengajar di SMA 6 Teluk Bayur. Sesudah itu nsaya 
pindah ke SMA ! O  Padang, lalu saya cobakan pula di sini. 
Anak-anak ini baru kembali dari desa Kubuang di bawah 
lingkungan Lanud TNI AU di Tabing, mereka mengambil 
videonya seperti yang bapak lihat tadi (Meliarti, wawancara 
tanggal 1 Oktober 20 1 2). 

Selanjutnya Tbuk Meliarti memberikan penjelasan dimana 

jurusan P S  di SMA 10 Padang ini berbeda dengan jurusan TPS pada 

SMA yang lain yang rnengatakan: 

Pada waktu anak-anak ini akan naik ke kelas XI IPS, banyak 
orang tua mereka yang ngotot kemampuan dan bakat mereka 
adalah jurusan IPS dan mereka tidak mengindahkan pendapat 
orang tua mereka. Kelas XI1 P S  tahun lalu 2 orang di antaranya 
diterima di AKABRl selebihnya diterima sebagai mahasiswa 
undangan di UI dan perguruan tinggi lainnya di pulau Jawa 
(Meliarti, wawancara tgl 1 Oktober 201 2. 

Guru sejarah SMA 10 Padang yang kedua adalah Ibuk Zul 

Azkarni yang mengajar pada kelas P A  jam ke 5 dan 6. Metoda yang 

digunakan adalah diskusi kelompok tapi tidak kontekstual. Materi 

pokok waktu itu adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Selama 



proses pembelajaran berlangsung ada 3 kelompok yang ditampilkan 

yaitu kelompok 2 dengan tema kegiatan bangsa barat di Indonesia. 

Kelompok 3 dengan tema VOC di Indonesia dan kelompok 4 dengan 

tema Reaksi bangsa Indonesia terhadap VOC. 

Selama proses diskusi berlangsung masing-masing kelompok (2, 

3 dan 4) maju ke depan kelas dan melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya. Setelah itu anggota kelas yang lain mengajukan 

pertanyaan dan memberikan tanggapan. Dalam kegiatan tanya jawab 

ini, guru mengamati dan memberikan motivasi dan penjelasan 

seperlunya. Keaktifan para siswa cukup memanaskan suasana diskusi. 

Dalam kenyataannya diskusi tidak sampai kepada tslraf pengajaran 

kontekstual karena tidak dikaitkan dengan kenyataan yang ada 

sekarang. 

Setelah masing-masing kelompok selesai tampil ke depan lalu 

guru yang membimbing memberikan penjelasan dan komentar 

seperlunya untuk mendudukan materi sesuai dengan topik yang 

dibicarakan. Ini gunanya untuk memberikan kepastian kepada para 

siswa yang berdiskusi sehingga pengetahuan yang dibawa siswa 

pulang jelas dan pasti 

b. Obsen~asi di SMA Negeri 2 Padang 

GUN sejarah pertama yang diobservasi di SMA Negeri 2 Padang 

adalah Ibuk Firmania yang mengajar hari Selasa 25 September 2012. 



Pada hari itu beliau mengajar di kelas X6 jam ke 5 dan 6.  Materi 

pokoknya adalah Sejarah sebagai ilmu clan seni. 

Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dimana tema 

diskusi sudah diberikan seminggu sebelumnya. Waktu tampil secara 

bergantian 3 kelompok. Masing-masing kelompok tampil ke depan 

menyarnpaikan tugas kefompoknya. Setelah itu kepada yang lain diberi 

kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Di samping itu guru juga 

memberikan pengarahan sesuai dengan materi yang dibicarakan. 

Pelaksanaan diskusi agak mandek, karena anak yang aktif tidak 

berapa orang. Sementara tim pernakalah kurang serius dalam 

menjalankan tugasnya. Setelah selesai diskusi peneliti mewawancarai 

guru yang mengajar dan beliau mengatakan: 

Setiap diskusi kelompok yang saya lakukan kondisinya hampir 
sama dengan yang bapak lihat tadi. Mereka kurang serius dan 
ada beberapa orang yang tidak mempunyai atau kurang 
membaca buku teks. Kalau dapat bapak masuk di kelas X, atau 
kelas khusus karena anak-anak di kelas tersebut pandai-pandai 
dan aktif (Firmania, wawancara tanggal 25 Oktober 20 12). 

Berbeda dengan Ibuk Yusra Malinda yang mengajar di kelas 111 

IPS yang mengunakan laptop dan infokus dalam mengajar. Tbuk Yusra 

mengajarkan topik atau materi pokok Agresi militer Belanda. Beliau 

menga.jar 2 jam yaitu jam ke 3 dan 4. 30 menit pertama diadakan test 

tertulis dan yang lainnya untuk proses pembelajaran dengan materi 

pokok yang telah disebutkan di atas 

Setelah ujian selesai infokus yang sudah disediakan dipasang 

tetapi setelah beberapa orang teknisi didatangkan infokus tidak mau 



hidup sudah diganti infokus tapi juga tidak mau hidup. Akhirnya guru 

kembali kepengajaran tradisional dengan ~ e t o d e  ceramah yang 

diselingi dengan tanya jawab. Guru sangat bersemangat mengajar dan 

mengatakan kepada siswa "saya kecewa karena infokus tersebut tidak 

mau hidup dan kalau hidup infokus para siswa akan melihat peristiwa 

yang mengagumkan. Coba anak-anak bayangkan PDlU merupakan 

penyambung mata rantai RI yang terputus karena ibu kota Joglakarta 

jatuh, presiden, wakil presiden dan beberapa menteri kabinet ditawan". 

Anak-anak duduk mendengar dengan tekun dan tenang sampai lonceng 

berbunyi dan jam ke 4 sudah habis. Pembelajaran ditutup dan ketua 

kelas memimpin penutupan. 

Setelah selesai proses ujian dan pembelajaran peneliti 

mewawancarai ibuk Yusra Melinda dan beliau mengatakan: 

Pak Bus, saya kecewa dengan peristiwa di dalam kelas 111 IPS 
sebentar ini. Sudah dua infokus yang digunakan kedua-duanya 
macet. Karena itu saya tidak bisa mengajar dengan RPP yang 
sudah disiapkan. Padahal materinya sangat bagus. Sedang saya 
terangkan mereka sudah terpesona. Afas kejadian tadi saya 
minta maaf ya pak (Yusra Melinda, wawancara tanggal 27 
September 20 12). 

Berbeda dengan Ibuk Yusra, Ibuk Deswarti yang mengajar pada 

kelas Xi IPS, yang diobservasi tanggal 13 Oktober 2012 dengan pokok 

bahasan Perkembangan Islam di Indonesia. Beliau mengajar jam 7.45- 

10.05. Metode yang beliau pnakan  adalah metode ceramah bervariasi. 

Setelah berdo'a, Ibuk Deswarti memulai pelajaran beliau dengan 

mengingatkan para peserta didiknya yang mengatakan tugas yang 



dibuat minggu lampau agar dikumpulkan ke depan. Setelah ha1 t s  

dilakukan, Ibuk Deswarti memulai pembelajaran dengan menuliskan di 

white board Kerajaan Samudra Pasai sambil melihat peta pulau 

Sumatera. Lalu bertanya kepada anak didiknya dimana letak kerajaan 

Samudra Pasai. Anak didiknya menjawab "di Aceh Buk". "Coba kamu 

tunjukkan di peta yang ada di white board, mana yang Samudra Pasai 

itu". Anak yang pertama belum betul menunjukkan lokasi Samudra 

Pasai. Anak-anak ribut dengan mengatakan salah buk-salah buk. Lalu 

ditunjuk anak yang kedua, lokasinya sedikit lagi benar. Lalu Ibuk Des 

tampil ke dekat white board dan menunjukan lokasi yang benar. 

Setelah menjelaskan panjang lebar tentang kerajaan Samudra 

Pasai lalu guru menugaskan para siswanya mernbuka buku teks siswa 

dan mempelajari Wali Songo yang ada di pulau Jawa. Sebelum 

mengerjakan tugas ini terlebih dahulu diadakan tanya jawab tentang 

nama Wali Songo dan dimana lokasinya. Setelah anak bekerja * 30 

menit, guru memeriksa pekejaan anak dan memarafnya secara 

bergantian sampai lonceng keluar berbunyi dan menutup pelajaran 

Setelah proses pembelajaran selesai peneliti berdialog dengan 

Ibuk Deswarti di kantor majelis guru, beliau mengatakan: 

Saya selalu mengadakan diskusi kelompok setiap kali masuk, 
karena kurikulum KTSP menuntut ha1 tersebut. Oleh karena itu 
sebelum mengajar kecuali pertemuan pertama saya dudukan 
materinya dan kelompok yang akan membahasnya. Mereka saya 
suruh membuat makalah kecil dan didiskusikan pada pertemuan 
berikut tujuannya saya adalah agar mereka belajar dan tejali  
kerjasama yang baik (Deswita, wawancara tgl 13 Oktober 20 12). 



c. Observasi di SMA Negeri 8 Padang 

Guru pertarna yang diobservasi adalah Bapak Drs. Mukhni pada 

hari Rabu 26 September 2012. Waktu itu beliau mengajar di kelas X6 

pada jam ke 5 dan 6 dengan materi pokok Pe  jodesasi dalam Sejarah. 

Bapak Mukhni menggunakan metode ceramah yang diselang selingi 

dengan tanya jawab. 

Dengan gayanya yang khas, sebelum atau sesudah menerangkan 

satu sub materi beliau mengajukan pertanyaan kepada anak dan anak 

diberi kesempatan mengeluarkan pendapatnya. Anak-anak cukup aktif 

dalam proses pembelajaran dan cukup menguasai materi yang 

diajarkan karena seminggu sebelumnya mereka sudah ditugaskan 

membaca buku Sejarah Kelas I 

Selama pembelajaran berlangsung Pak Mukhni sangat disiplin, 

pengelolaan kelas cukup bagus dimana ada anak yang mengantuk 

disuruh mencuci muka ke bak mandi. Beliau seorang guru yang oleh 

pakar sejarah disebut History Teller (pencerita sejarah) dan 

mengemukakan strategi penyampaian materi yang disenangi oleh anak 

didik. 

Sambil berjalan ke lokal dan sesudah pembelajaran Pak Mukhni 

menjelaskan: 

Untuk guru sejarah bukan RPP yang perlu, tapi gurunya yang 
profesional. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai 
materi. Cara penyampaiannya, disiplin dan menguasai kelas. Hal 
inilah yang tidak menjadi perhatian guru sejarah sekarang 
(Mukhni, wawancara tgl26 September 2012). 



Selanjutnya peneliti minta tanggapan qari guru sejarah yang 

lain, beliau mengatakan: 

Pak Mukhni itu termasuk guru senior. Dig menguasai materi cian 
pandai cara penyampaiamya, berdisiplin dan bagus pengelolaan 
kelasnya. Anak senang belajar dengan beliau dan beliau memilih 
mengajar di kelas I sebagai peletak dasr pembelajaran siswa. 
Cuma sayangnya pak, beliau tidak mau membuat RPP untuk 
proses pembelajaran. Beliau lebih suka bercerita dengan metode 
ceramah dan tanya jawab (Yetti Andera, wawancara tgl 15 
Oktober 20 12). 

Berbeda dengan Ibuk Yetti Andera. Peneliti sengaja mencari 

perbandingan di kelas P A  kelas XI. yang mepgajar di kelas XI P A  

waktunya hanya satu jam. Tbu Yetti membawa laptop, infokus ke 

dalam kelas. Materi pokoknyua adalah Indonesia pada masa VOC. 

Hindia Belanda, Inggri dan Jepang. 

Setelah membuka pelajaran Ibuk Yetti menayangkan powerpoilit 

yang ada dalam laptop dan dipancarkan dengan infokus ke whiteboard. 

Habis menayangkan powerpoint Ibuk Yetti menugaskan anak 

membaca buku dan mengerjakan tugas tentang VOC dan Hindia 

Belanda. Berhubung waktunya hanya 1 jam atau 40 menit, Ibuk Yetti 

hanya bicara sedikit sambil memeriksa pekerjaan dari kelompok ke 

kelompok yang lain. Dalam keadaan yang demikian terdengar lonceng 

keluar berbunyi. Akibatnya RPP yang sudah disiapkan lewat 

powerpoint hanya bisa ditayangkan sedikit dan anak bekerja dalarn 

kelompoknya, sulit diawasi oleh guru 



Setelah selesai pembelajaran peneliti lihqt Ibuk Yetti tidak puas 

dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Di kantor beliau 

mengatakan : 

Pak Bus saya tidak bisa mengajar sejarah dalam waktu satu jam 
padahal materi untuk jurusan IPA itu cukup padat waktu sedikit. 
Di SMA yang lain, jam sejarah untuk jupsan P A  ini ditambah 
oleh kepala sekolah 1 jam, baru bisa gurunya berkreasi dalam 
pembelajaran. Karena Bapak dari UNP tolonglah pe juangkan 
jam pelajaran sejarah yang satu ini di kelas jurusan P A  (Yetti 
Andera, wawancara tgl 15 Oktober 2012). 

Kekesalan Tbuk Yetti ini sudah peneliti lihat dan rasakan 

menjelang masuk kelas. Dalam bahasa daerah minangkabau beliau 

mengatakan "tidak bisa awak maajakan sejarah ko satu jam doh pak". 

Yang terakhir diobservasi di SMA 8 Padang adalah lbuk Sri 

Mulyani. Observasi dilakukan tanggal 29 Oktober 2012 pada jam 7-8 

di kelas XI IPS1 materi pokoknya adalah "Gerakan separatisme". 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Ibuk Sri mengunakan laptop 

dan infokus yang menampilkan RPP gerakan seperatisme. Ibuk Sri 

termasuk guru yang diidolakan oleh muridnya. Bahan ajar yang 

dipakai adalah Buku Teks siswa kelas XI IPS dari halaman 57 dengan 

tema Masa Demokrasi Liberal. Untuk mengawali proses pembelajaran 

materi Demokrasi Liberal dibaca oleh anak secara bergantian sebanyak 

6 orang. Setelah itu guru menugaskan siswanya mencari perbedaan 

Demokrasi 1945- 1950 dengan 1950- 1959. 

Bagi yang sudah menemukan, siswa secara bergantian 

menjelaskan ke depan kelas, lalu diikuti dengan diskusi. Masing- 



masing siswa boleh bertanya dan menyampaikan argumennya. Setelah 

itu Ibuk Sri menampilkan lagi powerpoint yang ada di laptopnya lalu 

memberikan penjetasan seperluya. 

Selesai tanya jawab Ibuk Sri menugaskan para siswanya 

melaksanakan diskusi kelompok tentang DT/TII di Jawa Barat dan 

DI/TII di Aceh, dalam waktu + 30 menit. Sambil anak didik 

mengerjakan tugas kelompok, guru mengontrol secara bergiliran antara 

satu kelompok dengan kelompok lain 

Peneliti menyaksikan mereka cukup tenang dan rajin bekerja 

padahal hari sudah lewat jam 14.00 WIl3 dan belajar sejak pagi 

harinya. Kerja kelompok in i  berakhir jam 15.00. Di akhir waktu 

pelajaran guru menyampaikan tugas kelompok akan didiskusikan 

minggu depan. Karena be1 sudah berbunyi marilah kita tutup kegiatan 

kita ini. Ketua kelas silahkan tutup. 

Setelah pembelajaran selesai, peneliti mewawancarai lbuk Sri 

Mulyani tentang pembelajaran yang baru berlangsung dan beliau 

mengatakan: 

Anak-anak kelas XI IPS yang saya ajar ini rajin-rajin dan baik- 
baik karena setiap saya masuk saya berikan sepotong ayat A1 
Qur'an untuk membentuk mental mereka, yang membuat 
mereka rajin dan mau bekerja seperti yang Bapak lihat tadi 
Hari sudah jam 15.00 tapi mereka masih tegar dan tenang. 
Dalam proses pembelajaran saya selalu diskusi kelompok tugas 
dan tanya jawab (Sri Mulyani, wawancara tgl 29 Oktober 
201 2). 



C. Pembahasan 

Sesuai dengan temuan khusus penelitian, maka pembahasan dibagi atas 

dua bahagian. Pertama mengenai pembuatan RPP dan kedua mengenai 

observasi proses pembelajaran di dalam kelas. Kedua bidang ini antara SMA 

yang diteliti bervariasi dan di dalam satu SMA di dalamnya juga bervariasi. 

1. Membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP yang dirancang guru sejarah di SMA ~ 6 e r i  10 Padang, Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator dan tujuan pembelajaran 

disusun secara vertikal. Kelas XI1 P A  dan IPS memasukan ke dalam 

setiap pertemuan pertama sampai ke delapan unsur pengetahuan (kognitif) 

dan unsur sikap (afektif) Kemudian tujuan pembelajaran diurut dari 

nomor 1 sampai nomor 25. Mata pembelajaran yang terdiri dari fakta, 

konsep dan prinsip ada dibuat tapi tidak lengkap. Selanjutnya kegiatan 

pembelajaran sudah sesuai dengan format RPP yang dicantumkan dalam 

Permendiknas No. 41 tahun 2007. 

Berbeda dengan keias X daiam pertemuan 1 sampa 5 tidak 

dicantumkan aspek kognitif dan aspek afektif. Dalam materi pembelajaran 

tidak dilukiskan materi tentang fakta, konsep dan prinsip. Kegiatan 

pembelajaran ada dicanturnkan kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti 

dan kegiatan akhir dan penutup tapi belum lengkap. Contohnya dalam 

kegiatan pendahuluan tidak dicantumkan tujuan pembelajaran. 

RPP di SMA Negeri 2 Padang kelas X membuat Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator dan tujuan pembelajaran secara 



horizontal. Dalam materi ajar tidak dicantumkan mana materi yang 

sifatnya fakta, konsep dan prinsip. Di dalam kegiatan pembelajaran ada 

dibuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup namun 

ketiga kegiatan tersebut belum sesuai dengaq pola RPP menurut 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Pada kegiatan pendahuluan tidak 

dilukiskan kegiatan mempersiapkan anak secara fisik dan mental tidak 

dituliskan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti tidak ada eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi sedangkan pada kegiatan penutup tidak ada tugas 

membaca pelajaran minggu depan. 

RPP pada kelas XI tidak ada standar kompetensi tapi ada kompetensi 

dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, namun dibuat pada kegiatan 

pembelajaran ada dibuat pendahuluan, kegiatan inti dan pentup tapi tidak 

lengkap seperti yang digariskan dalam pola RPP Permendiknas No. 41 

tahun 2007. Contoh pada kegiatan pendahuluan tidak ada menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti tidak ada eksplorasi, elaborasi dan 

konfumasi dan pada kegiatan penutup tidak ada tugas siswa untuk 

membaca materi pokok minggu depan. 

Lain halnya dengan RPP kelas XII IPS, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran dibuat secara 

vertikal Materi tidak dijelaskan mana yang fakta konsep dan prinsip 

sedangkan dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup tetapi belum lengkap Contoh dalam 

kegiatan pendahuluan tidak ada menyebutkan tujuan pembelajaran dan 



pada kegiatan inti yang ada hanya kegiatan eksplorasi sedangkan kegiatan 

kolaborasi dart konfirmasi tidak ada. 

Selanjutnya RPP di SMA Negeri 8 Padang, guru sejarah kelas X 

tidak berminat membuat RPP karena yang menentukan adalah orang yang 

melaksanakannya. Bagaimana baiknya sebuah RPP kalau guru yang 

menjalankannya tidak profesional, tidak meqguasai materi, tidak 

menguasai cara penyajian dan metode yang dipakai tidak ada gunanya. 

Berbeda dengan guru sejarah kelas XI, RPP dibuat sedemikian rupa 

karena materinya pada waktu hanya satu jam. Peneliti sempat mengcopy 

RPP tersebut ke flashdisk tapi waktu diprint tidak mau keluar. Untuk 

waktu mengajar di kelas, waktu observasi peneliti sudah melihat dalam 

komputer beliau, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran sudah dibuat secara horizontal dengan memakai 

kolodkotak tersendiri, materinya sudah memuat fakta konsep dan prinsip. 

Sedangkan ke dalam kegiatan pembelaja~an sudah ada eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi Begitu juga dalam kegiatan penutup sudah ada 

menarik kesimpuian dan menugaskan siswa membaca materi pokok 

rninggu depan. 

RPP yang terakhir di SMA Negeri 8 Padang adalah RPP kelas XI. 

Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator d m  tujuan pembelajaran 

sudah dibuat pada kotak secara horizontal Materi pelajaran tidak ada 

fakta, konsep dan prinsip. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran sudah 



ada eksplorasi, elaborasi dan kod~rmasi .  Sedang pada kegiatan penutup 

belum ada penugasan siswa untuk rnernbaca rnateri pokok minggu depan. 

Observasi di dalam kelas 

Seluruh guru yang diobservasi rnenggunakan rnetode ceramah dan 

tanya jawab atau penugasan membuat rangkuman. Perbedaan dalam proses 

pembelajaran dapat dikelompokan atas 3 bahagim; I )  seorang guru di 

SMA Negeri 10 Padang sudah melaksanakan proses pembelajaran 

kontekstual dengan rnengaitkan pelajaran masa lampau dengan kondisi 

yang ada sekarang, 2) seorang guru sejarah di SMA 8 Padang 

rnelaksanakan pembelajaran secara history teller atau kernampuan 

bercerita dan, 3) selain itu kesemua guru melaksanakan diskusi kelompok 

sebatas materi yang diajarkan. 

Dengan demikian tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses 

pembelajaran antara SMA yang berstandar internasional, nasional dan 

biasa pada ketiga Sekolah Menengah Atas Kota Padang yang diteliti. 



BAB V 

I<ESLMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesirnpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Guru-guru sejarah SMA Negeri 10 Padang, SMA Negeri 2 Padang dan 

SMA Negeri 8 Padang secara umum masih beluq menyusun Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan RPP pada 

Permendiknas No. 41 tahun 2007, walaupun beberapa orang guru sudah 

mendekati ketentuan Permendiknas tersebut. 

2 Proses pembelajaran sejarah menggunakan metode diskusi kelompok 

kecuali satu orang yang tnenggunakan metode ceramah bervariasi tanpa 

RPP di SMA Negeri 8 Padang. 

B. Implikasi 

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Guru dituntut untuk menyusun perangkat pembelajaran dengan baik dan 

menjadikan perangkat pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran. 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa guru-guru sejarah perlu memiliki 

atau membaca Permendiknas No. 41 tahun 2007 karena standar RPP yang 

ibuat guru berdasarkan Permendiknas tersebut. Begitu juga halnya dengan 

proses pembelajaran di dalam kelas masih ada yang belum berjalan 



sebagaimana mestinya, keseluruhan guru masih terpusat pada metode diskusi 

kelompok dalarn setiap pembelajaran dan tidak ada yang membuat media 

melalui laptop dan infokus. 

C. Rekomendasi 

Bertolak dari temuan di lapangan disarankan 

1. Agar kepala sekolah terutama wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

mengcopy Permendiknas No. 41 tahun 2007 dan rpembagikannya kepada 

seluruh guru yang ada di sekolahnya. 

2. Proses pembelajaran sejarah hendaknya menggunakan metode dan media 

yang bervariasi agar dapat menarik perhatian peserta didik untuk 

meningkatkan kreatifitas. 

3.  Agar ,pru-guru sejarah menguasai kesimpulan dasar mengajar yang wajib 

diketahui dan dilaksanakan dalam proses pembelztjqran. 
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Lembar Observasi 

SMA 

Nama Guru 

Kelas 

Tanggal 
- 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Inti 

Aktivitas Guru 

1. Menyiapkan peserta didik secara fisik 
dan psikis 

2. Apersepsi 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Menyampaikan cakupan materi 

I 

A. Explorasi 
1. Melibatkan siswa dalam mencari 

infcnnasi 
2. Menggunakan pendekatan media dan 

sumber 
3. Interaksi peserta didik dengan guru, 

siswa dan siswa 
4. Melibatkan peserta didik secara aktif 

B. Elaborasi 
1. Membiasakan peserta didik membaca 

dan menulis 
2. Memfasilitasi peserta didik 

memunculkan gagasan baru secara 
tertulis dan lisan 

3. Member kesempatan kepada siswa 
berfikir, menganalisis masalah 

4. Memfasilitasi pembelajaran 
kooperatif dan kolaboratif 

5. Memfasilitasi peserta didik 
berkompetensi secara sehat 

6. Memfasilitasi peserta didik membuat 
laporan secara individual dan 
kelompok 

7. Memfasilitasi peserta didik 
menyajikan hasil kerja kelompok dan 
individual 

8. Memfasilitasi menumbuhkan rasa 
percaya diri 

I 

Keterangan 
Ada Tidak 

I 



Padang, 
Pengamat 

Penutup 

C. Konfirmasi 
1. Memberikan umpan balik yang 

positif dan penguatan 
2. Member konfirrnasi terhadap hasil 

explorasi dan elaborasi 
3. Memfasilitasi peserta didik 

melakukan refleksi 
4. Memfasilitasi peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman belaj ar 
1. Membuat rangkuman 
2. Memberikan urnpan balik 
3. Remedia1,BP dan tugas 
4. RPP minggu berikutnya 



SMA NEGERI 10 PADANG 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
IDENTITAS 

Satuan Pendidikan : SMA N 10 Padang 
Kelasl Semester :XI1 I 1  
Program : IPA 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Jumlah Pertemuan : 8 X Pertemuan 
SK/KD : 1. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa 

Proklamasi sampai masa Reformasi 
1.2 Merekonstruksikan perkembangan masyarakat pada 

masa reformasi 
lndikator Pencapaian Kompetensi: 

Pertemuan Pertama: 
Pengetnk rrnn ( kognit~j) 

1. menyebutkan gerakan Reformasi di Indonesia 
2. men.ielaskan gerakan Reformasi di Jndonesi 
3. menentukan gerakan Reforniasi di Indonesia 

Sikcry (A fekt~j): 

Menunjukkan sikap menyenangi Se.jarali da lan~ kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Kedua: 
Pengetnlt unn ( kognitif) 

4. nienganalisis gerakan Reformasi di Indonesia 
5. merangkum gerakan Reformasi di Indonesia 

Siknp (Afekt~fl: 

Menunjukkan sikap menyenangi Sqjarah dalam kehidupan st.11ari-hari 

Pertemuan Ketiga: 
Perlgetnlt iron ( kogiz i t~~  

6. menyebutkan masa pemerintahan B..I Habibie 
7. men-jelaskan masa pemerintahan B.J Habibie 
8. menentukan masa pemerintahan B..I Habibie 

Siknp (Afektif): 

Menu~i.iukkan sikap men!.enangi Sejarah dalam kehidupan sehasi-Ilari 

Pertemuan Keenipat: 
Perrgetnlr rmrr ( kogrrififl 

9. menganalisis masa pemerintalian B..I I-Iabibie 



10. merangkum masa pemerintahan B.J Habibie 
Siknp (Afekttif) 

Menunjukkan sikap menyenangi Sejarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Kelirna: 
Pengetnhuan ( kognitiJ) 

1 1. nienyebutkan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
12. menjelaskan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
13. menentukan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 

Siknp (Afektif) : 

Menunjukkan sikap menyenangi Sejarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Keenam: 
Pengetnltuan ( kognitif) 

14. menganalisis masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
15. nlerangkum niasa pemerintahan Abdul-sahnian Wahid 

Siknp (Afektif): 

Menun.jukkan sikap menyenangi Sqiarali dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Ketujuh: 
Pengetnh~mn ( kognitif) 

16. menyebutkan masa pen~erintahan blegac~ati Soekarno Putsi 
17. nienjelaskan masa pemerintahan Mcgacvati Soekarno Putri 
18. mengaitkan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
19. menganalisis masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
20. merangkum masa pemerintahan Megan,ati Soekarno Putsi 

Siknp (Afektif): 

Menunjukkan sikap menyenangi Selarah dalanl kehidupan seliari-liari 

Pertemuan Kedelapan: 
Pengetnltllnn ( kognitif) 

2 1. menyebutkan masa pemerintahan Snesilo Rambang Yudhoyono 
22. menjelaskan masa pemerintahan Soesilo Banibang Yudho!.ono 
33. niengaitkan mass pemerintahan Socsilo Baliibang Yudho\ono 

Siknp (Afektif): 

Menimjukkan sikap menyenangi Sejarah dalam kehidupan sehari-liari 

Pertemuan Kesembilan: 
Perigetalr rrtltr ( k-ognitif) 

24. menganalisis masa pemerintahan Soesilo Ra~nbang \.udhn>ono 
25. merangkum niasa penierintahan Soesilo Barnbang Yudliq-ono 

Siknp (A fektif): 

Menun-iiikkan sikap nien~.enan_ri Sqiarah dalani kehidupan seliari-hari 



1. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 
Siswa dapat: 

1 .  menyebutkan gerakan Reformasi di Indonesia 
2. menjelaskan gerakan Reformasi di Indonesi 
3. menentukan gerakan Reformasi di Indonesia 

Pertemuan Kedua: 
Siswa dapat: 

4. menganalisis gerakan Reformasi di Indonesia 
5. merangkum gerakan Reformasi di Indonesia 

Pertemuan Ketiga: 
Siswa dapat: 

6. menyebutkan masa pemerintahan B.J Habibie 
7. menjelaskan masa pemerintahan B..I Habihie 
8. menentukan masa pemerintalian B.J Habibie 

Pertemuan Keempat: 
Siswa dapat: 

9. menganalisis masa pemerintahan B.J Habibie 
10. merangkum niasa pemerintahan B.J I-labibie 

Pertemuan Kelima: 
Siswa dapat: 

11. menyebutkan masa pemerintahan Abdtlrrahnian Wahid 
12. menjelaskan masa pemerintahan Abdurrahman Waliid 
13. menentukan masa pemerintahan Abdurrahnian Wah 

Pertelnuan Keenam: 
14. menganalisis masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
15. merangkum masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 

Pertemuan Ketujuh: 
Siswa dapat: 

16. menyebutkan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
17. men.jelaskan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
18. mengaitkan nlasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
19. nienganalisis masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
20. ~iie~~an_ckuni masa pcnier-iritalian h/Iega\\xti Snekarno Prltri 

Pertemuan Kedelapan: 
Siswa dapat: 

2 1 .  men~,ebutkan masa pemerintahan Soesilo Bambanp Yudhoyono 
22. men-jelaskan masa penierintahan Svesilo Barnbang Yudhoyono 



23. mengaitkan lnasa pemerintahan Soesilo Ban~bang Yudhoyono 

Pertemuan Kesembilan: 
Siswa dapat: 

24. menganalisis masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 
25. merangkum masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 

2. Materi Ajar 

Pertemuan Pertama 
Materi Ajar : Gerakan Reformasi di Indonesia 
Fakta : Terjadi Kerusuhan yang mengakibatkan lengsernya pemerintahan Orde Baru 
Konsep : Munculnya Pemerintahan Reformasi 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Kedua 
Materi Ajar : Gerakan Reformasi di Indonesia 
Fakta : Terjadi Kerusuhan yang mengakibatkan lengsrrnya pemeri~:tahan Orde Baru 
Konsep : Munculnya Pemerintahan Reformasi 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Ketiga 
Materi A.jar : Masa pemerintahan B.J tlabibie 
Fakta : Terjadinya pergantian preside11 dar-i Soeharto ke B.S. Habibie 
Konsep : Munculnya pemerintahan yang dipimpin oleh B.S. Habibie 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Ketiga 
Materi Ajar : Masa pemerintahan B.S Habibie 
Fakta : Terjadinya pergantian presiden dari Soeharto ke B.S. Habibie 
Konsep : klunculnyci pernerintahan yang dipimpin oleh B.S. Habibie 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Kelima 
Materi Ajar : Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
Fakta : Terjadinya pergantian preside11 dari B.S. Habibie ke Abdurrahman Wahid 
Konsep : h/lunculn!.a pernerintahan !.an? dipimpin oleh .4bdurrahman Wahid 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Kelima 
Materi ,Ajar : Masa pernerintahan Abduualiman \!.allid 



Fakta : Terjadinya pergantian presiden dari B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid 
Konsep : Munculnya pemerintahan yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Ketujuh 
Materi Ajar : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
Fakta : Terjadinya pergantian presiden dari Abdurrahman Wahid ke Megawati 

Soekarno Putri 
Konsep : Munculnya pemerintahan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Kedelapan 
Materi Ajar : Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 
Fakta : Terjadinya pergantian presiden dari Megawati Soekamo Putri ke Soesilo 

Rambang Yudhoyono 
Konsep : Munculnya pernerintahan Bang dipimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono 
Prinsip 
Prosedur : 

Pertemuan Kedelapan 
Materi Ajar : Masa penlesilltahan Suehilo Barnbang Yi~dhoyono 
Fakta : Teriadinya pergantian presiden dari Vega\~nt i  Soekarno Putri kc Soesiln 

Bambang Yudhoyono 
Konsep : Munculnya pemerintahan yang dipimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono 
Prinsip 
Prosedur : 

7. Alokasi Waktu 
1 Pertemuan I IPK I Alokasi waktu 1 Keterangan I 

I 

I I , i ; I~idonesia dengan waktu i 

i I 

I ; pe~n!.elesaian 1 bln 
i- I I I I 

t 1 dan 2 

KMTT 

1 . I  . I  Latar 

per kelonipok tentans I 
I I I Gctrakan Refosn~asi i l i  

I 

I Indonesia I 

TM 7 Sis~va membaca buku dan 
Belakang I mernbuat tugas tentang 

I lahirnya Orde I ' Gerahan Rrforrnasi di I 

180 menit 

Baru 

Sisiva membuat makalah 

Indonesia 
I I PT ' 30 menit I Sis~va menibuat PR ! 

