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BAB  1. PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan meliputi: 

(1) latar belakang; (2) rumusan masalah; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang     

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas kehidupan 

manusia. Kualitas manusia akan meningkat melalui pendidikan yang mumpuni. 

Menurut Klein (dalam Hasan, 2012:81) kurikulum memiliki kedudukan sebagai 

jantung dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan di Indonesia selalu 

berubah-ubah mengikuti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kegiatan 

pembelajaran dalam KTSP lebih berpusat pada pendidik sehingga pendidik 

menjadi pusat segala informasi bagi peserta didik, sedangkan dalam  kurikulum 

2013 peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam mencari informasi, tugas 

pendidik hanya berperan sebagai sebagai fasilitator atau pembimbing dalam 

pembelajaran.   

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maupun Madrasah 

Aliyah (MA). Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 menjadi mata 

pelajaran wajib yang harus diajarkan pada setiap jenjang sekolah menengah atas 

tanpa memandang jurusan yang ditempuh oleh peserta didik dan menjadi mata 

pelajaran peminatan bagi peserta didik yang menempuh peminatan rumpun IPS 

(Sardiman, 2015:2). Posisi mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib 

tersebut menunjukkan bahwa mata pelajaran sejarah memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam pembelajaran, terlebih untuk peserta didik dengan jurusan 

IPS. Pembelajaran sejarah yang berhasil akan menambah pengetahuan dan 

mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih baik bagi yang mempelajarinya. 

Namun, dalam proses pembelajaran sejarah terdapat beberapa hal yang 

menjadikan mata pelajaran sejarah sering dianggap tidak penting dan kurang 

diminati oleh peserta didik, beberapa diantaranya yaitu anggapan peserta didik 

mengenai mata pelajaran sejarah yang membahas tentang peristiwa masa lalu 

yang dianggap sudah tidak penting, sejarah merupakan mata pelajaran yang hanya 

mengandalkan hafalan, penyajian materi oleh pendidik yang membosankan dan 

tidak menarik, peserta didik lebih banyak mencatat informasi dari pendidik, dll. 

Beberapa hal tersebut menjadikan pemahaman peserta didik terhadap sejarah 
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menjadi tidak maksimal. Padahal dengan mempelajari sejarah peserta didik dapat 

memahami dirinya sebagai individu, masyarakat ataupun bangsa dalam 

menghadapi kehidupan dimasa kini maupun dimasa depan (Hasan, tanpa tahun:2).  

Pembelajaran sejarah yang dilaksanakan di SMAN 1 Kalisat dapat diketahui 

oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan observasi masih sangat kurang. Fakta 

yang terdapat di lapangan, pembelajaran sejarah yang terjadi di SMAN 1 Kalisat 

lebih berpusat pada ranah kognitif namun hal tersebut belum tercapai secara 

optimal, sehingga hal tersebut menyebabkan ranah afektif peserta didik tidak 

banyak mengalami perubahan. Hal tersebut memunculkan berbagai permasalahan, 

contohnya dapat dilihat dari dampak penggunaan ponsel oleh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran yang tidak mendapatkan larangan oleh pihak sekolah. 

Alasan tidak adanya larangan terhadap penggunaan ponsel bagi peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran di SMAN 1 Kalisat tersebut adalah agar peserta 

didik  dapat mencari tahu terlebih dahulu mengenai materi yang akan diajarkan 

oleh pendidik, sehingga pada saat pendidik menerangkan materi peserta didik 

telah memiliki gambaran mengenai materi yang akan dipelajarinya. Salah satu 

dampak negatif yang terlihat dari penggunaan ponsel dalam kegiatan belajar 

mengajar di SMAN 1 Kalisat yaitu peserta didik cenderung malas untuk berpikir 

dan tidak dapat berkonsentrasi terhadap materi yang dijelaskan oleh pendidik serta 

peserta didik lebih berfokus pada aplikasi-apilikasi dalam ponsel yang dibawanya. 

Konsentrasi peserta didik yang kurang tersebut menyebabkan kemampuan 

berpikir peserta didik  tidak dapat berkembang secara maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pembelajaran 

sejarah pada kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat memiliki permasalahan terkait 

kurangnya ketertarikan, konsentrasi serta pemahaman peserta didik terhadap 

pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh pendidik. Hal tersebut terlihat 

padasaat kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagian besar peserta didik tidak 

mendengarkan penjelasan materi oleh pendidik dan sibuk dengan kegiatannya 

sendiri seperti bermain game, bermain sosial media dan bermain internet. 

Kurangnya ketertarikan dan konsentrasi peserta didik terhadap mata pelajaran 

sejarah tersebut tidak hanya diakibatkan oleh aplikasi-aplikasi dalam ponsel yang 

mereka miliki, namun juga berasal dari pendidik yang kurang bervariatif dalam 

menyampaikan materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dikelas XI IIS-1 pada tanggal 12 

Nopember 2017, pendidik cenderung menyampaikan materi melalui media 

microsoft word dan power point dengan tulisan yang banyak dan ukuran huruf 

yang kecil sehingga peserta didik yang duduk di bangku belakang tidak dapat 

melihat materi yang ditampilkan oleh pendidik dengan jelas. Selain itu interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dapat dikatakan sangat kurang, sebab pendidik 

hanya duduk di kursi dan membacakan materi sementara peserta didik mencatat 
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materi yang disampaikan oleh pendidik. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik 

mengobrol ataupun bercanda dengan temannya bahkan mengerjakan tugas mata 

pelajaran lain disaat pendidik sedang menyampaikan materi pelajaran. Berbagai 

permasalahan tersebut menyebabkan pembelajaran sejarah menjadi kurang 

bermakna yang mengakibatkan peserta didik tidak dapat memahami materi yang 

diajarkan oleh pendidik, sehingga ketika pendidik memberikan pertanyaan 

sebagian besar peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan 

benar.  

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik kelas XI 

IIS-1, Peserta didik kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat memiliki permasalahan terkait 

kurangnya keterampilan berpikir historis peserta didik, hal tersebut terlihat dalam 

karakteristik peserta didik selama pembelajaran sejarah berlangsung yaitu peserta 

didik jarang bertanya, tidak menanggapi argumentasi atau pernyataan yang 

diberikan oleh pendidik, kurang memiliki rasa ingin tahu, kurangnya ketertarikan 

dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, kurang menyimak 

penjelasan yang diberikan oleh pendidik atau peserta didik lain, yang 

mengakibatkan peserta didik tidak dapat membedakan informasi yang relevan dan 

tidak relevan sehingga peserta didik cenderung menelan mentah-mentah informasi 

yang ada sekalipun informasi yang diberikan tidak relevan. Berdasarkan hasil tes 

yang dilakukan oleh peneliti, peserta didik kelas XI IIS-1 kurang memiliki 

kemampuan dalam menganalisis suatu fakta dan mencari bukti-bukti terhadap 

soal yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari hasil tes yang dilakukan oleh 

peneliti (lampiran F hal. 76) dimana peserta didik belum dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan dengan benar. Berdasarkan observasi dan tes yang 

dilakukan oleh peneliti tersebut dapat diketahui permasalahan yang terdapat dalam 

pembelajaran  sejarah di SMAN 1 kalisat yaitu kurangnya keterampilan berpikir 

historis peserta didik terhadap pembelajaran sejarah yang sampaikan oleh 

pendidik. 

Berdasarkan wawancara dengan Waka Kurikulum SMAN Kalisat, bahwa 

mata pelajaran sejarah peminatan kelas XI memiliki kriteria ketuntasan minimum 

sebesar 75, sedangkan hasil dokumentasi nilai rata-rata ujian tengah semester 

kelas XI IIS SMAN Kalisat sebagai berikut: kelas XI IIS 1 = 56,97 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 2,7% dan persentase belum tuntas sebesar 97,29%; 

kelas XI IIS-2 = 61,68 dengan persentase ketuntasan sebesar 18,42% dan 

persentase belum tuntas sebesar 81,57%; kelas XI IIS 3 = 54,43 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 5,4% dan persentase belum tuntas sebesar 94,6%. Data 

tersebut menunjukkan bahwa ketiga kelas XI IIS tersebut belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah, namun 

berdasarkan hasil persentase kelulusan, kelas XI IIS-1 merupakan yang paling 

rendah dibandingkan dengan kelas yang lainnya dengan jumlah peserta didik yang 
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tuntas hanya 1 orang (lihat lampiran D, hal.67). Hasil Observasi yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa keterampilan berpikir historis klasikal peserta 

didik kelas XI IIS-1 pra siklus  hanya sebesar 35,85%  dan masuk dalam kategori 

kurang baik (lihat lampiran hal. 72).  

Solusi yang dapat diterapkan atas permasalahan tersebut yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran inovatif yang dapat mengaktifkan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik menjadi lebih bermakna. Model pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah sangat banyak dan beragam, namun model 

pembelajaran concept attainment atau pencapaian konsep dirasa cocok untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran sejarah dikelas XI IIS-1. 

Menurut Ostad dan Soleymanpour (2014:2), konsep dapat membantu peserta 

didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik dengan lebih baik. 

Model pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran concept attainment atau pembelajaran konsep. Hal tersebut 

dikarenakan model pembelajaran concept attainment dapat membantu peserta 

didik dalam memahami konsep dengan lebih baik (Ostad dan Soleymanpour, 

2007:2). Selain hal tersebut, model pembelajaran concept attainment atau 

pencapaian konsep memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep, keterampilan 

berpikir dan kemampuan analitis peserta didik. Adapun model pembelajaran 

lainnya seperti model pembelajaran sinektik yang sering diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah namun memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan 

dari model tersebut yaitu pendidik dan peserta didik akan mengalami kesulitan 

dalam menerapkan model pembelajaran tersebut karena terbiasa menggunakan 

cara tradisional dalam pembelajaran, akibatnya baik pendidik ataupun peserta 

didik akan  mengalami kesulitan dalam menyampaikan ataupun memahami materi 

pelajaran yang dipelajari yang menyebabkan keterampilan peserta didik sulit 

untuk berkembang.  