I i I I Gerakan Reformasi di 1 



Merangkum 
perkembangan 
pemerintahan 
Orde Baru 

Pertemuan 
3 dan 4 

I KMTT 

I Pertemuan 
I 

1 IPK 

IPK 
1.1.2. 

penjelasan guru, mencatat 
penjelasan guru, membaca 
bahan ajar, dan membuat 
tugas latihan tentang Masa 

Alokasi waktu 
TM 1 180 menit 

5 dan 6 

1 

Keterangan 
Siswa mendengar 

1.1.2. 
Merangkum 
perkembangan 
pemerintahan 
Orde Ban1 

Masa pemerintahan B.J 
Habibie 

30 menit 

Keterangan 
Siswa mendengar 
penjelasan guru, mencatat 
penjelasan guru, membaca 
bahan ajar, dan membuat 
tugas latihan tentang Masa 
pemerintahan 
Abdurrahman Wahid 

pemerintahan B.J Habibie 
Siswa membuat PR tentang 

PT 

KbITT 

Alokasi waktu Pertemuan 
7 

I KMTT 1 

30 menit 

IPK 
1.1.2. 
Merangkum 
perkembangan 
pemerintahan 
Orde Baru 

Keterangan 
Siswa mendengar I 

Siswa membnat PR tentang I 

Masa pemerintahan 
Abdurrahman Wahid 

I penjelasan glru. mencatat I 

! 
1 
I 

I pen.jelasan guru. membaca / 
bahan ajar. dan membuat 
tugas latihan tentang Masa I pemerintahan Mega~vati 

1 Soekarno Putri 
I Siswa niembuat PR tentang I 
I h,lasa pemerintalian i I 

I Megawati Soekarno Putri / 

I 

1 I Merangkum 1 ! : pc~lielasan guru. mencatat j 
I I perkernbansan I . pei!jclasari guru. niembaca 

i I 
pemerintahali ! balian ajar.. dan mcmbuat I Ordc Baru I , 

I 
I I tiifas latilian tentang blasa 1 

i I I i pen~srintahan Soesilo 
i i j Bambanp Yudhoyono 

1 PT I 30 menit 1 Sisn-a niembuat PR tentang ( 
i 

-- 

Pertemuan 
8 dan 9 

IPK 
1.1.2. 

Alokasi waktu I Keterangan 
TM 1 SO menit 1 Sisn;a mendenpar ! I 



8. Metode Pengajaran : 
Pertemuan Pertama : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Kedua : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Ketiga : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Keempat : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Kelima : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Keenam : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Ketujuh : Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 
Pertemuan Kedelapan: Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas ( CPTT ) 

KMTT 

9. Kegiatan Pembelajaran : 
Pertemuan Pertama 

A. Kegiatan awal ( 1  0 menit ) : 
a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) : 
Guru lnenjelaskali tentang Gerakan Reformasi di Indonesia ( Eksplosasi ) (NKB : 
Demokratis,rasa ingin tahu. semanyat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai.tanggung 
jawab, gemar melnbaca ) 
Siswa nlencatat penjclasan guru tentang Gerakan Reformasi di Indonesia 
Siswa membaca buku bahan ajar tentang Gerakan Kefornlasi di Indonesia 
Siswa membuat tugas tentang Gerakan Reformasi di lndonesia ( Elaborasi ) 
Guru nlembetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

Masa pemerintahan Soesilo 
Bambang Y udhoyono 

C. Kegiatan Akhir ( 10 menit ) : 
Siswa mendapatkan penpa tan  pada guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Ciuru memberi kan pekeriaan rumah ( PK)  
Siswa membuat makalah tentang Gerakan Refor~nasi di Indonesia 

Pertemuan Kedua 
A. Kegiatan alval ( 10 ~nenit  ) : 

a. Berdoa 
b. blemerihsa liehadisan sis\\a Jan hebttssihan hclab 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menj'an~pai kan tujuan pemt?eia.jaran 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) : 



Guru menjelaskan tentang Gerakan Reformasi di Indonesia ( Eksplorasi ) (NKB : 
Demokratis,rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai,tanggung 
j awab, gemar membaca ) 
Siswa mencatat penjelasan guru tentang Gerakan Reformasi di Indonesia 
Siswa membaca buku bahan ajar tentang Gerakan Reformasi di Indonesia 
Siswa membuat tugas tentang Gerakan Refornlasi di Indonesia ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 10 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan pada guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) 
Sis~va membuat makalah tentang Gerakan Reformasi di Indonesia 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Ketiga 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebessihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan ti!iuan pembelajaran 

H. Kegiatan inti ( 140 rnenit ) : 
Guru men,jelaskan tentang Masa pemerintahan B.J Habibie (Eksplorasi ) (NKB : kerja 
keras. mandiri. semangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru Masa pe~i~erintalian B.S Habibie 
Siswa membaca buku balian a-jar Masa pemerintahan B.S Habibie 
Siswa membuat tugas tentang Masa pernerintahan B.J Rabibie ( Elaborasi ) 
Guru  ~nernbetulkan atau memberikan penjelasa~i atas hasil yang diperoleh sisw-a (, 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 oran? sisu.a secara acak 
Guru menyampaikan niateri pelajaran niinggu depan 

Pertemuan Keempat 
'4. Kegiatan awal (20 menit 1 : 

a. Berdna 
b. h~lemeriksa lieliadi~.an sisiia Jan kebttrsilian lielas 
c .  Mengkondisikan lielns 
d.- hlen>.ampaikan tujuan pembelqjasan 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 



Guru menjelaskan tentang Masa pemerintahan B.J Habibie (Eksplorasi ) (NKB : kerja 
keras, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru Masa pemerintahan B.J Habibie 
Siswa membaca buku bahan ajar Masa pemerintahan B.J Habibie 
Siswa membuat tugas tentang Masa pemerintahan B.J Habibie ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Kelima 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 
Gun1 men.jelaskan tentang Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Eksplorasi 1 (NKB 
: kerja keras. mandiri. semangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai ) 
Siswa mencatat penjeiasan guru Masa pernerintahan Abdurrahman Uahid 
Siswa membaca buku bahan ajar Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
Siswa membuat tugas tentang Masa pemerintahan Abdurrahrnan Wahid ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirrnasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 ~nenit  ) : 
Siswa nleridapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Keenam 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. blen!,ampaikan tuji~an perilbelajaran 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 

Guru n~en.jelaskan tentang Mass pemerintahan .4bdurrahman \!-allid (Eksplorasi ) (NKB 
: kerja keras. mandiri. seniangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai ) 

Sisu.a niencatat penjelasan guru Masa pemerintahan Abdun-ahman U'ahid 



Siswa membaca buku bahan ajar Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 
Siswa membuat tugas tentang Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Ketujuh 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang Masa pen~erintalian Mesawati Soekarno Putri (Eksplorasi ) 

(NKB : kerja keras. mandiri. semangat kebangsaan. cinta tanah air, cinta damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru Masa penierintahan Megawati Soekarno Putri 
Siswa membaca buku bahan a,iar Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
Siswa membuat tugas tentang Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( Elaborasi ) 

Guru nietnbet~~lka~i atau meniberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirniasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyarnpaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Kedelapan 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. blenieriksa kehadiran siswa clan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembela-jaran 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 
Guru nien.jelaskan tentali3 Masa pemerintalian Soesilo Ranihang Yudho>,ono 
(Eksplorasi j (NKB : kerja keras. rnandiri. semangat liebangsaan. cinta tanali air. cinta 
daniai j 
Siswa niencatat pe~ijelasan pun1 h4asa pemerintahan Soesilo Balnhang Yudho!~onc, 
Sis~va membaca buku balian ajar hlasa pemerintahan Soesilo Barnbang Yudho~.ono 



Siswa membuat tugas tentang Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono ( 
Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Kesembilan 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 140 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 
(Eksplorasi ) (NKB : kerja keras. mandiri. semangat kebatigsaan. cinta tanah air. cinta 
danlai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 
Siswa n~embaca buku bahan ajar Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 
Sis\&a ~nembuat tugas tentang hlasa psmcsintahan Socsilo Bambang Yudl~oyono ( 

Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil pang diperoleh siswa ( 
Konlirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit : 
Siswa mendapatkan penguatan dasi guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan materi pelaiaran minggu depan 

1 1. Penilaian 

Pertemuan Pertama 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1 .  Jelaskan yang dimaksud dengan gerakan Reformasi di Indonesia 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan tujuan gerakan Refor~nasi di Indonesia 
3. Sebutkanlah agenda Reformasi di Indonesia 
1. Ssbutkanlah tentang tokoh Rehrmasi di Indonesia 



Pertemuan kedua 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan gerakan Reformasi di Indonesia 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan tujuan gerakan Reformasi di Indonesia 
3. Sebutkanlah agenda Reformasi di Indonesia 
4. Sebutkanlah tentang tokoh Reformasi di Indonesia 

Pertemuan Ketiga 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1 .  Jelaskanlah tentang pendapat kelompok pro dan kontra tentang pengangkatan Habibie 

sebagai presiden R.1 
2. Jelaskanlah kebijakan Habibie dalam bidang ekonomi 
3. Jelaskanlah kebijakan Habibie dalam bidang politik 
4. Jelaskanlah penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Habibie 

Pertemuan Keempat 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1 .  Jelaskanlah tentang pendapat kelonipok pro dan kontra tentang pengangkatan Habibie 

sebagai presiden R.1 
2. Jelaskanlah kcbijakan I Iabibie dala~n bidaiig ekonomi 
3 .  Selaskanlah kebijakan Habibie dalani hidang politik 
4. Selaskanlah penyebab ditolaknya pidatn pertanggungjawaban I-Iabibie 

Pertemuan Kelima 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1 .  Jelaskan tentang kelemahan pemerintahan Abdurrahnian Wahid 
2. Sebutkanlah Dekrit yang dikeluarkan oleh Abdurrahnian Wahid 

Pertemuan Keenam 
Senis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 
1 .  Jelaskan tentang kelemahan penierintalian Abdurraliman \\/ahid 
2. Sebutkanlah Dekrit yang dikeluarkan ole11 Abdurrahnian Wahid 

Pertemuan Ketujuh 
Jenis tagihan : Nnn Tes 
Rentuk instrument : peta konsep dari I'raian ringkas 
1. Jelaskan kebijalian I\lega\\~ati dalani bidanp eknnonii 
2. Jelaskanlah kebi-;aha11 h/lega\\ati cialam bidang politik 

Pcrtemuan Kedelapan 



Jenis tagihan : Non Tes 
Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 

I 
1. Jelaskanlah kebijakan Sosilo Bambang Yudhoyono tentang GAM di Aceh 
2. Jelaskanlah kebijakan Soesilo Bambang Yudhoyono dalam bidang ekonomi 

1 Pertemuan Kesembilan 
I 

Jenis tagihan : Non Tes 

I Bentuk instrument : peta konsep dan Uraian ringkas 

I 
1. Jelaskanlah kebijakan Sosilo Bambang Yudhoyono tentang GAM di Aceh 

1 2. Jelaskanlah kebijakan Soesilo Bambang Yudhoyono dalam bidang ekonomi 

10. Sumber Belajar : 
Buku teks, LKS, Bahan ajar. dan Internet 

I Mengetahui, Menyetujui, Padang, Mei 2012 
I Kepala Sekolah Wakil Kurikulum Guru Mata Pe!ajaran Sejarah 

Drs.H.Suardi Dahlan Dra. Harvanti. M.Pd Meliarti. M.Pd 
I NIP. 19540408 197902 100 1 NIP. 196807 171 995 122902 NIP. 1967.12 152002 122003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMRELAJARAN 

Nama SekoIah : SMA Negeri 2 Padmg 

Satuan Pendidikan : SMA 

Keias 1 Semestcr : X / 1 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Jumlah Pmtcmuan : 1 x pcrtcmuun 

I ~ e m n h a m i  prindi p dasar llmu Sej arah 
1 I Tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa 

I Standm Kompetcnsi 

I I pra-aksara dan masa aksara 

Kompetensi D a . r  

r lndikator Pencapaim ~ G G t e n s i  Tujuan ~cmbcla ja ran  

Mcngidcntifikasiknn cam maqyamkat 

padn maw aksara mewariskan mas 

lalunya mcldui futur, - hlengidcntifikasikan cara masyarakst 

pada masa sksara mewariskan rnLw 

Pduriya mclalui tulisan (prasasti, lontar, 

kulit kayu, kulit binatmg, dll). 

/ P e m  didik marnpu untuk: 

Mengidentifikasikan cara masyarakat pada masa 

aksara rncwariskan masa lalunya melalui tutur. 

, *  Mengidcntifiitasikan cara masyarakat pada m a s  

aksara rnewariskan rnasa lalunya melalui tulisan 

(prasaqti, lontar, kulit kayu, kulit binatang. dll). 

Mnteri Ajar : 

Trndisi scjarah rnasyarakat pada masa trksrua. 

---- (Be& I Wak I Bentuk Kegiatan 1 Tug&. 
I I Belajar 1 hi ; I 
Guru menjelaskan mra mayarakat pada ma- ak.rm mewariskan masa i 

PT 

K-M-I-r 

I 
i 
I I 

mnt 

15 

rnn t 

lalunya melalui kajiar~ pustaka, dan diskusi kelm. 
- 



Metode Pembelajaran : ceramah, diskusi, pemberian tugas 

Kegiatan Pernklajaran 

r Kegiatan 

b Guru menjelaskan materi tradisi sejarah masyarakat masa 

sejarah dari berbagai daerah di Indonesia berupa tulisan- 

tulisan dalam prasasti. 

A. Pendahuluan: 

* Doa, ablcerlsi 

Apersepsi guru menanyakan kepada peseha didik mengmai 

pengertian rnasa sejarah 

D. Inti 

60 mnt 

5 mnt 

10 mnt 

Pendukung 

Kornputer 

OHP 

Flash disk 

In focus 

Dl1 

Ket. 

( tulisan pada masyardat  awal Indonesia (hal49). I I I I 
Tanya jawab mengenai tradisi pembuatan p rasa~ t i  dan 

benda-benda scjarah lainnya. 

C. Pentltup 

Bersarns-sarna mclakukm refleksi mateti yang telah di 

I Menririk kcsimpu1,m materi. 

5 mnt 

5 rnnt 

Pcnilaian Hasil Belajar 

Sumber Belajar 

P ERLANGGA ( I -4) ,  pet8 konccp. 



KENCANA PELAKSANAAN PEMRELAJARAN 2 2  

Narna Sekolah : SMA Negeri 2 Padang 

Satuan Pendid ih  : SMA 

Kelas / Semester : X / 1 

Mata Pelajaran : Sejarah 

JurnlahPertemuan : Ixpertemuan 

1 

Kompetensi Dasar 

Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu 

I Mendeskripsikan langkah-langkah pernilihan 

I topik 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

I Mendeskripsikan langkah-langkah 

I 1 Mendeskripsikan langkah-Ian&& heuristik I 

Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

1 Mendeslvipsikan langkah-langkah historiografi 
- 

Materi Ajar : 

Pemilihan topik 

Alokasi Wnktu : 2 x 4 5  mcnit 

Bcntuk Kegiatan / Tugm I 

i 

sejarah dengan menggunakan peta konsep I 
I I I Guru membcrikan contoh topik-topik penelitian sejamh. I 
( P T ~  Siswa menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering tejadi pada 



. -" 

Metode Pembelajaran : cerarnah, diskusi, pemberian tugas 23 
Kegiatan Pembelajaran 

#&urn KTSPdan perangkatnya 
Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA - ESIS 
Buku surnber Sejarah S M A  - ESIS Old 63 - 80) 
Peta konsep 
OHP 
Ruku-buku pcnunjang yang relevan 
Internet 

Padang. 