Concept attainment  atau pencapaian konsep merupakan model pembelajaran 

mengharuskan peserta didik untuk melalui proses mental atau berpikir dalam 

kegiatan pembelajaran, dimana peserta didik mengasimilasikan suatu konsep atau 

prinsip, Suprijono (2016:102). Suprijono (2016:102) juga menjelaskan bahwa 

proses mental yang harus dilalui oleh peserta didik dalam model pembelajaran 

pencapaian konsep  antara lain: mengamati, mencerna, memahami, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan 

sebagainya. Menurut Ostad dan Soleymanpour (2014:2), model pembelajaran 

concept attainment penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sebab 

dapat membantu peserta didik dalam mempelajari cara dalam klasifikasi, cara 
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berpikir, dan cara untuk menerima konsep. Ostad dan Soleymanpour lebih lanjut 

juga menjelaskan bahwa dalam model pembelajaran concept attainment pendidik 

lebih berperan sebagai pendukung dan penggiring asumsi peserta didik, selain itu 

melalui model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk konseptualisasi 

canggih, spesifik konsep c, penalaran induktif, dominasi dan pengetahuan tentang 

visi, perspektif, toleransi ambiguitas dan kepekaan terhadap penalaran logis dalam 

komunikasi. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pendapat diatas yaitu 

langkah-langkah model pembelajaran concept attainment dapat memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk lebih banyak terlibat atau aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sebab peran pendidik hanya sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran concept attainment 

tidak hanya mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran namun juga 

mengaktifkan kemampuan berpikir peserta didik, sehingga informasi atau materi 

yang didapatkan oleh peserta didik akan menjadi lebih bermakna. Dengan 

pembelajaran yang bermakna, maka informasi yang didapatkan oleh pesserta 

didik tidak akan mudah hilang yang tentunya kan berdampak pada hasil belajar 

peserta didik yang akan meningkat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengadakan penelitian tindakan 

kelas yang berkolaborasi dengan pendidik mata pelajaran sejarah di SMAN 

Kalisat. Peneliti ingin menerapkan model pembelajaran concept attainment 

(pencapaian konsep) yang dirasa sangat cocok untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kesejarahan peserta didik. Penelitian tersebut diberi judul “Penerapan 

Model Concept Attainment Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 

Historis dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IIS-1  SMAN 

Kalisat Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1) Apakah penerapan model concept attainment dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir historis dalam mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 

SMAN Kalisat tahun ajaran 2017/2018? 

2) Apakah penerapan model concept attainment dapat meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat tahun ajaran 

2017/2018? 

 



12 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

sebagai berikut. 

1) Untuk menganalisis penerapan model concept attainment dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir historis dalam mata pelajaran sejarah 

kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat tahun ajaran 2017/2018. 

2) Untuk menganalisis penerapan model concept attainment dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 SMAN 

Kalisat tahun ajaran 2017/2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, adapun 

manfaat yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

penerapan model pembelajaran concept attainment dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir historis dan hasil belajar mata pelajaran sejarah. 

2) Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

terhadap masalah pembelajaran, khususnya mengenai keterampilan 

berpikir historis dan hasil belajar peserta didik. 

3) Bagi peserta didik, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat dan keterampilan berpikir historis peserta didik untuk meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran sejarah. 

4) Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan mutu sekolah dalam pembelajaran sejarah. 

5) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu refensi 

dalam melakukan penelitian dalam topik yang sama. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan pustaka 

meliputi: (1) pembelajaran sejarah; (2) model pembelajaran concept attainment; 

(3) keterampilan berpikir historis; (4) hasil belajar; (5) penerapan model concept 

attainment untuk meningkatkan keterampilan berpikir historis dan hasil belajar 

mata pelajaran sejarah; (6) penelitan yang relevan; (7) kerangka berpikir; (8) 

hipotesis tindakan. 

 

2.1 Pembelajaran Sejarah 

Menurut Rombepajung (dalam Thobroni, 2016:17), pembelajaran adalah 

pemerolehan pengetahuan atau keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau 

pengajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang 

kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk dan hasil belajar 

(Fathurrohman, 2015:35). Menurut Walter and Reiser (dalam Yamin, 2013:16) 

penerimaan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berhasil akan 

menambah pengetahuan, sikap ataupun keterampilan dalam diri peserta didik. 

Pemberian informasi oleh pendidik ke peserta didik dapat melalui penyajian 

informasi, pemberian contoh-contoh, latihan-latihan ataupun melalui tanya jawab 

kepada peserta didik.  

Sejarah merupakan ilmu sosial yang membahas fakta dan pengalaman 

manusia (Kochhar, 2008:13-14). Fakta-fakta dalam sejarah tidak dapat 

disimpulkan dalam rumus apapun. Dalam pembelajaran sejarah, fakta-fakta 

sejarah tidak dapat diamati secara langsung melainkan hanya dapat dihadirkan 

melalui penarikan kesimpulan. Pembelajaran sejarah memiliki materi yang khas 

dan penuh dengan nilai yang memiliki potensi paling kuat untuk memperkenalkan 

peserta didik tentang bangsa dan aspirasinya dimasa lampau, (Hasan, 2012:87). 

Melalui pembelajaran sejarah peserta didik dapat melakukan kajian mengenai apa 

dan bila, mengapa, bagaimana, serta akibat yang timbul dari jawaban masyarakat 

bangsa dimasa lampau tersebut terhadap tantangan yang mereka hadapi serta 

dampaknya bagi masa kini. Hal tersebut senada Agung dan Wahyuni (2013:5) 

yang berpendapat bahwa mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari tentang perubahan dan perkembangan manusia pada masa lalu 

hingga masa modern sekarang ini serta merupakan mata pelajaran yang dapat 

menanamkan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap peserta didik. Menurut 

Widja (1989:23) pembelajaran sejarah merupakan gabungan kegiatan belajar dan 
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mengajar yang berisi peristiwa masa lalu yang berkaitan erat dengan masa 

sekarang.  

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah adalah pemerolehan ilmu pengetahuan dan penumbuhan 

kesadaran sejarah melalui kegiatan belajar dan mengajar dimana fokus materi 

yang dibahas berupa fakta-fakta dan pengalaman manusia pada masa lampau. 

Uraian diatas menjelaskan bahwa dengan mempelajari sejarah dapat 

menumbuhkan kesadaran sejarah bagi yang mempelajarinya, agar kesadaran 

sejarah tersebut dapat tumbuh maka diperlukan keterampilan berpikir kesejarahan 

dalam mempelajari sejarah. 

 

2.1.1 Karakteristik Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah memiliki karakteristik yang khas, hal tersebut men- 

jadikan pelajaran sejarah yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Peristiwa masa 

lampau yang dialami oleh manusia merupakan hal penting yang terdapat dalam 

pembelajaran sejarah. Karakteristik pembelajaran sejarah menurut Agung dan 

Wahyuni (2013:61-63). 

1) Sejarah berkaitan dengan masa lalu yang telah terjadi. Masa lalu 

merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Materi pembelajaran 

dalam sejarah yaitu produk yang dibuat pada masa sekarang dengan 

berdasarkan fakta atau sumber sejarah yang ada. Pembelajaran sejarah 

membutuhkan kecermatan dan kemampuan berpikir kritis serta sumber-

sumber sejarah, sehingga sejarah tidak memihak berdasarkan pendapat 

pribadi serta pihak-pihak lainnya. 

2) Memiliki sifat kronologis. Dalam hal ini peristiwa atau kejadian sejarah 

harus diurutkan berdasarkan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. 

Sejarah memiliki tiga unsur penting yaitu manusia atau pelaku sejarah, 

ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah dan yang terakhir 

adalah waktu kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. 

3) Perspektif waktu menjadi hal yang sangat penting dalam sejarah.Sejarah 

merupakan peristiwa yang terjadi masa lampau, namun waktu lampau 

dalam peristiwa sejarah akan selalu memiliki kesinambungan dengan 

masa sekarang hingga masa yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang 
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pendidik mata pelajaran sejarah harus memiliki kemampuan dalam 

merekonstruksi materi pokok sejarah sehingga dapat dihubungkan 

dengan permasalahan saat ini dan masa yang akan datang. 

4) Sejarah mengandung prinsip sebab akibat. Seorang pendidik mata 

pelajaran sejarah harus dapat memahami penyusunan suatu fakta sejarah, 

sebab suatu peristiwa sejarah yang terjadi dapat akibat dan penyebab 

terjadinya peristiwa sejarah yang lain.   

5) Bahasan sejarah tidak hanya mengenai perubahan dan berkembangnya 

manusia pada masa lampau namun sejarah  juga membahas mengenai 

beberapa aspek kehidupan manusia seperti aspek politik, ekonomi, sosial, 

budaya, agama, dan keyakinan, sehingga dalam mempelajari sejarah 

diperlukan adanya pendekatan multidimensional. Seorang pendidik mata 

pelajaran sejarah harus cakap dalam mengembangkan materi dan uraian 

materi pokok dengan melihat dari berbagai aspek dalam setiap 

penyampaian pokok bahasan.  

6) Cakupan materi pelajaran sejarah di SMA tidak hanya mengkaji tentang 

persoalan dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dimasa 

lampau dan masa kini saja, namun juga mengenai persoalan dan 

perkembangan masyarakat diluar Indonesia. 

7) Berdasarkan tujuan dan kegunaannya, pembelajaran sejarah dibedakan 

menjadi dua yakni sejarah empiris yang memuat materi pokok 

kesejarahan yang bersifat akademis atau ilmiah, dan sejarah normatif 

yang memuat materi pokok kesejarahan yang dipilih berdasarkan ukuran 

nilai dan makna sesuai dengan tujuan normatif yaitu sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. Pembelajaran sejarah di sekolah memiliki dua 

tujuan, yaitu pendidikan intelektual dan pendidikan nilai, pendidikan 

kemanusiaan, pendidikan pembinaan moral, jati diri, nasionalisme, serta 

identitas nasional. 

8) Mata pelajaran sejarah di SMA/MA diajarkan dengan menitikberatkan 

perspektif kritis logis dan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. 
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik memiliki tujuan yang 

berbeda-beda pada setiap jenjangnya tanpa terkecuali pada mata pelajaran sejarah. 

Menurut Kemendikbud (2014:18-19) tujuan pembelajaran antara lain: 

1) Menciptakan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya konsep 

tempat dan waktu guna mendalami perubahan serta keberlanjutan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. 

2) Menumbuhkan keterampilan berpikir kesejarahan (historical thinking) 

yang menjadi landasan dalam berpikir inspiratif, inovatif, kreatif, serta 

logis.  

3) Menumbuhkan pengetahuan peserta didik terhadap warisan sejarah yang 

menjadi kebenaran dari adanya peradaban Indonesia waktu lampau. 

4) Menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai dirinya sendiri, 

masyarakat, dan tahap pembentukan bangsa Indonesia melalui sejarah 

dan proses yang panjang pada masa kini dan masa yang akan datang. 

5) Menumbuhan pemahaman peserta didik yang menjadi bagian dari bangsa 

Indonesia yang mencintai dan membanggakan tanah airnya, melahirkan 

rasa empati serta sikap toleran yang diwujudkan melalui berbagai bidang 

kehidupan dalam masyarakat dan bangsa. 