Mcnyctujui: dru Sejarah 

Kegiatan 

A. Pendahuluan: 

ha, absensi 1 
Apersepsi gum mengadakan tanya jawab mengenai salah 

satu topik penelitian 

Guru men yarnpaikan tujuan pem belajaran 

B. Lntf 

0 Guru menjelaskan mrtteri langkah-langkah dalarn penel i ti an 

.%jarah dcngan mcngbwnaknn peta konsep 

Guru memberikan contoh topik-topik penelitian sejarah. 

Siswa menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering te jadi 

pada saat interprctasi 

Kepala S M A  N 2 I'adang p' Fi 
Dn. H. Sumrdi Dnhlan Y ~ ~ Z I  ~ 1 7 w  

B 

~ ~ l c j ~ r ( ~ ~ ~ 8 . , ~ 7 9 0 2 ~ ~ . ~  I Vf97 lo3l31993 01.1 
.................................. 

Waktu 

5 mnt 

10:mnt 

60 mnt 

Penlatan 

Pcndukung 

Komputer 

OHP 

Flash disk 

In focus 

Dl I 

C. Pcnutup 

Bersama-ma melakukan refleksi materi yang telah di 

bahas. 

1 Mmarik knimpulm mattxi. 

- 
Ket. 

- 

5 mnt I 
5 rnnt 

I 



RENCANA PEMBELAJARAN 1 

Mnta pelajaran : Sejarah 
Setunn pendidikan : SMA Negeri 2 Padarlg 
Keladsemester : XI rPN2 
Kornpetensi dasar : M e r e k o n t r ~ ~ i  perkernbangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi 

hingga demokmi terpimpin 
lr~dicutor : 1 .  Menjelaskar~ peristiwa rengasdengklok dalam hubungannya dengan 

perumusan niiskah proklamasi. 
2. merekontruksi peristiwa-peristiwa sekitnr proklamasi 

Alokasi waktu : 40 rnenit 

- .  
I. Siswa mampu rnerideskripsikan latar belakang nlunculnya peristiwa rengasdengklok 
2. Siswa mamnu mengidentifikasi naskah nroklnlnnsi korlsen dan otentik 
3. Siswa rnarnpu rnenie~kri~sikan geristiwa-pcristiwa sekilar proklamasi 

It. Mnteri pokok 
I'cristiwa rengmiengklok terjadi knrer~n pcrhed;~;ln pendapat antara golongan muda dan tua dalarn mencntukan 
wsktu proklarnasi kernerdekaan Indonesia pascn rnenycrahnya Jepang pada Sekutu. Adanya peristiwa tersebut 
rnelahirkan kesepakatan mengcnai pelaksanz~n proklammi kemerdekaan sehingga disusun riaskah konsep dan 
otentik proklarnaqi. Akhirnya proklarn;ai kenlcrtlck~;~n dapat dilaksanakan dan segenap bangsa Indonesia 
rilenyarnbrrt proklamasi tersebur dengan gcmhin. Ifpayit scl;mnjutnya bagi suatu Negara yang telah merdeka adalah 
rnelengknpi syarat berdirinyo srratu ncgara yaitu dcrigcm ~ncmbentuk alat kelengkapan Negara bempa departemen 
(Inn kemcntrian yakni berupa 6 depanerneri dan 12 kcmentriarl 

('. Pcndekntnn dnn Metode Pembelajarnn 
I'cridckatan : Keterampilm proses 
Mctode : Ceramah, tanya jawab dan pentrga.<;tn 

li. Pen i l~ ien  
Pcnilaian pengamatan: dilakukan 01th gun1 dn11 siswa sclama pembelaiaran berlangsung dengan mengacu pada 
forniat nenilaian. 
~enilaian ha i l :  dilrtkukan oleh guru tcrhatl;~l, hnsil kcria siswa henrpa wgumentsi yang diberikan siswa 
fcrh:~tlap pcristirva proklamasi kcrncrdcka:~~ 

-- 
Waktu 
(menit) 

5' 

30' 

5 ' 

,I). Kcgintan yung dilnkuknn - 

I 
,~ - - PEDO>l:\N lil.:,\K7'lFAN SISWA -- 

No rlspek yang 
1)e~kripsi diarnafi 

Keseriusan siswa tlalam rncrigik~~ti proses kegiatan helajar menga-jar yang sedang 

1 bcrlangsung. d c n ~ a n  c;lr;l rncnlpcrhatikan penjelasan yang disarnpaikan oleh guru Mcnyirnak 
maupun tcrnan sekcl;~snnya scrtn tidak rnelakukan aktivita~ lain di luar aktivitas 

. proscs bclnjar ~ncngajnr. 
Aktivitax sisrva sclnma n~engikuti kegiatan belajar mengaiar yang ditunjukkan 

2 nertanyd 
dengan card mcripjuk:mri pcrtanyaan rnengcnai sesuatu ha1 yang belum atau telah berkorncntar 
dipah.uninya scsuai derlgan matcri yang sedang dipelajari 
Kepiatan siswa relama n~engikuti kepiatan belajar rnengajar yang ditunjukkan 

3 Menjawah rnelalui penyampainn konscp, idc. engasan atau pendapat sebagai respon terhadap 
pertanyam pnnji$tkan olch l~ru  mau un siswa lainnya - Kcgiatnn ini dilaktlkan dcngnn rtlcrnberi ritntla click -+ li:;t ! ) tcrhadap responden yanc melakukm aktivitas-aktivitas 

Kcgintan pcnil~claiitran 

. -. --- - .- -- -- / I'cmhuknan 
(itrru mengecek kehadirm~ siswa 

1 Gunr rncrnberikm apersepsi dar~ motivasi dcngan lncr~gajukarl pertanyaan: apa yang 
knlian ketahui tent'ang knndisi Irldoncsii~ pasca pcrlgcborila~~ kotn Hirosima dan 
Nugr~snki Jcpnng olch sekvtu'? 
Kmintnn inti: 
Mclalui larlya jnwah. gun1 rncng4:mk sisw;~ unluk rncn~pclajari rncnpenai peristiwa 
rcng;~sdcr~gklok. 
Gun1 rncnugoskan siswa unfr~k nremh:~ntlinpkan n i ~ ~ k a h  konscp d:uj otentik proklnmmi 
kcri~ertlekmn R I .  
I'cntrtrrp 
siswn diminla urrtuk mcnyirnpulkan rnateri yang tel:~h dihahas 
( i ~ r n ~  mcnugaskan siswa untuk membaca kcnrhali rnatcri yang telah dibahas dan 
rrl~mhuitt argumcntasi scandainyi~ ziswa yang rncr!i;~di pclakrl dalam pelaksanmn 
prokl:~m;~si kcmerdckaan Indonesia 

. . - - 
scl7cr-i yitng tclah disehlrtkarl cli :Itas. 

Media dan 
sumber 

Papan 
tulis 
Buku teks 
siswa 

I 



Kubrik peuilaian tugas- 

kcsirnpulan 
Pendapat yang diberikan kurang bcrliubungan dcngan materi. Urainn bertele-tele. Tidak terdapat 
kesimpulan 

.. -.,. 

Skor 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Rubrik tugas membuat argumentasi terhadap proklamasi kemerdekaan Rl 

Padang 

Deskripsi 
lnformasi bennakna, jelas dan sisternatik 
lnformasi bennakna, jclas tapi tidak sistematik 
lnforrnasi tapi k u m ~ g  jelas. sistematik 
informnsi k u r a n ~  bemiakna tapi jelas dan sistematik 
Informasi bermakna, kurangjelas dan tidak sistematik 
lnformasi kumng b e r m h a ,  jelas. tidak sistematik 
lnformasi kurang b e r m h a ,  kurans jelas, sistematik 
lnformasi kurang bcnakna, kuranp jelas d m  tidak sistematik 

Skor 
8 

3 

7 

Padang, 12 Juli 2010 
Guru mqta pelajaran 

Deskripsi 
Pendapat yang diberikan berhubungan dengan materi. Uraian singkat. Terdapat kesimpulan 
Pendapat yang diberikan berirubungan dcngan materi. Uraian singkat. Tidak terdapat 
kesimpulan 
Pendapat yang diberikan berhr~hungan dengan materi. Uraian bertele-tele. Terdapat 
kesimpulan/pendapat 
Pendspat yang diberikan kurnng bcrhubungan dengan materi. Uraian singkat. Terdapat 
kesimpulan_ 
Pendapat yang diberikan bcrhubungan dengan materi. Uraian bertele-tele. Tidak terdapat 
kcsimpulan 
Pendapat yang cliberikan k t G i R  herhubungan dengan rnatcri. Uraian s inght .  Tidak terdapat 
kcsimpulan 
Pendapnt yang diberikan kurip bcrhubungan dengan matni. Uraian bertele-tele. Terdapat 

Des v ti, S. Pd 
NIP. 197102 172006042008 



RENCANA PEMBELAJARAN 2 

Mata pelajaran : Sejarah 
Sutuan pendidikan : SMA Negr i  7, Padang 
Kclas/serneskr : XI IPN2  
Kompctensi dzsar : Merekontruksi pcrkemhangan rnasyarakat Indonesia sejak proklamasi 

hingga dernokrasi terpirnpin 
Indiciltor : Merekontruksi peristiwa-peristiwa sekitar proklarnasi 

A. Tujuan pembelajaran 
I. Siswa marnpu rnendeskripsikan langkah ymg  dilnkukan bangsa lndonesia setelah melaksmakan proklamasi 

kernerdekaan 17 Agustus 1945 
2. Siswa marnpu menyebutkan h a i l  npa t  PI'KI tanggal 18 Agustus 1945 
3. Siswa mampu menyebutkan departernen d m  propinsi yang dibentuk setelah Indonesia merdeka 
1. Siswa mampu menganalisis latar belakang dibentuknya BKR pasca kernerdekaan 
5. Siswa marnpu rnengidentifikasi nlnsan dikeluarkannya rnaklumat 3 November 1945 

n. Matcri pokok 
Upaya selanjutnya bagi suatu Negara yang tclah nlerdeka adalah melen&api syarat berdirinya suatu negara yaitu 
dengan membentuk alat kelengkapan Negnra. Untuk lial itu maka dilaksanakanlah rapat PPKl sebanyak tig? kali 
y ~ i h l  tanggal 18, 19 dan 22 .Agustus 1945 rlengnn tujuan mernhentuk kelengkapan Negara pasca kernerdekm 
scperti pemilihan presiden dan wakii presiden. pcnihcntukan departemen dan kernentrim. 

C'. Pendekatan dan Metode Pembelajarnn 
I'endekstan : Ketennipilan proses 
Metode : Ceramah dan tanya jawah 

I). Ke iatan yang Cilakukan 

r-- Kegiatan pe~nbclaj,uan I Media den sumber I Waktu I 

tlm mcngajukan pcrtanyaan: apa yang dilaltukan bangsa lndonesia setelah 
prokliunasi kernerdckaannya? 
Kegintan inti: 
Mclnlui tanya jawab, gun1 mcngajak siswa nntrrl; rnempelajari mengenai 

I'cmbuknrn 
t iurrr rnengccck kchadim siswa 
(iuru rnclnberikan apersepsi dan rnotivasi dengan rnengulas rnateri sebelun~nya 

angkah yang dilakuknn bangsa Indonesia pasca kcrnerdekaan yang 
rircliputi pembahasan rapat PPKI 1. 2 clan 3. 

! 
. . 

Ciunr rnenuga..kan sisiva untuk menganalisis alasan pemerintah Indonesia 
mcrntentuk BKR Dasca kcrnerdekaan bukan tcntara dan keluarkanva rnaklumat 

Papan tulis 
Buku teks siswa 

pemcrintah tanggal 3 November 1945. Guru rneminta siswa untuk 
rncrnpresentnsikan hasilnya. Setelah itu gun1 rnencgaskan yang dipresentasikan 
SISWII. 
Penutup 
Siswa dirnint? untuk menyirnpulkan materi ynng tclnh dibnhas 
(;mr men~lgnskan siswa rlntr~k memhacn kemhnli mtltcri ynng telah d ihahx~ 

(rnenit) ' 
5 ' 

. f'etlil~ian 
Penilaian pengamatan: dilakukan oleh guru d;m siswa sclarna pernbelajaran berlangsung dengan mengacu pada 
format penilaian. 
Penilaian hasil: dilakukan olch guru terhatlap l i i l ~ i l  tcs lcrtlllis siswa 
Beiituk penilaian: tes tertulis dart non rcs 
,J.lnt penilaian: lernbar tes tem~l is  dm lernhar 11on les berupa pcdoman kealitifan siswa 

I 
Alal penilaian: 

PEDOMAN KEAKTIFAN SISWA 

No Aspek yang 
diarnati Deskripsi 

Keseriusan sis\vil dala~n mcngikuti proses kegiatan belajar rnengajar yang scdang' 

Mcnyimak hcrlangsung, dcngxn c a n  mcmpcrhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 
guru maupun felnan sckelasnnya serta tidak rnelakukan aktivitas lain di luar 
aktivitas proses bclnjar mcriguj;~. 
Aktivitas siswa sclama rncngikuti kegiatan belajar rnengajar yang ditunjukkan 
dengan c a n  rncnga,ukiui pcrtanyaan mengenai sesuatu ha1 yang belurn atau trlah 

hcrkornentar 
dipahaminya scsuoi dc~igan) 

3 
terhadap penanyaan oleh guru rnaupun siswa lainnya 

Kegiatnn i ~ r i  clilakuknn dengan rnelnbcri 1;mtla responden yang nlelakukan aktivitas-aktivitas 
scperti yang telali dischuikmi di alas. 

Mcnjawab 
Kegiatm siswr~ selam;~ rncngikuti kegiatan belajar rnengajar y m g  ditunjukkan 
rnelalui penyampaian konsep. ide. gagasan atau pendapat sebagai respon 



Kepala:Sek& SMA Ne cri 2 Padang 
Padang. 12 Juli 2010 
~ u r u g  p~ajm 

/ 
De 'w ti. S. Pd ' 

NIP. 197402 172006042008 



M a h  Pelajaran : Sejarah 

Kelas /Semester : Xn. IPS 1 1 

Pertemuan ke : 11 

AIokasi Waktu : 1 X45Menit 

Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan 

Masa reformasi. 

Kompetensi Dasar : Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru. 

lndikator 

P Mendeskripsikan dan mengmalisis latar belakang munculnya revolusi hijau. 

P Mendeskripsikan dan menghanalisis perkembangan revolusi hijau di Indonesia. 

k Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan industrialisasi di Indonesia. 

> Mendeskripsikan dan meriganalisis perkembangan teknologi infonnasi dan 

komuni kasi. 

> Mendeskripsikan dan rnenganalisis penlbahm sosiai*konomi masyankat 

Indonesia. 

1. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah proses belajar rnengajar selesai diharapkq siswa mampu : 

> Mendeskripsikan dan menganalisis iatar belakang munculnya revolusi hijau. 

3 Mendeskripsikan dan rnenghanaiisis perkembangan revolusi hijau di Indonesia. 

9 Mendeskripsikan d m  menganaiisis perkembangan industrialisasi di Indonesia. 

P Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

i M e n d e ~ ~ i p s i k m  dan rnenganalisis perubahan sosial<konomi masyankat 

Indonesia. 

11. blateri .Ajar : 

> ~arnpak revolusi hijau d x ,  I n d u ~ r r i a l i ~ !  pada r n m  Orde Bxu. 

111. ble tde  Pembelajaran : 

Z Kornbinasi Metode Pernbelajaran ( L>i.cX-~!.~i.  ( 'c~?.nrilclll. t7t't?~!!i;<:~.\ci;i 1 



W. Langkah-langkah Pernbelajaran : 

1 - Kegiatan awal : 

A. Salam dan do'a bersama sebelum belajar (Relijr? 

B.. Mengecek kehadiran siswa 

C. Apersepsi : Guru memperkenalkan mata pelajaran sejarah kepada siswa dan 

I memberikan pengarahan tentang pelajaran sejarah yang akan dipelajarinya. Guru I 
juga menjelaskan kompetensi dasar dari materi pokok perlajaran yang akan 

d i aj arkann y a 

D. Motivasi : 

memberikan dorongan kepada siswa agar dapat memahami lebih luas lagi tentang 
- .  haki~a t  dan ruang lingkup ilmu sejarah dan lebih aktif untuk mencm: sendiri 

serta dapat membandingkan materi tersebut antara buku yang satu dengan buku 

yang lainnya. 

2. Kegiatan Inti : 

A. Ekspiorasi : 

3 Guru menjelaskan materi pokok pelajaran tentang dan~pak icvolusi hijau dan 

industrialisasi pada rnasa Orde Baru. 

> Guru rnembentuk kelornpok dan rnemberikan rnateri diskusi kepada setiap 

keiompok untuk didiskusikan pada kdompoknya rnasing-masing secara 

I kooperative. I 
P Kelornpok mengernukakan hasil diskusi dilengkapi dengan kesimpulan. 

3 Kelompok rnenyerahkan kepada guru hasii diskusi dilengkapi dengan kesimpulan. I 

B. Konsolidasi Pernbelajaran : 
I 
I 

Siswa marnpu menganalisis tentang darnpak revolusi hijau dan indusmalisasi 1 

pada m a s  Orde Baru. 1 
1 > Siswa rnarnpu rnengemukakan h a i l  diskusi serta rnengernukakan pendapat- I 
i 
1 pendapat yang berhasil ditemukan da13rn diskusi tcrecbut. 
! 

i > Siswa rnan~pu merurnuskx, ia~vaban dan pemnyaan-penan~~aan ke!ornpok i 
I 
I I 

i lainnya dalam diskwsi tersebut. 

C. Pembentukkan sikap dan perilaku : 
I 

r K C I ~ ~ L ~  ~ c ~ . o s ,  ~ / ~ t t ~ ( ~ k ~ . c t . , i ,  , (,.\(I / / ~ ! < i ; /  ? ( / ; / / I .  i - ~ . ~ , ~ ~ i ! :  ' ; ( / I /  1 ' i / / ~ < ~ i 1 / 1 ~ ~ / ~ ! ~ !  ( 1 ; )  \ ( , i . ~ < /  L . / ; ! ~ L ;  I 



tanah air. 

3. Kegiatan akhir. 

A. Repleksi : 

- Guru memberikan kesimpulan tentang penjelasan materi pokok pelajaran 

- Guru memberikan kesirnpulan tentang hasil diskusi yang dilaksanakannya 

B. Penilaian : 

- Kognitif yaitu rnelalui pertmyaan lisan maupun tertulis (pilihan ganda dengan 

jumlah soal rnencapai 15-20 soal). 

- Apektif yaitu guru memberikan penilaian terhdap kreatif dan aktivitas siswa 

di dalam menerima pelajaran atau di dalam melaksanakan diskusi. 

C. Penugasan : 

- Menugaskan masing-masing siswa untuk mernbuat rangkuman dari beberapa 

buku yang terkait dengan rnateri pelajaran yang dibacanya atau materi p k o k  

pelajaran selanjutnya. 

V. Alat / Sumber belajar : 

I k Sumber : Buku Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas XII.LPS, 

1 I Wayan Badrika, Penerbit Erlangga. 

I Dr-Magdalia Alfian dkk Sejarah unhtk S M .  Penerbit Erlangga. 

I VI. Penilaian : Butir soal. 

I P Jelaskanlah latar belakang munculnya revolusi hijau ?. 

1 P Bagaimanakah perkerrttangan revolusi hijau di Indonesia ?. 

1 P Bagairnanakah perkembangan industrialisasi di Indonesia ? 

I > Bagaimanakah perkembangan teknologi infomasi dan kornunikasi ?. 

I 3 Jelaskanlah perubahan sosialekonomi masyarakat Indonesia ? 

bicngetak.ui 
Kepala Sekolah 

Padang 25 hi@ 20 12 
Gum Mata Pe@ijaran 



IF- - 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

I Mata Pelajaran : Sejarah 

I 

Kelas /Semester : XII. IPS I 1 

Pertemuan ke : 12 

Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit 

Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan 

Masa reformasi. 

Kompetensi Dasar : Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru. 

Indikator 

P Mendeskripsikan dan menganalisis stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi di masa 

pembangunan. 

P Mengidentifikasi hasil-hail yang telah dicapai sebelum pelaksanaan pelita. 

I. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah proses belajar mengajar selesai dillarapkan siswa m m p u  : 

> Mendeskripsikan dan menganalisis stabilisasi dm rehabilitasi ekonomi di masa 

pen~bangunan. 

9 Mengidentifikasi hail-hasil yang telah dicapai sek lum pelaksanaan pelita. 

11. Materi Ajar : . 
P Pembangunan nasional lndonesia masa Orde Baru. 

111. Metode Pembelajaran : 

i. Kombinasi Metode Pembelajaran (Diskusi. Gel-amah. Pznuugusun) 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran : 

1. Kegiatan awal : 

1 A. Salarn dan do'a bersvna sebelurn belajar (Reliji) 

! B. Mengecek kehadiran siswa 

C. Xpersepsi : Gum memprkenalkarl mata pelajaran s e j d  kepada siswa dan 

memberikan p e n g a d a n  tcntang pelajaran sejarah yang akan dipelajatinya. Gun1 

iuga menjelaskan kornpetensi d ,wr  dari materi pokok periajaran yang &an 

d iajarkann ya 

D. Motivasi : 



memberikan dorongan kepada siswa agar dapat memahami lebih luas lagi tentang 

hakikat dan ruang lingkup ilrnu sejarah clan lebih aktif untuk mencari sendiri 

serta dapat membandingkan materi tersebut antara buku yang satu dengan buku 

yang lainnya. 

2. Kegiatan Inti : 

A. Eksplorasi : 

k Guru menjelaskan materi pokok pelajaran tentang pembangunan nasional 

hdonesia masa Orde Baru. 

P Guru membentuk kelompok dan memberikan materi diskusi kepada setiap 

kelompok untuk didiskusikan pada kelompoknya masing-masing secara 

kooperative. 

P Kelompok mengemukakan ha i l  diskusi dilengkapi dengan kesimpulan. 

9 Kelompok menyerahkan kepada guru hasil diskusi dilengkapi dengan kesimpulan. 

B. Konsolidasi Pembelajaran : 

> Siswa mampu mendeskripsikm dan rnengandisis pembangunan nasional 

Lndonesia masa Orde Barn. 

9 Siswa mampu mengernukakan hasil diskusi serta mengemukakan pendapat- 

pendapst yang berha~il ditemukan dalam diskusi tersebut 

> Siswa mampu memmuskan jawaban-dari pertanyam-pertanyaan ke!ompok 

laimya dalam diskusi tersebut. 

C. Pembentukkan sikap dan perilaku : 

P Kcr j~ .  kerss. demakrasi. rasa i n ~ i r ~  tahu. kreatif dan rcng#qxn,qSjmr~ab scrtir cinta 

ranch air. 

3. Kegiatan akhir. 

A. Repleksi : 

- Guru memkrikan kesimpulan tentang penje!asan materi pokok pelajaran 

- Guru rnemberikm kesirr:pulm tentang hasil diskusi yang dilaksanakann:ia 

B. Penilaiar, : 

- Kognitif yaitu melalui pzrknyaan lisan maupun tertulis 

- Apskif yaitu guru memberikan penilaian terhdap kreatif da7 aktivitas siswa 

di dalam menerima pelajxm atau di dalam melaksanakan diskusi. 



V. Alat 1 Sumber belajar : 

P Sumber : Buku Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas XII.IPS, 

I Wayan Badrika, Penerbit Erlangga. 

Dr-Magdalia Alfian dkk Sejarah untuk SMA. Penerbit Erlangga. 

VI. Penilaian : Butir soal. 

h Bagaimanakah langkah pemerintah di dalam meningkatkan stabilisasi clan 

rehabilitasi ekonomi Indonesia di masa pembangunan Nasional?. 

P Sebutkanlah hasil-hail yang telah dicapai sebelum pelaksanaan pelita ?. 

I 

I 

Mengetahui 
Kepala Sekolah 

C. Penugasan : f '  
I " 

- Menugaskan masing-masing siswa untuk membuat rangkurnan dari beberapa 

buku yang terkait dengan materi pelajaran yang dibacanya atau materi pokok 

pelajaran selanjutnya, 

Padang 25 Mai 20 12 
Guru Mata Pel aran I 

Dra. ra MelindaMM 
NLP 196205021987032009 



RESUME SEJARAH KELAS XI1 

§MA Negeri 2 DADANG TAHUN 



4 4  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (1 ) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 8 Padang 

Kelas /Semester : XII/ Ganjil 

Program Keahlian : IPS 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Jumlah Pertemuan : 1 x Pertemuan ( 3 x 45 menit ) 

1. Standar Kompetensi 

1. . Menganalisis perjuangan bangsa lndonesia 
sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru 

Mendeskripsikan upaya n~empersiapkan 
kemerdekaan lndonesia dari pembentukan 
BPUPKI hingga PPKl 

Kompetensi Dasar 

1.1 . Menganalisis peristiwa sekitar 
proklamasi 17 Agustus 1945 dan 
pembentukan pemerintahan RI  . 

2. lndikator Pencapaian Kon~petensi 

Mendeskripsikan peristiwa seputar Proklamasi 
dari Rengasdengklok hingga Proklamasi 
Kemerdekaan lndonesia 

Tujuan Pembelajaran 
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

Mendeskripsikan upaya 
mempersiapkan kemerdekaan 
lndonesia dari pembentukan 
BPUPKI hingga PPKl 

Mendeskripsikan peristiwa 
seputar Proklamasi dari 
Rengasdengklok hingga 
Proklamasi Kemerdekaan 
lndonesia 

Q Nilai Karakter Bangsa : 
Retigiz~s, , jz~jllr, toteransi? disiptin, kc~rja 
 kern.^, n~nno'iri. deniokrnii.v. msa  ingin 
fcrl71i. .seniongar kehnngstmn. cirlflr 1rn7ol7 I LI~I. .  ii~ei/gl/~i~.g~ri pi.~>sio.\i. l~~~i~\-i~li~rl~ci/ .  ciil/o , 

I 

I n'nnloi. gc>.c.,?rcrr- nicn~buc~i, yedrili i 
lir~gkungon. ped~lli .so.vial, 1ni7gg~iii~;tr~i~~iI~. 

yl117ja pei:spekiif~oiiuk I I I L / . S L ~  cIep~111). i I I 
I 



6. MATERI PEMBEWARAN 

Upaya mempersiapkan kemerdekaan lndonesia 

Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 

C. METODE PEMBEWARAN 
Diskusi kelompok dan pernberian tugas 

Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka I TerstrUktur 

Diskusi kelompok 
mengenai BPUPKI dan 
PPKI 

Mendeskripsikan 
peristiwa sekitar 
Proklamasi dari 
Rengasdengklok hingga 
Proklamasi Kemerdekaan 
lndonesia 

Diskusikan mengenai 
BPUPKI dan PPKI! 

Buatlah sebuah 
kronologi singkat dari 
peristiwa-peristiwa 
politik di seputar 
Proklamasi 
Kernerdekaan 
lndonesia! 

Mandiri 

Siswa dapat 
Mendeskripsikan upaya 
mempersiapkan 
kemerdekaan lndonesia 
dari pembentukan BPUPKI 
hingga PPKI 

Mendeskripsikan peristiwa I 
sekitar Proklamasi dari 1 
Rengasdengklok hingga I 
Proklarnasi Kemerdekaan I 
lndonesia 

0. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 
1. Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan menjelaskan secara garis besar 

mengenai posisi Jepang dalarn Perang Dunia II yang berpengaruh terhadap kebijakan 
pemerintah kolonial Jepang di Indonesia. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalom kegiaton eksplorasi, guru: 

Guru membagi peserta didik dalam 4 kelompok dan materi dibagi dalam dua bagian, 
yaitu Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Setiap kelompok menganalisis satu materi yang 
berbeda dan rnempresentasikannya di depan kelas. Setiap kelompok diberi waktu 
dua puluh menit untuk presentasi dan tanya jawab serta memberikan hasil 
kesirnpuian diskusi untuk dipelajari oleh kelompok lain. (nilai yang ditanamkan: 
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, rnandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
sernangot kebongsoon, cinta tonah air, rnenghargoi presrosi, bersahabat, cinta 
damoi, gemar rnembaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.); 

Guru menjelaskan peristiwa Rengasdengklok, penyusunan naskah Proklamasi, 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,cara penyebaran berita proklamasi diselingi tanya 

jawab dengan peserta didik. (nilaiyang ditanamkan: Religius, jujur, toleronsi, 

disiplin, kerja keras, mandiri, dernokratis, rosa ingin tahu, semongot kebangsaan, 

cinto tanoh air, rnenghargoiprestasi, bersohobat, cinto damai, gemar membaco, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tonggung jawab.); 



Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

Peserta didik mernbuat sebuah kronologi singkat dari peristiwa-peristiwa politik di 
sekitarr Proklamasi Kemerdekaan lndonesia (Aktivitas ha1 14). (nilai yang 
ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjo keras, mondiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, sernangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gernar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.); 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

Menyimpulkan tentang hal-ha1 yang belum diketahui di sekitar Proklarnasi misalnya 
pertistiwa rengas dengklok,Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan darnpaknya bagi 
kelajutan perjuangan bangsa lndonesia menuju lndonesia rnerdeka(ni1ai yang 
ditanamkan: menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, tanggung jowab.); 
Menjelaskan tentang hat-ha1 yang belum diketahuiseperti Mengapa dipilih rurnah 
laksarnada Maeda dalam perumusan Proklamasi dan hasil yang dicapai dalarn 
pertemun itu. (nilai yang ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
rnandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,) 

Kegiatan Penutup 
Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. (nilai yang 
ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, sernangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasl bersahabat, 
cinta darnai, gernar memboca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.); 
Menarik kesimpulan materi. (rtilai yang ditanamkan: Religius, jujur, taleransi, 
disiplin, kerjo keras, mandin demokratis, raso ingin tahu, semangat kebongsaan, 
cinta tonah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damoi, gemor rnembaco, 
peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jowab.); 

Kegiatan Penutup 

Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. (nilai y m g  
ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demakratis, rasa 
ingin tahu, semangat kebongsaar;, cinto tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar membaco, peduli lingkungon, peduli sosial, tanggung jawab.); 
Menarik kesimpulan materi. (nilai yang ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tohu, semangat kebanysaan, 
cinta tanah air, menghorgai prestos;, bersahabat, cinta damoi, gemor membaco, 
peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.); 

Sumber Belajar 

Kurikulum KTSP dan per~ngkatnya 

Pedoman Khusus Pengernbangan Silabus KTSP SMA XI1 IPS - ESlS 

Buku sejarah kls XI1 1PS:sejarah KLs XI1 IPS Jakarta Erlangga .eksis,Yudistira 

Peta konsep 

Power point 

OHP 

Buku-buku penunjang yang relevan 

Internet 



F. Penilaian 
Unjuk kerja dalam bentuk diskusi jigsaw mengenai BPUPKI dan PPKl 

Penilaian proses KBM (keaktifan siswa saat diskusi ) 
Penilaian tugas kelompok dalam bentuk Diskusi Kelompok 
Penilaian tugas lndividu 
Evaluasi 

A.Tes Uraian. 

1. Jelaskan persiapan kemerdekaan lndonesia di bidang politik ! 
2. Jelaskan proses perumusan teks proklamasi. ! 
3. Jelaskan hubungan peristiwa rengas dengklok dengan perumusan Teks Proklamasi.! 
4. Jelaskan makna dari proklamasi.! 
5. Jelaskanlah hasil keputusan sidang PPKl tanggal 18-8-1945 dan19-8-1945 !. 
6. Tulislah perubahan naskah Proklamasi ! 
7. Jelaskanlah kehidupan Poltik pada awal kemerdekaan ! 

B. Tes Objektif. 

1. Tokoh golongan Tua yang berperanan dalam perumusan Teks Proklamasi adalah: 

a. Soekarno,M Hatta,Ahmad soebarjo 

b.Soekarno, M Hatta, Sukarni. 

c. B M Diah, Sayuti Malik,Adam Malik 

d.Yusuf Kunto, Sukarni, Sayuti Malik. 

e.Adam Malik, Sukarni, Ahmad Soebarjo. 