6) Mengembangkan sikap yang didasarkan pada nilai dan moral yang 

mencerminkan ciri khas diri, masyarakat dan bangsa. 

7) Menanamkan perbuatan yang berorientasi pada masa kini dan masa 

depan. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemendikbud 

(2014:18-19) tersebut menunjukkan bahwa dengan mempelajari sejarah 

keterampilan berpikir kesejarahan peserta didik akan berkembang.  

Tujuan pembelajaran sejarah pada jenjang SMA menurut Kochhar 

(2008:51-53) sebagai berikut. 

1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai 

istilah, konsep, fakta, peristiwa, simbol, gagasan, problem, kepribadian, 

generalisasi,dll yang berkaitan dengan pendidikan sejarah. 
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2) Mengembangkan pemikiran kritis peserta didik. 

3) Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan praktis dalam 

pembelajaran pembelajaran serta mampu memahami fakta-fakta sejarah. 

4) Mengembangkan minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah. 

5) Mengembangkan perilaku sosial peserta didik. 

Menurut  Widja, (2008:29) tujuan pembelajaran Sejarah dapat dibedakan 

atas aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran Sejarah 

yang termasuk dalam aspek keterampilan adalah sebagai berikut: 

a) menumbuhkan pengembangan kemampuan dasar di kalangan peserta didik 

berupa kemampuan penyusunan sejarah yang meliputi keterampilan 

mengumpulkan jejak-jejak sejarah, melaksanakan analitis kritis terhadap 

bukti-bukti sejarah, keterampilan menginterpretasikan serta merangkai 

fakta-fakta dan akhirnya menulis sejarah sederhana; 

b) menumbuhkan keterampilan mengajukan berargumentasi dalam 

mendiskusikan masalah-masalah kesejarahan; 

c) menumbuhkan keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah, 

terutama yang menyangkut sejarah bangsanya; 

d) menumbuhkan keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif 

di sekitar masalah sejarah; 

e) menumbuhkan keterampilan mengembangkan cara-cara berpikir analitis 

tentang masalah-masalah sosial historis di lingkungan masyarakat; dan 

f) menumbuhkan keterampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara 

hidup. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Kochhar dan 

Widja diatas, menunjukkan bahwa pemahaman dan keterampilan peserta didik 

dalam mempelajari sejarah pada jenjang SMA telah mencapai tahapan yang tinggi 

sebab, peserta didik dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam  

memahami unsur-unsur peristiwa sejarah serta menerapkannya dalam perilaku 

sosial peserta didik sehari-hari. 

 

2.2 Model Pembelajaran Concept Attainment 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Concept Attainment 
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Model pembelajaran merupakan metode yang digunakan oleh pendidik untuk 

merekonstruksi pengetahuan peserta didik dengan melibatkan interaksi peserta 

didik dengan komponen-komponennya (Joyce et al, 2016:6). Model pembelajaran 

concept attainment merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Jerome Bruner (Kumar dan Mathur, 2013:165). Model pembelajaran concept 

attainment dapat juga disebut sebagai model pencapaian konsep dan masuk 

kedalam rumpun model informasi. Bruner, dkk (dalam Joyce et al, 2016:215) 

berpendapat bahwa model pencapaian konsep atau concept attaiment adalah 

proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk 

membedakan contoh-contoh yang tepat dari berbagai kategori. Pendapat tersebut 

senada dengan pendapat McDonals (2015:2) yang menyatakan bahwa sebagai 

strategi instruksional dan proses belajar, concept attainment membantu peserta 

didik dalam mengidentifikasi dan memberi nama konsep melalui 

pengklasifikasian karakteristik atau sifat yang relevan atau komponen umum, 

dimana pembelajar harus membedakan dan membandingkan data secara 

sistematis dan deskriminatif dari data yang disajikan.  

 Bruner, dkk (dalam McDonald, 2015:2) menyatakan bahwa model 

pembelajaran concept attainment memiliki dasar pemikiran berpikir induktif 

sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep pada  saat 

peserta didik mengidentifikasi atribut dari berbagai kategori mental atau berpikir. 

Senada dengan pendapat Bruner, Suprijono (2016:102) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran concept attainment atau pencapaian konsep merupakan kegiatan 

pembelajaran dimana peserta didik mengalami proses mental melalui tukar 

pendapat, berdiskusi, membaca dan mencoba sendiri. Suprijono juga menjelaskan 

bahwa model pembelajaran concept attainment  mengharuskan peserta didik 

untuk menemukan atau mengalami proses mental sendiri yang antara lain: 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Pendapat 

selanjutnya mengenai model pembelajaran concept attainment  dikemukakan oleh 

Ostad dan Soleymanpour (2014: 1) yang menyatakan bahwa concept attainment 

menuntut peserta didik untuk berpikir dan memberikan komentar, 

membandingkan pendapat-pendapat terhadap konflik, serta memberikan solusi 

dari sebuah topik atau isu. Ostad dan Soleymanpour lebih lanjut menjelaskan 

bahwa dalam pembelajaran concept attainment  ini, peserta didik tidak hanya 

memberikan komentar maupun jawaban dari permasalahan yang dibahas, namun 

juga memberikan pertanyaan yang tepat terhadap isu atau permasalahan yang 

dipelajari.   