2. Dua orang tokoh pemuda yang mengusulkan kepada Soekarno Hatta agar kemerdekaan 
lndonesia harus secepatnya dilaksnakan ... 

a. Wikana - Darwis 

b. Wikana - Sudiro. 

c. Yusuf Kunto-Wikana. 

d. Khairul Saleh -sudiro 

e. Sl~diro - Ahmad Soebarjo. 

3. Proklamasi tangga117-8-1945 memiliki arti penting bagi bangsa lndonesia adalah .... 

a. Bangsa lndonesia bebas menjalin hubungan dengan negara lain 

b. lndonesia menjadi negara berdaulat dan berhak mengatur negaranya sendiri. 

c. Bangsa lndonesia bebas dari penjajahan dan kemiskinan. 

d. Rakyat lndonesia tidak perlu lagi mengangkat senjata. 



4. Usaha yang dilakukan dalam penyebaran Berita Proklamasi ... 

1. lewat radio,pamflet,pengeras suara. 
2. Famflet, selebaran,pawai mobil 
3. Surat kabar. 
4. Melalui Kantor Berita Domei 
5. Langsung dibawa oleh Gubernur daerah masing masing. 

Menyebarkan berita proklamasi didaerah perkotaan dilakukan dengan cara .... 

a. 1,4,5 
b. 2,3,4 
c. 3,4,5 
d. 1,2,3 
e. 4 dan 5 

5. Tujuan dibentuk BPUPKI oleh Jepang adalah ... 

a. agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya 

b. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk lndonesia merdeka 

c. Sebagai realisasi janji Koiso. 

d. Menarik simpati bangsa lndonesia agar tidak anti terhadap Jepang. 

e. ebagai Poltik balas budi dari jepang terhadap bangsa Indonesia. 

6. Tujuan Soekarno dan Moh. Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda dini hari 16 

a. untuk memaksa Soekarno Hatta agar mau memerdekakan Indonesia. 
b. Agar keselamatan Soekarno terjamin 
C. Untuk menyusun Teks Proklamasi 
d. Agar dua tokoh tersebut dapat menyadari ke merdekaan lndonesia babas dari 

campur tangan Jepang 
e. Untuk mengamankan Soekarno Hatta agar jauh dari pengaruh Jepang 

7. Hasil5idang PPKl pada tanggal 18-8-1945 .... 

a. Memilih presiden dan wakil presiden, merancang 12 departemen, mengesahkan 
RUUD 1945 

b. Menetapkan RUUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk komite 
nasiocal 

c. Mengesahkan UUD 1945, rnembentuk KNIP, memilih presiden dan wakil presiden 
d. Menetapkan UUD 1945 ,membagi wilayah RI atas 8 propinsi, menetapkan PNI satu 

satunya partai di indonesia 
e. Membentuk KNI, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk BKR 

8. Hasil sidang PPKl 

1. Menetapkan UUD 1945 sebagai UUD RI 
2. Pembentukan Komite Nasionallr?donesia Pusat 
3. Dibentuknya KNI, ditetapkan wilayah RI jadi 8 propinsi 
4. Pembentukan PNI sebagai partai tunggal 
5. Dibentuk BKR 



9. Kedudukan Jepang dalam perang Pasifik di akhir tahun 1944 semangkin terdesak ,dalam kondisi 
seperti itu tgl3 Scptcmber 1944 perdana Mentri Kaiso menyampaikan Janji Kemerdekaan kepada 
bangsa lndonesia ,Peryataan diatas merupakan latar belakang terbentuknya ... 

a. Peta d. PPPki 
b. BPUPKI e. PNI 
c. PPKl 

10. Perhatikan data di bawah ini! 
1.Piagam Atlantic 
2. piagam Jakarta 
3. piagam San fransisco 
4. pembukaan UUD 1945 

Untuk memperkuat Kemerdekaan Negara ,Indonesia merdeka dapat terlihat dari pernyataan 
dunia sesuai dengan data di atas yaitu .... 

a. l d a n  2 
b. l d a n 3  
c. l d a n 4  
d. 2dan 3 
e. 3dan4  

11. Teks proklamasi kemerdekaan Ri dirumuskan di rumah laksamada Maeda oleh Soekarno 
,Hatta,dan ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sukarni,BM Diah.Rumah ini dipilh dengan 
alasan ... 

a. Dianggap tempat yang paling aman dari ancarnan militer Jepang 
b. berdekatan dengan kediaman Suekarno- Hatta 
c. rumah tersebut milik Pemerintah lndonesia 
d. Laksamana Maeda punya andil dalam kemerdekaan lndonesia 
e. terhindar dari pengaruh pimpinan jepang 

12. perhatikan pernyataan dibawah ini 
1. Melalui proklamasi lndonesia diterima langsung menjadi anggota PBB 

2. Melalui Proklamasi sejarah baru bangsa lndonesia mulai dirintis 
3. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk rnencapai masyarakat baru 
4. Melalui Proklamasi lndonesia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri 
5. Melalui Proklamasi lndonesia diterima langsung menjadi anggota PBB 

Pertanyaan di atas yang termasuk makna Pr~klamasi kemerdekaan adalah ... 
a. 1,2 dan 3 
b. 1,2 dan 4 
c. 1,2 dan 5 
d. 2.3 dan 4 
e. 3,4 dan 5 

13. Pengesahan UUD 1945 serta pengangkatan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs M.Hatta 
sebagai wakil Presiden R I  pertama di sahkan pada tgl 18 Agustus 1945 dalam sidang ... 

a. PPKl I 

b. PPKl II 

c. PPKI Ill 

e. BPUPKI II 



14.Sidang I BPUPKI yang berlangsung tanggal29mai sampai l juni 1945 membahas tentang ... 

a. bentuk pemerintahan lndonesia 
b. Pelaksanaan Proklamasi 
c. Undang -Undang dasar 
d. Dasar Negara lndonesia 
e. Isi teks Proklamasi 

15. Beberapa peristiwa berikut ini adalah ... 
1. perumusan teks Proklamasi kemerdekaan RI 

2. Upacara proklamasi kemerdekaan RI 

3. Peristiwa Rengasdengklok 

4. pemanggilan tokoh tokoh lndonesia ke Dalat 

5. Sambutan rakyat lndonesia Terhadap Proklamasi 

Peristiwa diatas tidak berdiri sendiri dan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dalam 
peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan ,maka urutan yang benar adalah .... 

16. Naskah proklamasi yang autentik adalah .... 

a. Naskah yang ditulis tangan Soekarno 
b. Naskah yang asli yang di tulis Soekarno 
c. Ketikan yang ditanda tangani Soekarno Hatta 
d. Tulisan tangan Sayuti Malik 
e. Tulisan tangan yang ditandatagani soekarno 

17. PPKl di bentuk oleh jepang Sebagai upaya untuk menarik simpati dari berbagai golongan 
terhadap pemerintahan Jepang ,tugasnya adalah .... 

a. mempersatukan seluruh warga Negara lndonesia yang akan di beri kemedekaan 

b. member masukan kepada jepang tentang proklamasi kemerdekaan lndonesia 

c. Merumuskan dasar Negara lndonesi yang akan segera merdeka 

d. Membentuk organisasi yang akan di dukung oleh pemeritah Jepang 

e. Melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan lndonesia 

18. pada awal kemerdekaan pemerintah RI membentuk BKR,bukan tentara dengan alas an. 

a. menghindari permusuhan dengan kekuatan as~ng 
b. lndonesia belum mampu membiayai tentara 
c. Belum mempunyai perlengkapan senjata 
d. takut dihancurkan tentara Jepang 
e. Tidak mendapat dukungan dari rakyat 



19. Latar belakang Lahirnya BPUPKI .... 
a. Usaha untuk mengajak rakyat lndonesia agar membantu Jepang dalam perang Asia 

Pasifik 
b. Sebagai saingan terhadap partai yang anti Jepang 
c. Dalam rangka menyebar luaskan Gerakan Tiga A 
d. lnginmenjadikan lndonesia Daerah Koloni Jepang 
e. suatu taktik Jepang yang ingin mempertahan kan kekuasan di lndonesia 

20. Alasan pemerintah untuk menangguhkan terbentuknya Tentara Nasional di awal 
kemerdekaan ... 

a. Bangsa lndonesia belum mempunyai tenaga yang terlatih 

b. Bangsa indonesia belum mempunyai persenjatan lengkap 

c. Bangsa lndonesia belum mempunyai modal yang cukup untuk membeli persenjataan 

d. lndonesia takut berperang 

e. Untuk menghindari kecurigaan dari tentara asing yang masih berada di lndoneisia 

Kunci jawaban Objektif 

1. A 11. A 
2. A 12. A 
3. B 13. A 
4. A 14. D 
5. B 15. E 
6. A 16. E 
7. A 17. A 
8. B 18. A 
9. B 19. A 
10. B 20. E 

> Penilaian tugas lndividu 

1. Melalui Interned siswa menemukan Kondisi Jepang pada akhir perang Asia timur raya/Pasifik 
Dan menghubungkan dengan pembentukan BPUPKI DAN PPKl 

2. Membuat Midmap tentang peristiwa sekitar Proklamasi. 

Mengetahui, Padang .Mai 2012 

Kepala SMA N 8 PADANG Guru mapel Sejarah 

Dra. Nency Sylvia, MSi 

NIP :I9650608 198903 2005 

PJS.N0:800/756/DP.Sekre.3/2012 

SRI MULYANI Spd 

NIP : 19631005 198703 2005 

Tgl . 1 Februari 2012 



Rencana Pela ksanaan Pembelajaran 

(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Padang 
KelasISemester . : XJ1 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Jumlah Pertemuan : 10 x 45 Menit 

1. Standar Kompetensi 
1.l.Kompetensi Dasar 

Indikator Pencapaian Kompetensi 
Pertemunn I 

Mendeskripsikan pengertian sejarah etimologi 

Menjelaskan pengertian sejarah menurut istilah atau menurut para-ahli 

Mendeskripsikan se-jarah sebagai peristiwa. kisah. ilmu. dan seni. 
4 

Menjelaskan perbedaan ~e~jarali sebagai ilmu dan sebagai sejarah sebagai 
seni 

Menjelaskan jenis-jenis sejarah 

Menjelaskan proses sejarah politik penierintahan Indonesia 

Men.jelaskan pengertian generalisasi. periodisasi, dan kronologi dalam 
sej arah 

Men.jelaskan manfaat pei-iodisasi. dan kronologi dalan~ penulisan se-jarah 

Meti.jelaskan kegunaan sqjasali menn~.ut para ahli 

Menjelaskan kegitnaan se.jarah dalam kehidupan sehari-hari 
1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah penibelajaran diliarapkan s i w a  

Dapat nic~i.jclaskan pencrtian. .jc'ni~-.jeiiis. dan keguiiaan belajar 

Dapat menjelaskan sqjarah sebagai peristi~va. kisah. ilmu. dan seni 

Dapat Menjelaskan gcneralisasi. periodisasi. dan kronologi da lan~  se-jarah 
2. Materi Pembelajaran 

Pengertian dan ruatig lingkitp i lmu se.jarali 



3. Alokasi Waktu : 
10 x 45 Menit 

4. Metode Pembelajaran 
Tanya jawab dan Diskusi 

5. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
n. Kegintan A wnl 

Pendahuluan berdoa (religius) 

Membaca Asmaul Husna(re1igius) 
Membaca Al-Qur'an (religius) 
Guru bertanya tentang pengetahuan sikap siswa mengenai pengertian 
sejarah (rasa ingin tahzl) 

Guru memotivasi sisha dengan ilustrasi kisah orang-orang besar qang 
mempengaruhi dunia. 

b. Kegin fnn Inti 
Siswa membaca sumber tentang pengertian sejarah. 
Guru menanyakan hasil bacann siswa secara bergantian siswa menjawab 
pertanyaan dari guru. 
Guru memberi penguatan atas ia~kaban s i s i~a .  
Siswa men~presentasikan hasil hasil bacaan tentang pengertian sejarah. 

Siswa menanggapi presentasi !rang dilakukan oleh temannya. 

c. Kegintnn Aklrir 
Guru bersama siswa menyimpulkan pengertian se-jarah. 
Guru menguatkan kesimpulan yang diperoleh (menghargai prestasi) 

Setelah proses pembelajasan guru mengajak sis\sa mengucapkan 
Hanldnlah freligius) 

6. AlatlSumber Relajar 
Alat : Internet dan OHP 

Sumber: 
Sejuruh unt~lkS12.iA Kelas X 
I Wayan Badrika. Erlangga. 2006 
Sgjc~l'trh ,Iir.sioncrl It7tiotlc~sitr 
.lilid I .  Xugroho Notosusanto. Dspdikbitd 

7. Penilaian Hasil Belajar 
Essay: 
1 .  Jelaskanlah pengertian sqjarah etimologi? 



2. Jelaskanlah pengertian sejarah menurut bahasa kamu sendiri. 
Pertemuan ke-2 

a. Kegiatnn A wnl 
Pendahuluan berdoa (religius) 

Membaca Asmaul Husna(re1igius) 

Membaca Al-Qur'an (religius) 

Guru menanyakan pelajaran minggu yang lalu (kerja keras) 
*Guru memotivasi siswa dengan ilustrasi peristiwa penting yang sedang 

terjadi seperti saat ini. 
b. Kegintnn Inti 

*Guru membentuk kelompok, siswa dibagi atas 8 (delapan) kelompok 
terdiri dari 4 orang siswa. 

Setiap kelompok diberi topik diskusi 
Kelompok 1-2 membahas tentang sejarah sebagai peristinla 
(tanggung jawab). 
Kelompok 3-4 membahas tcntang sejarah sebagai hisah (kerja 
keras, mandiri). 
Kelompok 5-6 membahas tentang sejarah sebagai ilmu. 
Kelompok 7-8 mernbahas tentang sejarah sebagai seni. 

*Masing-niasing kelompok yang berbeda topik mempresentasikan hnsil 
diskusi dari kelompok. 

Kelompok yang sama meniberikan tanggapan. 

GUSLI men~berikan konfirmasi atas tanggapan siswa. 
c. Kegiatan Akhir 

Guru bersama sisna nlenarik kesimpulan tentang se.jarah sebagai 
peristiwa, kisah, ilmu. dan seni. 
Guru nlemberi penguatan atas hesimpulan yang diperoleh 

Setelah proses pen~belaiasan. guru ~nenga-jak siswa mengucapkan 
Hanzdalah. 
Guru metnberikan tugas tersrruktus tentang rnateri yang akan dipehiari 

yaitu; Jenis-Jeni.~ Sejnr.crh. 

Pertemuan ke-3 

0. Kegiatnn A tvnl 
Pendahi~luan berdoa (religiiis) 

Membaca Asmaul Husna(religius) 

Menlbaca Al-Qur'an (religius) 

Guru menanyakan tontang materi minggit >.ang lalu (kerja keras) 



b. Kegintnn Inti 
Guru meminta siswa menipresentasikan hasil bacaan tentang jenis-jenis 
sejarah (kerja keras). 
Siswa menanggapi dan menambahkan hasil presentasi secara bergantian 
(menghargai prestasi). 

Guru memberi penguatan atas jawaban siswa. . Guru menjelaskan Proses Sejarah Politik di Indonesia melalui skema. 

c. Kegintnn A kkir 
Melalui tanya jawab guru bersama menarik kesimpulan tentang jenis- 
jenis sejarah. 
Guru memberikan penguatan atas kesimpulan. . Guru mengajak siswa niengucapkan Haindalah. . Setelah proses pembelajaran. guru memberikan tugas terstruktur 
tentang materi yang akan dipelajari yaitu; Pengertian generalisasi. 
pcriodisusi, dun kronologi dulurn penulisan sejarah. 

n. Kegintnn A wnl . Pendahuluan berdoa (religius) . Membaca Asmaul Husna (religius) 
MembacaAl-Qur 'an (religius) . Guru menanyakan tentang materi minggu yang lalu (kerja keras) 

h. Kegintnn Inti 
Melalui ceramah bervarissi dan tanya j a c ~ a b  tentang Pengertian 
generalisasi. periodisasi. dan kronologi dalam penulisan se-jarah, 

Guru memberikan penguatan atas jawaban sisma . Guru men.jelaskan manfaat Periodisasi dan Kronologi. 
c. Kegintnn Akltir . Guru bersarna siswa menasik kesimpulan dasi Pengrrtiun generol~.cusr, 

periodisasi. dun honologi dcrlnm ?enlrlioun wjnroh . Guru memberikan penguatan atas kesimpulan yang diperoleh. . Setelah proses pembelajaran. guru memberikan tugas terstn~ktur tentang 
materi yang akan dipelajari yaitu: Kegunaan Sejaral? 