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan model pembelajaran concept attainment atau pencapaian konsep 
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yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas berpikir 

seperti: mengidentifikasi, membandingkan, mengklasifikasi, membuat hipotesis 

dan menyimpulkan contoh-contoh yang diberikan oleh pendidik kedalam kategori 

yang tepat yang dilakukan oleh peserta didik. 

 

2.2.2 Karakteristik Model Pembelajaran Concept Attainment 

Model pembelajaran concept attainment atau pencapaian konsep menurut 

Suprijono (2016:103) memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan; 

2) Berpusat pada siswa; 

3) Kegiatan menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah 

ada. 

dafsfdafskasgahfsda 

2.2.3 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Concept Attainment 

Suprijono (2016:103-105) menjelaskan tahapan model pembelajaran 

concept attainmenti yang terdiri dari tiga fase, yaitu: 

1. Fase 1, Menyajikan Data dan Mengidentifikasi Konsep 

Suprijono (2016: 104-105) menyatakan bahwa tahapan pertama dalam model 

pembelajaran concept attainment yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. 

Pada tahap ini pendidik menampilkan data yang berupa “contoh” dan “non 

contoh” dalam konsep terpisah dan disajikan secara berpasangan. Data yang 

disajikan oleh pendidik dapat berupa peristiwa, manusia, objek, cerita, gambar, 

maupun subjek lainnya yang dapat dibedakan satu sama lain. Pendidik 

menginformasikan kepada peserta didik bahwa semua contoh positif mempunyai 

satu pokok pikiran yang sama. Pada tahap ini peserta didik harus menguraikan 

hipotesis yang berkenaan dengan ciri dari konsep tersebut.  Contoh-contoh yang 

ditampilkan dalam pembelajaran telah disusun sebelumnya dan diberikan label Ya 

maupun Tidak. Selanjutnya peserta didik diminta untuk membandingkan dan 

memverifikasi karakteristik dari contoh-contoh yang berbeda tersebut (pendidik 

ataupun peserta didik dapat mempertahankan dan menegaskan suatu catatan 

tentang sifat-sifat tersebut) Suprijono (2016:104-105). Langkah terakhir dalam 

tahap penyajian data dan identifikasi konsep yaitu peserta didik diminta untuk 

manandai konsep-konsep dan menyampaikan aturan-aturan atau definisi-definisi 

konsep menurut sifat-sifatnya yang paling essensial (hipotesis mereka tidak 
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diverifikasi hingga tahap selanjutnya, peserta didik mungkin tidak mengetahui 

nama-nama beberapa konsep, tetapi nama-nama itu dapat disajikan ketika konsep-

konsep itu telah diverifikasi). 

2. Fase 2, Menguji Pencapaian Konsep 

Tahapan kedua dalam pembelajaran concept attainment menurut Suprijono 

(2016:104-105) yaitu pengujian pencapaian konsep. Kegiatan yang dilakukan oleh 

peserta didik pada tahap ini adalah mengidentifikasi contoh-contoh dengan tidak 

ditandai dengan Ya ataupun Tidak secara tepat. Langkah selanjutnya yaitu 

pendidik bersama-sama dengan peserta didik dapat membenarkan ataupun tidak 

membenarkan hipotesis atau dugaan sementara yang telah dikemukakan, merevisi 
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alternatif konsep maupun ciri-ciri atau karakteristik yang telah ditentukan 

sebagaimana seharusnya. 

3. Fase 3, Analisis Strategi-Strategi Berpikir 

Suprijono (2016: 106-105) menjelaskan tahapan ketiga dalam pembelajaran 

pencapaian konsep atau concept attainment yaitu menganalisis strategi-strategi 

berpikir. Pada tahap ini peserta didik dituntut untuk menganalisis skema atau 

strategi-strategi yang terdapat dalam pikiran mereka dengan menggunakan cara-

cara mereka sendiri dalam mencapai konsep. Dalam hal ini peserta didik dapat 

merekonstruksi pengetahuan mereka dapat dari yang general menuju spesifik 

ataupun sebaliknya. Pada dasarnya pada tahap ini peserta didik berdiskusi 

mengenai fungsi hipotesis dan karakteristik, jenis serta jumlah hipotesis.  

 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Pencapaian Konsep 

Phase One 

Presentation of Data and 

Identification of Concept 

Phase Two 

Testing Attainment of the Concept 

Teacher presents labeled examples. 

Students compare attributes in positif 

and negative examples. 

Students identifi additional unlabeled 

examples as yes or no. 

Students generate and and test 

hypotheses 

Teacher confirms hypotheses, names 

concept, and resatates definations 

according to essentials attributes. 

Students state a definition according to 

the essentials attributes. 

Student generates exemples. 

Phase Three: 

Analysis of Thinking Strategies 

Students describe thoughts 

Students discuss role of hypotheses and attributes. 

Students discuss type and number of hypotheses 

Sumber: Joyce and Weil dalam Suprijono (2016:104) 
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Tahapan model pembelajaran concept attainment menurut Ostad dan 

Soleymanpour (2014:2) disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Tahapan model pembelajaran concept attainment menurut Ostad 

dan Soleymanpour 

Tangga Tindakan Pendidik Tindakan Inklusif 

Pertama   Menawarkan 

contoh dan non 

contoh dalam dua 

kolom (ya) dan 

(tidak) atau (+) dan 

(-). 

 Berpikir dan 

merumuskan 

hipotesis mengenai 

konsep yang 

diberikan oleh 

pendidik. 

 Membandingkan 

contoh dan non-

contoh. 

 Memberikan nama 

konsep sesuai 

dengan pemikiran 

sendiri. 

Kedua 1  Memberikan contoh 

yang tidak termasuk 

dalam kolom (ya) 

atau (tidak). 

 Menempatkan 

contoh dan non-

contoh yang 

diberikan oleh 

pendidik ke dalam 

kolom (ya) dan 

tidak). 

Kedua 2  Mencatat contoh 

dan non contoh 

yang diberikan 

peserta didik. 

 Mengkonfirmasi 

atau menolak 

hipoteis. 

 Memberikan nama 

konsep yang 

diinginkan. 

 Peserta didik 

memberikan contoh 

dan 

memasukkannya 

kedalam kolom yang 

sesuai. 

Ketiga   Menyediakan 

definisi konsep. 

 Menganalisis dan 

menyimpulkan 

materi. 

 Membuat hipotesis. 

 Mendeskripsikan 

konsep sesuai 

dengan pemikiran 

sendiri. 
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2.2.4 Sistem Sosial Model Pembelajaran Concept Attainment 

Suprijono (2016: 105) juga menjelaskan bahwa sistem sosial model 

pencapaian konsep atau concept attainment tercipta, yaitu sebelum mengajar 

dengan model pembelajaran tersebut, pendidik memilih konsep, menyeleksi dan 

mengolah menjadi contoh-contoh yang positif dan negatif, serta merangkai 

contoh-contoh tersebut. Dalam hal ini, pendidik berperan sebagai pengamat 

hipotesis-hipotesis yang dikerjakan oleh peserta didik. selain itu, pendidik juga 

bertugas untuk menyampaikan contoh-contoh tambahan lainnya. Tugas utama 

pendidik dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

pencapaian konsep atau concept attainment  ada tiga, yaitu mencatat/merekam, 

memberikan isyarat, dan menyajikan contoh-contoh yang sistematis. Selain itu 

Suprijono (2016: 105) juga menyatakan bahwa dalam pembelajaran pencapaian 

konsep atau concept attainment ini pendidik dapat menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif.  

 

2.2.5 Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Concept Attainment 

Prinsip reaksi dalam model pembelajaran pencapaian konsep atau concept 

attainment menurut Suprijono (2016: 106) yaitu selama proses pembelajaran, 

pendidik harus bersikap simpatik pada hipotesis yang dibuat peserta didik. 

Pendidik  harus menegaskan bahwa hipotesis-hipotesis tersebut merupakan 

hipotesis ilmiah. Selain itu, yang harus dilakukan oleh pendidik dalam 

pembelajaran concept attainment yaitu menciptakan suasana komunikatif 

sehingga peserta didik dapat memeriksa atau mengevaluasi hipotesis yang telah 

mereka buat dengan hipotesis yang dibuat oleh temannya. Selanjutnya, pendidik 

harus mengubah perhatian peserta didik pada analisis konsep-konsep dan strategi 

berpikir peserta didik dengan simpatik, Suprijono (2016: 106). Suprijono juga 

menyatakan bahwa dalam hal ini, pendidik seharusnya menganjurkan melakukan 

analisis dengan berbagai strategi daripada mencoba mencari strategi terbaik untuk 

semua orang dalam semua situasi. 

 

 

2.2.6 Sistem Pendukung Model Pembelajaran Concept Attainment 
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Suprijono (2016: 106) menyatakan bahwa sistem pendukung dalam model 

pembelajaran pencapaian konsep atau concept attainment yaitu mengharuskan 

adanya contoh-contoh positif dan negatif pada peserta didik. Pembelajaran model 

ini menekankan tugas peserta didik dalam menemukan konsep dan bukan 

membuat konsep-konsep yang baru, Suprijono (2016: 106). Oleh sebab itu, 

darimana sumber data diperolah juga harus diketahui, serta ciri atau karateristik 

data juga harus telihat jelas pada saat peserta didik menampilkan sebuah contoh. 

Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan karakteristik contoh tersebut dan 

pendidik menaksirkannya. 

 

2.2.7 Tujuan Pembelajaran Concept Attainment 

Menurut Joyce dan Weils (dalam McDonald, 2015:1) model pembelajaran 

concept attainment memiliki tujuan pedagogis karena dirancang untuk: 1) 

mengajarkan konsep yang spesifik, 2) mendukung strategi penalaran induktif dan 

strategi membangun pengetahuan peserta didik, 3) menciptakan kesadaran akan 

sudut pandang dan pemikiran fleksibel yang berbeda, dan 4) mengembangkan 

toleransi terhadap ambiguitas. Suprijono (2016: 107) yang menyatakan bahwa 

model pembelajaran concept attainment atau pencapaian konsep, memiliki dua 

capaian belajar, yaitu: 

1. Capaian belajar langsung yang meliputi kemampuan: 

a) memahami hakikat konsep; 

b) strategi pembentukan konsep; 

c) konsep-konsep spesifik; dan 

d) penalaran induktif 

2. Capaian belajar tidak langsung, meliputi:  

a) kesadaran terhadap berbagai alternatif perspektif; 

b) toleran terhadap ambiguitas (tetapi dengan apresiasi logis); 

c) peka terhadap pemikiran logis dalam suatu komunikasi. 