Pertemuan Ke-5 

ci. Kegintcin .4 ~ r ~ a l  

Pendahuluan berdoa (seligius) . Membaca Asmairl Husna (seligius) 

Menibaca AI-Qur'an (religius) 



.Guru menanyakan tentang materi minggu yang lalu (kerja keras) 
b. Kegintnn Inti 

Guru meminta siswa mempresentasikan hasil bacaan tentang guna 
sejarah dan manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari. 
Siswa menaggapi presentasi. 

Guru memberikan Penguatan atas jawaban siswa. 
c. Kegintan Aklt ir 

.Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang guna belajar sejarah 
melalui tanya jawab. 

Setelah proses pembelajaran, guru mengajak siswa mengucapkan 
Hamdalah. 

.Guru memberikan tugas terstruktur tentang materi yang akan dipelajari 
yaitu tentang Tradisi Sejarah dalam Masyarakal Indonesia Zanlan Pra- 
Aksara. 

8. Penilaian Hasil Belajar 
Instrumen Penilaian Terlampir 

9. Sumber Belajar 
Sejat.ah uniuk ShfA Iielas X. I Wayan Badrika. Erlangga 
.Ycju~.uh .\'u.\ionul l~~donc.\iu. Jilid I .  Nugroho Notosusanto. Depdikbucl. 

Penganlar llnzu S e j a r ~ I ~ .  Muh. Al i. LKS. 
Sejarah Modern. Mc. Ricklefs. Jakarta. Serambi. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

Drs.H.Suardi Dahlan 
NIP. 19540408 197902 I00 l 

blenyetu.ji~i. Padang, Mei 2012 
Wakil Kurikulum Guru Mata Pelajaran Sejal-ah 

Dra. Hawanti, M.Pd Zul Azharni, S.Pd 
NIP. 196807 17 1995 122002 NIP. 1962042 1 1984 12200 1 



SMA NEGERI 10 PADANG 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
IDENTITAS 

Satuan Pendidikan : SMA N 10 Padang 
Kelasl Semester : XI1 I 1  
Pro, -ram : IPA 
Mata Pelajaran : SEJARAH 
Jumlah Pertemuan : 8 X Pertemuan 
SKJKD : 1. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa 

Proklamasi sampai masa Reformasi 
1.1. Merekonstruksi perkembangan masyarakat 

Indonesia pada masa Orde Baru 
Indikator Pencapaian Kompetensi: : 

Pertemuan Pertama 
Pengetalz unn ( kognitix 

1 .  niendeksripsikan latar belakang lahirnya Orde Baru 
2. ~nsnjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru 
3.  menentukan latar belakuig laliirnya Orde Haru 
4. menganalisis latar bclakang lahirnya Orde Bar11 
5 niei~ghubul~gkan latar belakang lahirnya Orde Saru 

Siknp (Afektix: k 

Menun.iukkan sikap meiiyenangi Sejarali dalam keliidupan seliari-hari 

Pertemuan Kedua 
Perrgetnlr unn ( kognitiJ) 

6. mengidentifikasi perkembangan pemerintahan Orde Raru 
7. menjelaskan perkembangan pe~nerintaliar~ Orde 
8. menentukan perkenibangan pemerintahan Orde Raru 
9. nienganalisis perkembangan pemerintalian Orde Baru 
10. merangkuln perkembangan pemerintahan Orde Bar11 

Siknp (Afektij): 

Menuli.jukkan sikap nien!enangi Sejarah dalam keliidupan seliari-hari 

Pertemuan Ketipa 
Pe~rgetcrlirrtrri ( Aogr~itiJ) 

1 1 .  mengidentifikasi proses perti~mbulian dan mubilitas penduduk pada masa Orde Raru 
12. nie~i~jelaskan proses pertunibulian dart niobilitas penduduh pada masa Orde Baru 
13. menggambarhan PI-oses perturnbi~lian dan niobilitas pcnduduk pada masa Orde Baru 



Siknp (Afektif): 

Menunjukkan sikap menyenangi SeJarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Keempat 
Pengetnlt unn ( kognitif) 

14. menganalisis proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 
15. merangkum proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 

Siknp (AfektiJ): 

Menunjukkan sikap menyenangi Sejarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Kelima 
Pengetall uatz ( kognitif3 

16. mengidentifikasi Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 
17. menjelaskan Revolusi Hijau pada niasa Orde 
18. menentukan Re~~olus i  Hijau pada masa Orde Baru 

Siknp (A fekt~x:  

Menun.jukkan sikap menyenangi Se-jarah dalam kehidupan sehari-liari 

Pertemuan Keenam 
Pengetalt lmn ( kognitif) 

19. menganalisis Revolusi Hijau pada nlasa Orde Baru 
20. merangkum Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 

Siknp (AfektiJ): 

Menui-tjukkan sikap menyenangi Se-jarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Ketujuh 
Petzgetnl~ unn ( kogtt itif) 

21. mengidentifikasi proses berakhirn~a pemerintahan Orde Baru 
22. me~~jelaskan proses bet-akliirnya pemerintahari Orde Baru 
23. nienentukan proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 

Siknp (AfekttB: 

Menunjukkan sikap menyenangi Sejarah dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Kedelapan 
Pengetnhlratt ( kog~titif) 

24. ~~lenganalisis  proses beraliliirnj a pc.nlerintaha11 Ords Baru 
25. merangkum proses berakhirn! a penierintaliali Orde Bar11 

Siknp (Afektlx: 

Menull-jukkan sikap men)-enangi Seiarali dalam kehidupan seliari-hari 



1. Tujuan Pembelajaran : 
Pertemuan Pertama 

Siswa dapat: 
1. mendeksripsikan latar belakang laliirnya Orde Baru 
2. nlenjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru 
3. menentukan latar belakang lahirnya Orde Baru 
4. menganalisis latar belakang lahirnya Orde Baru 
5. menghubungkan latar belakang lahirnya Orde Baru 

Pertemuan Kedua 
Siswa dapat: 

6. mengidentifikasi perkembangan pemerintahan Orde Baru 
7. menjelaskan perkembangan pemerintahan Orde 
8. menentukan perkembangan pemerintahan Orde Baru 
9. menganalisis perkembangan penierintahan Orde Baru 
10. merangkum perkembangan pemerintahan Orde Barit 

Pertemuan Ketiga 
Siswa dapat: 

1 1 .  mengidentifikasi proses pertumbuhan dan niobilitas penduduk pada masa Orde Baru 
12. men.ielaskan proses pertunibuhan dan mobilitas penduduk pada niasa Orde Baru 
13. menggambarkan proses pertunibuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 

Pertemuan Keempat 
Siswa dapat: 

14. menganalisis proses pertumbulian dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 
15. merangkum proses pertunibuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 

Pertemuan Kelima 
Siswa dapat: 

16. mengidentifikasi Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 
17. men.jelaskan Revolusi Hijau pada masa Orde 
18. menentukan Revolusi Hijau pada masa Orde Raru 

Pertemuan Keenam 
Siswa dapat: 

19. nlenganalisis Revolusi Hijau pada masa Orde Barit 
20. merangkuni Revolusi Hi-jail pada masa Orde Baru 

Pertemuan Ketujuh 
Siswa dapat: 

9 1 .  mcngidentifikasi proses berakhisn~.a pcmerintahan Orde Bar11 
22. rnenjelaskan proses herakhirtiya pemerinrahan Orde B ~ S I I  
23. menentukan proses t?erakhirn!.a pemerintalian Orde Baru 



Pertemuan Kedelapan 
Siswa dapat: 

24. menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 
25. merangkum proses berakhirnya petnerintahan Orde Baru 

2. Materi Ajar 

Pertemuan Pertama 
Materi Ajar : Latar Belakang lahirnya Orde Baru 
Fakta : Terjadinya Peristiwa G.30 S.PKI 1965, Demonstrasi mahasiswa (Tritura 

1, 
dikeluarkannya Supersemar 

Konsep : Munculnya pemerintahan Orde Baru 
Prinsip 
Prosedur 

Pertemuan Kedua 
Materi Ajar : Masa pemerintahan Orde Baru 
Fakta : Program Catur Karya Kabinet Anipera. Dwi Dharnia Kabinet Anipera. 

Trilogi 
Pembangunan Nasional. REPELITA. 8 .lalur pemerataan. Pemilu. Azas 

tunggal 
Pancasila. P.4. Pnlitil; luar negeri bebas dan aktif 

Konsep : Program pemerintahan Orde Baru dalam pe~nbangunan 
Progran~ pemerintahan Orde Baru dalani hidang politik 

Prinsip 
Prosedur 

Pertemuan Ketiga 
Materi '$jar : Proses pertumt?irhan dan tnohilitas penduduk pada masa Orde Baru 
Fakta : Interaksi antar penduduk . perkembangan wilayah. 
Konscp : Teori Edward Ullman, Teori Tempat Sentral .Teori Kutub Pertiimhuhan 
Prinsip : Teori Edward Vllman >.aitu meliputi : Regional Complementrity. Interventing 

Opportunity. 
Spacilal Transferabilityi. Teori tetnpar Sentral. Teori Iiutub Pertumbulian 

Prosedur 

Pertemuan Keempat 
Materi Ajar : Proses pertumbuhan dati niobilitas penduduk pada niasa Orde Baru 
Fakta : Iriteraksi antar pendudirk . perkernhangan wila!;aIi. 
Konsep : Teori Eduard Lillman. Tsol-i I eiiipat Scntsal .Teori Kutub Pertunihithan 
Prinsip : Teori Edlvard Lillnian !,?itit mrlipitti : Regional C'nmplement~-it>-. Inter~enting 

Opportunity. 
Spacilal Tsansferabilit! i. Teosi tempat Sentral. Teori Kutub Pertunibuhan 

Prosedur 



Pertemuan Kelima 
Materi Ajar : Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 

Pertemuan Keenam 
Materi Ajar : Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 

Pertemuan Keenam 
Materi Ajar : Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 

Pertemuan Ketujuh 
Materi Ajar : Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 

7. Alokasi Waktu 

1 tlienibuat tugas tentang 1 
Beli:;zrde 1 pT 1 latar belakang lahirnya 

Orde Baru 
30 menit Siswa membuat PR tentang 

+a. - -- p i [ - ! % a  Ords  Baru I , KMTT , 180 nisnit Slsiua menihuat niakalah 
I 

1 I per kelonipok tentang Orde I 

Pertemuan 
1 

1 Baru dengan waktu 
( penyelesaian 1 bln 

Keteranw Siswa ~nembaca buku dan 
IPK 
1 . I .  1 Latar 

i pernerintahan 
Orde Baru i 

.4lokasi waktu 
TM / 90 Menit 

Pertemuan ( IPK asi ~ a k t u  1 Keterangan 1 
90 riicnit Sis~va mendengar 

penjelasan guru. rnencatat 1 
I pe~~jelasan guru. rnernbaca I 

bahan ajar. dan membuat 1 I tugas latihan tentang 

Alol 
2 I 1.1.2. 1 Ivlerangkurn 

I I perkembangan I 

1 perkembangan niaspal-akat 1 ' Indo~iesia pada mnsa I 

, - 

I I I perkembangan masyarakat i 

I I i I i penierintahan Orde baru j 
- -- -- -- -- . .- 

I Kh'ITT i I 

PT 30 nieliit 

Indonesia pada nlasa 
penlerintahan Orde baru 
Siswa membuat PR tentang 



Pertemuan - 
5 dan 6 

Pertemuan - 
3 dan 4 

Keterangan 
Siswa mendengar 
penjelasan guru. mencatat 
dan membuat tugas tentang 
Revolusi Hi-jau pada niasa 
Orde Baru 

IPK 
1.1.3. Proses 
pertumbuhan 
dan mobiltas 
penduduk masa 
Orde Baru 

IPK 

I I I - 

I PT 1 30 menit I Siswa niembuat PR tentang 

! I I 
I 1 Re\.olusi Hi-jau pada masa 
i I Orde Baru I 

KMTT [-- I 

Alokasi waktu 

berakhirnp 
penierintahan 
Orde Baru 

Keterangan 
Siswa mendengar 
penjelasan guru, mencatat 
dan membuat tugas tentang 
pertumbuhan dan mobilitas 
penduduk pada masa Orde 
Baru 
Siswa membuat PR tentang 
teori Edward Ullman, teori 
kutub pertumbuhan dan 
teori tempat sentral 

Alokasi waktu 

I. 1.3. Revolusi I TM 1 180 menit 
Hi-jau pada I 1 

Pertemuan 
7 dan 8 

pen-jelasan guru. mencatat 
dan nienibuat tugas tentang 

TM 

PT 

KMTT 

masa Orde 
Baru 

I 1 proses berakhirnya 
1 1 pernerintahan Orde Baru 

PT , 30 nisnit I Sisu-a mcmbuat PK tentang I i proses berakhirnya 
j I penierintalian Orde Baru 

KMTT 1 

180 nlenit 

30 menit 

I 

IPK 
1.1.3. proses 

8. Metode Pengajaran : 
Pertemuan 1 :Ceramah Plus Tanyajawab dan Tugas (CPTT) 
Pertemuan 2 :C'eramah Plus Tanya-jau-ab dan Tugns (C'PT'T) 
Pertemuan 3 :Czramah Plus Tan!-aja\\-ab dnn Tugas (CPTT) 
Pertemuan 4 :Ceramah Plus Tan!-a,ja\\-ab dan Tugas (CPTT) 
Pertemuan 5 :Ceramah Plus Tan>-a jawab dan Tupas (CPTT) 
Pertemuan 6 :Ceramah Plus Tan!.a ja\\-ab dan Tugas (CPTT) 
Pertemuan 7 :Ceraniah Plus Tanya jav-ab dan Tugas (CPTT) 

~ l o k a s i  walctu i Keterangan 
'17vl i 180 menit / Siswa niendengar 



Pertemuan 8 :Ceramah Plus Tanya jauab dan Tugas (CPTT) 

9. Kegiatan Pembelajaran : 

Pertemuan 1 
A. Kegiatan awal ( 1  0 menit ) : 

a. Berdoa, membaca Asmaul Husnah, dan membaca Al-quran 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang Latar belakang lahirnya Orde Baru ( Eksplorasi ) (NKB : 
Deniokratis,rasa ingin tahu, semangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai,tanggung 
jawab, gemar membaca ) 
Siswa mencatat pen.jelasan guru tentang lahirnya Orde Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar tentang latar belakang lahirnya Orde Baru 
Siswa nielakukan diskusi. persentase. dan tanya ja\vab tentang lahirnya Orde Baru 
(komunikai. Interaksi, dan refleksi) 
Sis~va membuat tugas tentang latar belakang lahirnya Orde baru ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 
C. Kegiatan Akhir ( 10 menit ) : 

Siswa mendapatkan penguatan pada g u ~  11 

Guru nieniberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru meniberikan pekerjaan rumah (PR) 
Siswa liienibi~at niakalah tentang l'emerintahan Orde Baru 
Guru menyampaikan liiateri pehjaran minggu depan 

Pertemuan Kedua 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa, membaca Asmaul Husnah, dan membaca Al-quran 
b. Menieriksa keliadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Menyampaikan til-juan penibela-jaran 

B. Kegiatan inti ( 50 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang perkenibangan niasyarakat Indonesia pada masa Orde Baru 
( Eksplorasi ) (NKB : kesia keras. niandiri. senianpat kebangsaan. cinta tanah air. cinta 
damai ) 

Sis\\a mencatat penjelasan guru tcntang perkeniba~lga~~ n~as! arakat pada masa Orde Barit 
Sisna ~ ~ i e ~ i i b a c a  buku ballan qiar rentang perkembangan ma>! arahat pdJa maja Osdc' 
Baru 
Sisua melakukan diskusi. persentase. dan tan! a ja\iab tentany perkembangan mas! arakat 
pada masa Orde Bar11 (homunikai. Interaksi. dan refleksi) 



Siswa membuat tugas tentang perkembangan masyarakat pada masa Orde baru ( 
Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan pe~ijelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan pada guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) 
Guru menyampaikan materi pelajaran minggu depan 

Pertemuan Ketiga 
A. Kegiatan awal (20 menit ) : 

a. Berdoa, membaca Asmaul Husnah. dan membaca Al-quran 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d.  Menyampaikan til-j uan pembelaiaran 

B. Kegiatan inti ( 50 menit ) : 
Guru men.jelaskan tentang pertunibuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 
( Eksplorasi ) (NKB : keria keras. niandiri. semangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta 
clamai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru pertumbuhan dan niobilitas penduduk pada masa Orde 
Bar-u 
Siswa membaca buku bahan ajar per~umbuhan dan mubilitas pcnduduk pada masa Ordc 
Baru 
Siswa melakukan diskusi. persentase. dan tanya jau.ab tentang pertunibuhan dan 
niobilitas penduduk pada masa Orde Baru (komunihai. Interaksi. dan refleksi) 
Siswa membuat tugas tentang pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde 
Baru ( Elaborasi ) 
Guru membztulkan atau niemberikan penielasan atas llasil yang diperoleh s i s~sa  ( 
Konfirrnasi ) 
C. Kegiatan Ahhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dal-i guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang s i s ~ a  secara acak 
Guru menyampaikan materi pela.jaran minggu depan 

Pertemuan Keempat 
A. Kegiatan a w l  (20 menit ) : 

a. Berdna. membaca .Asmaul Flusnah. dan membaca .\I-qusan 
b. Menieriksa kehadiran sisua Jan  keber-silia~i kelas 
c. Mengkondisikan kelas 
d. Men>.anipai kan tujnan penibela.jaran 



B. Kegiatan inti ( 50 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru 
( Eksplorasi ) (NKB : kerja keras, niandiri. semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta 
damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde 
Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde 
Baru 
Siswa melakukan diskusi, persentase, dan tanya jawab tentang pertumbuhan dan 
mobilitas penduduk pada masa Orde Baru (komunikai, Interaksi, dan refleksi) 
Siswa membuat tugas tentang pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada niasa Orde 
Baru ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 inenit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 
Guru lnenyampaikan materi pelajaran niinggu depan 

Pertemuan Kelima 
A. Kegiatan awal ( 20 nienit ) : 

a. Berdoa. membaca AsrntiitI 14usnah. 3an lllembaca Al-clul.an 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 

d. Mengulnpulkan PR 
e. Menyanipaikan tu.juan pembela.iasan 

B. Kegiatan inti ( 50 ~iienit ) : 
Guru men-jelaskan tentang Re\iolusi Hi.jau pada masa Orde Baru ( Eksplorasi ) (NKB : 
kerja keras, niandiri, senlangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta danlai ) 

Siswa mencatat pen,ielasan guru Revolusi Hiiau pada masa Orde Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar Revolusi Hi-jau pada masa Orde Baru 
Siswa ~nelakukan diskusi, persentase. dan tanya jawab tentang Revolusi Hijau pada masa 
Orde Baru (komunikai. Interaksi. Jan reflzksi) 
Siswa me~nbuat tugas tentang Re\,olusi Hijau pada masa Orde Baru ( Elaborasi ) 

Guru membetulkan atau meniberikali peli.jelasan atas hasil >,ang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan .4kliir ( 20 nienit ) : 
Sisna mendapatkan psnguatan dari giiri~ 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang sisua sttcara acah 
Guru menyampaikan nlateri pela.jaran minggu depan 

Pertemuan Keenam 
A. Kegiatan a\val ( 20 menit ) : 



a. Berdoa, membaca Asmaul Husnah, dan membaca AI-quran 
b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 

d. Mengumpulkan PR 
e. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 50 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang Revolusi Revolusi Hijau pada masa Orde Baru ( Eksplorasi ) 
(NKB : kerja keras, mandiri, semangat kebangsaan. cinta tanah air, cinta damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar Revolusi Hijau pada masa Orde Baru 
Siswa melakukan diskusi, persentase. dan tanya jawab tentang Revolusi Hijau pada masa 
Orde Baru (komunikai, Interaksi, dan refleksi) 
Siswa membuat tugas tentang Revolusi Hijau pada masa Orde Baru ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan penjelasan atas Iiasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 nienit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru memberikan tes lisan kepada 4 orang siswa secara acak 

Pertemuan Ketujuh 
A. Kegiatan awal ( 20 menit ) : 

a. Berdoa. ~iienibaca Asmaul Husnah. dan ~nenibaca Al-qurali 
b. Memcriksa kchadiran siswa dan kcbcrsihan kclas 
c. Mengkondisikan kelas 

d. Mengumpulkan PR 
e. Menyampaikan tujuan pc~iibcla~jal-an 

B. Kegiatan inti ( 50 nienit ) : 
Guru nienjelaskan tentang proses berakhirnya penierintahan Orde Baru ( Eksplorasi ) 

(NKB : kerja keras. mandiri. semangat kebangsaan. cinta tanah air. cinta damai ) 

Siswa mencatat penjelasan guru proses berakhirnya penlerintahan Orde Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 
Siswa melakukan diskusi, persentase. dan tanya jawab tentang proses berakhirnya 
pemerintahan Orde Baru (komunikai. Interaksi. dan refleksi) 
Siswa menibuat tugas tcntang proses berakhisn>.a pcmcrintahan Ordc Baru ( Elaborasi ) 

Guru membeti~lkan atau meniberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirrnasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Sisna mendapatkan penguatan dat'i guru 
Guru ~i~emberikan tes lisall kcpada 4 orang sis\\ a secrtt'a acak 

Pertemuan Kedelapan 
A. Kegiatan au-al ( 20 menit ) : 

a. Berdoa. llieliibaca Asmait1 Husnah. dan ~iienibaca ,4I-q~1ran 



b. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 
c. Mengkondisikan kelas 

d. Mengumpulkan PR 
e. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti ( 50 menit ) : 
Guru menjelaskan tentang proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru ( Eksplorasi ) 
(NKB : kerja keras, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai ) 
Siswa mencatat penjelasan guru proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 
Siswa membaca buku bahan ajar proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru 
Siswa melakukan diskusi, persentase, dan tanya jawab tentang proses berakhirnya 
pemerintahan Orde Baru (komunikai, Interaksi, dan refleksi) 
Siswa membuat tugas tentang proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru ( Elaborasi ) 
Guru membetulkan atau memberikan petijelasan atas hasil yang diperoleh siswa ( 
Konfirmasi ) 

C. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) : 
Siswa mendapatkan penguatan dari guru 
Guru mell~berikan tes lisan kepada 3 orang siswa secara acak 
Guru menyampaikan niatcri pclajaran niinggu depan 

11. Penilaian 

Pertemuan Pertama 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1. Jelaskanlah faktor penyebab lahirnya Orde Baru 
3. Tuliskanlah isi dari Supersemar 
3. Tuliskanlah isi dari Triti~ra 
4. Jelaskanlah 4 tindakan Soehasto setelah menerin~a Supersemar 

Pertemuan Kedua 
Jenis tagilian : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1 .  Jelaskan yang dimaksud dengan Dui  Dharma habinet Ampesa 
2. Sebutkan isi dari Catur Karya Kabinet Ampera 
3. Jelaskan >.ang dimaksud dengan azas tunggal Pancasila 
4. Sebutkan isi dari Trilogi Penibangunan 

Pertemuan Ketiga 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuli instrument : 
1. Jelaskanlah pendapat Edvvar L-llman tentang inreraksi knta 
2. Jelaskanlah danipali negatif Iii~bungan ti~nbal balili liota denean kota 
3. Jelaskanlah tentang teosi tempat sentsal Jan Iiutub pertumbuhan 



Pertemuan Keempat 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1 .  Jelaskanlah pendapat Edwar Ullrnan tentang interaksi kota 
2. Jelaskanlah dampak negatif hubungan timbal balik kota dengan kota 
3. Jelaskanlah tentang teori tempat sentral dan kutub pertumbuhan 

Pertemuan Kelima 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1. Jelaskanlah pengertian Revolusi Hijau 
2. Jelaskanlah latar belakang rnunculnya Revolusi Hijau 
3. Jelaskanlah yang dirnaksud dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi 
4. Jelaskanlah tentang Panca Usaha Tani 

Pertemuan Keenam 
Jenis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1. Jelaskanlah pengertian Revolusi Hi.jau 
2. Jelaskanlah latar belakang munculnya Re\~olusi Hijau 
3. Jelaskanlah yang dirnaksud dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi 
4. Jelaskanlah tentang Panca Usaha Tani 

Pertemuan Ketujuh 
Senis tagihan : Tes Lisan 
Bentuk instrument : 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan krisis ekononii 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan krisis politik dan sosial 
3 Sebutkanlah 4 orang yang korban dalaln tragedi 'I'risakti 

Pertemuan Kedelapan 
Jenis tagihan: Tes Lisan 

Bentuk instrument : 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan krisis ekonomi 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan 1;risis politik dan sosial 
3. Sebutkanlah 4 orang yang korban dalaln tsagedi Trisakti 

10. Sumber Belajar : 
Buku teks. LKS. Bahan a-jar. dan Website 

Mengetahui. 
Kepala Sekolah 

Padang. Mei 20 12 
Guru Mats Pels-jaran Se-jarah 

Drs.H.Suardi Dahlan Dra. Has\-anti. M.Pd hleliarti. M.Pd 
NIP. 19540408 197902 100 1 NIP. 196807171995122002 NIP. 1967.12 152002 122003 



KEMENTERIAN PENDlDlKAN DAN KEBUOAYAAN RI 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELlTlAN 
Jln. Prof. Dr Hamka Kampus UNP Air Tawar Padaq 25131 Telpfiax. 0751 - 443450 'w '@ Emat : info@rnlit.unp.ac id atau Ipnp@y&oo.com 

Nomor : ~58/LrN35.2/PG/2012 
Lamp. : - 
H a l  : Izin d f e l a b a n a h n  Penelitian 

26 Juni 2012 

Yth. : Sdr. Walikota Padang 
Di 
Padang 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan permohonan Pensliti Universitas Negeri Padang tan_ggal 26 .?mi 20!2, 
perihal seperti pokok surat. dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada 
yang bersangkutan: 

Nama : Drs. Bustamam 
NIP. : 19490212197~31001 
PangkatIGol : Pembina Tk.11 IV c 

.41iggota : l.Drs, Etmihrrdi, M.Hum 
2. Mrafuzah Saniah 

Untuk rnengumpulkan data penelitian : 

Judul : Pelabanaan Pembelajaran Sejarah menurut Kurikulum KTSP Pada 
SMA Negeri Kota Padang 

Lokasi : Kota Padang 

Waktu : Juli s.d Desember 2012 

Aras banruan dan ~ e r j a s a m a  Saudara  kami sampaikan terima kasih. 

Tembusan : 
Rektor Universitas Segeri Padang 



IZIN PENELITIAN 
Nornor : 900 / r )-Jm6L /DP.KPMP.2/ 2012 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pad:mg berdasarkan Surat Lembaga Penelitian Universitas 
Negeri Padang Nornor :358 AJN35.15 /PG/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal izin 

melakukan pene!itian ,pada prinisipnya dapat memberikan izin kepada : 

Nama : Drs.Bustaman 
Pangkat/Gol 

: Dosen UNP 
u : Pembina Tk.l/IVc 

Peke jaani 
Judul : "Pelaksnnnan PcmbelajamnSejarolr menurut 

Krrrikulum KTSP Pada SMA Negeri Kotn Pndnng" 
Lokasi : SMAN 8 Padang 
Jadwal : Juli 2012 s/d Desember2012 

Dengan ketentuan : 

1. Selama kegiatan berltngsung tidak rnengganggu proses belajar mcngajar 
2. Setelah selesai melakukan penelitian agar dapat mernberikan laporan satu 

rangkap ke Dinas I'endidikan Kota Padang UP.Bidang Program dan Kajian 
Peningkotan Mutu Pendidikan. 

3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di  dalanl jam pelajaran ekstrakurikuler atau di 
luar jam bclajar siswa. 

Dcmikianlal; untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestit~ya. 

Padang, 1 I September 20 12 
Kcpala, 

Ternbusan : 
1 .  Bapak Walikota Padang ( Sebagni Laporan ) 
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang 
3 .  Ketua Lembaga Penelitian Universitns Ncgeri Padang 
4. Kepala SMA N 7 Padzng 
5. Arsip 



PBMERINTAR. MOTA PADANG 

IZIN PENELITIAN 
Nomor : 900 13-3'04 lDP.KPMP.2120 12 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan Surat Lembaga Penelitian Universitas 
Negeri Padang Nomor :358 lUN35.15 fPGl2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal izin 
melakukan penelitian ,pada prinisipnya dapat memberikan izin kepada : 

Narna : Drs.Bustaman 
PangkatIGoI : Pembina Tk.I/IVc 
Peke jaani : Dosen UNP 
Judul : "Pe.aksanaan PembelnjaranSejarah nienltrllt 

K~rikrr!um KTSP Pndn SMA Negeri Kotn Pndnng" 
Lokasi : SMAN 10 Padang 
Jadwal : Juli 2012 s/d Desember 3012 

Dengan ketentuan : 

1 .  Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses belajar mengajar 
2. Setelah selesai melakukan penelitian agar dapat memberikan laporan satu 

rangkap ke Dinas Pendidiknn Kotn Padang I!P.Ridnng Program Jan Kqiiac 
Peningkatan Mutu Pendidikan. 

3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam jam pelajaran ekstrakurikuler atau di 
luar jam bclajar siswa. 

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebngainlana n~estinya. 

Padang. 1 1 Septembcr 20 12 

Tembusan : 
1 .  Bapak Li'alikota Padang ( Sebagai 1,apnran ) 
2. Bapak Kcpnla Dinas Pendidikan Kota Padang 
3. Ketua Lcrnbaga Pcnelitian Univcrsitas Negeri Padang 
4. Kepala SMA N 10 Padang 
5. Arsip 



IZIN PENELITIAN 
Nomor : 900 1 / ~ ' , - o  fDP.KPMP.212012 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berdasaritan Surat Lembaga Penelitian Universitas 
Negeri Padang Nomor :358 AJN35.15 /PG/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal izin 
melakukan penelitian ,pada prinisipnya dapat memberikan izin kepada : 

Nama : Drs.Bustwrnan 
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IVc 
Pekerj aani : Dosen UNP 
Judul : "Pefaksanaan PembefajaranSejaraf menurut 

Krrrikufum KTSP Pnrln SMA Negeri Kotn Padang" 
Lokasi : SMAN 2 Padang 
Jadwal : Juli 20 12 sid Desemher 20 12 

Dengan ketentuan : 

I .  Selarna kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses belajar mengajar 
2. Setelah selesai melakukan penelitian agar dapat memberikan laporan satu 

rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang trP.Bidang Program dnn Kqiian 
Peningkatan blutu Pendidikan. 

3. Kegiatan tersebut dila.:sanakan di dalam jam pelajaran ekstrakurikuler atau di 
luar jam bclajar siswa. 

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimann mestinya. 

Padang, 1 1 September 20 12 
~c~;~l$..: . .  -, 

. . . ' .,,i... . . ; :. . ; . /..-.- . .;,, ,, 
2, ,$/" 

:. ,, 
_.I ... ..* 

: . 

Tembusan : 
1. Bapak Walikota Padang ( Sebagai Laporan ) 
2. Bapak Kepnln Dinas Pendidikan Kota Padang 
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ncgeri Padnng 
4. Kepala SMA N 2 Padang 
5 .  Arsip 



Lampiran 

Daftar Nama-nama Informan 

Ket 

---1 

25-9-201 2 

27-9-201 2 

13- 10-20 12 

1-10-2012 

23-10-2012 

26-9-2012 

1 5-10-201 2 

--1___---, 

I 

Tempat 

SMA 2 Padang 

SMA 2 Padang 

SMA 2 Padang 

SMA 10 Padang 

SMA 10 Padang 

SMA 10 Padang 

SMA 10 Padang 

. - .  

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nama 

Firmania, S.Pd 

Dra. Yusra Malinda 

Deswati, S.Pd 

Meliarti, S.Pd, M.Pd 

Zul Azkarni, S .Pd 

Drs. Mukni 

Dra. Yetti Andera 

Dra. Sri Mulyani, M.Pd 

Pekerjaan 

Guru sejarah 
SMA 2 Padang 
Guru sejarah 
SMA 2 Padang 
Guru sejarah 
SMA 2 Padang 
Guru sejarah 
SMA 10 Padang 
Guru sejarah 
SMA 10 Padang 
Guru sejarah 
SMA 10 Padang 
Guru sejarah 
S-MA 10 Padang 

---I 
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