 

 

Skema 2.1 Capaian Pembelajaran Model Pembelajaran Pencapaian Konsep 

 

 

  

Nature of concept CONCEPT ATTAIMENT 
MODEL 

Improved concept-building 
strategies 
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: Nurturant 

Sumber: Joyce and Weil (2003: 177) dalam Suprijono (2016: 107) 

2.2.8 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Concept Attainment  

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran concept attainment menurut 

Suprijono (2016:108) yaitu sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a) Meningkatkan wawasan peserta didik secara efektif. 

b) Menumbuhkan kontribusi mental dan aktivitas peserta didik, sehingga 

konsep yang didapatkan oleh peserta didik dapat diingat lebih lama 

dan berakibat baik terhadap hasil belajar. 

c) Peserta didik lebih memahami konsep. 

d) Peserta didik lebih cakap dalam menyelesaikan karya-karya ilmiah. 

e) Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan strategi peserta didik 

2. Kelemahan 

Kekurangan model pembelajaran perolehan konsep yaitu: 

Specific concept Sensitivity tological 
reasoning in 

communication 

Inductive reasoning 

Awarness of Alternatives 
Perspektives 

Tolerance of ambiguity 
(but Appreciation of 

logic 
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a) Apabila jumlah peserta didik dalam satu kelas jumlahnya sangat 

banyak, maka pendidik akan mengalami kesusahan dalam 

memberikan bimbingan kepada peserta didik yang memerlukan 

bimbingannya.   

b) Pada pokok bahasan tertentu diperlukan waktu yang lama.  

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah peserta didik yang 

telalu banyak dan penyampaian materi tertentu yang membutuhkan waktu lama 

menjadi kekurangan dari model pembelajaran concept attainment, apabila hal 

tersebut tidak dapat teratasi maka pembelajaran dengan model concept attainment 

tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

   

2.3 Keterampilan Berpikir Historis 

Menurut Bochenski (dalam Suriasumantri (ed), 1983:52), secara umum 

berpikir didefinisikan sebagai berkembangnya ide dan konsep dalam diri 

seseorang. Ide dan konsep tersebut berkembang melalui rangkaian hubungan 

antara penggalan-penggalan informasi berupa pengertian-pengertian yang 

tersimpan dalam diri seseorang. Moseley et al (dalam Alfian, 2017: 2) 

mengartikan berpikir sebagai suatu proses yang disengaja dan secara sadar 

dilakukan seperti mengingat, membuat konsep, merencanakan suatu hal, 

melakukan penalaran, menyelesaikan suatu masalah, mempertimbangkan suatu 

pendapat, membuat keputusan, dan membuat suatu perspektif atau sudut pandang 

baru. Lebih lanjut, Moseley (dalam Alfian, 2017: 2) menyebutkan juga bahwa 

kata “berpikir” digunakan dalam menyebut aktifitas mental. Pengertian berpikir 

lainnya dikemukankan oleh Limbach et al (Tanpa tahun:2) yang menyatakan 

bahwa berpikir adalah proses kognitif yang digunakan untuk memahami dunia, 

mempertanyakan asumsi sehari-hari yang akan mendorong peserta didik dalam 

menemukan solusi baru yang dapat berdampak positif dalam kehidupan. 

Kemendikbud (2014: 14) menyebutkan bahwa sasaran dalam kemampuan berpikir 

meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan 

mencipta. Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa berpikir 

merupakan sebuah proses kognitif yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk 

memecahkan atau menemukan solusi suatu permasalahan yang sedang dihadapi 

dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 

Berpikir sejarah bukanlah sebuah proses alami dan tidak muncul begitu saja 

dalam perkembangan kejiwaan (Wineburg, 2006:9). Wineburg (2006:10) juga  

menjelaskan bahwa berpikir historis adalah berpikir dengan cara yang 

bertentangan dengan cara berpikir biasanya, hal tersebut merupakan salah satu 
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sebab lebih mudahnya menghafal nama-nama, tanggal-tanggal, dan kejadian-

kejadian, daripada mengubah struktur dasar cara berpikir yang biasa digunakan 

untuk memahami makna masa lalu. Pi’i (2017:3) menyebutkan bahwa berpikir 

historis dapat dikatakan sebagai berpikir kritis tentang sejarah dan termasuk dalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pi’i (2017:3) juga menyatakan bahwa 

kemampuan historis dalam pembelajaran sejarah melahirkan keterampilan historis 

(historical thinking). Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam 

menumbuhkan keterampilan berpikir historis peserta didik, yaitu melalui 

kegiatan-kegiatan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan kemampuan 

berpikirnya. 

Keterampilan berpikir sejarah (historical thinking) menurut Ofianto 

(2015:74) dibedakan menjadi 2 kelompok atau aspek yang masing-masing terdiri 

dari sub aspek yaitu: 

1. Keterampilan dasar (basic skill):  

a. Keterampilan berpikir kronologis. 

b. Keterampilan mengidentifikasi kesinambungan dan perubahan. 

c. Keterampilan menganalisis sebab dan akibat. 

2. Keterampilan/ kemampuan penelitian sejarah (historical research 

capabilities): 

a. Keterampilan membangun arti penting sejarah. 

b. Keterampilan merekam data/informasi/sumber sejarah. 

c. Keterampilan menggunakan dan menganalisis sumber-sumber 

sejarah. 

d. Keterampilan merancang penelitian sejarah. 

e. Keterampilan melaporkan hasil penelitian sejarah. 

Beberapa bentuk keterampilan berpikir yang berhubungan dengan 

penggunaan informasi yaitu: klasifikasi, intepretasi, analisis, ringkasan, membuat 

sintesis, evaluasi, dan informasi (Ahyani, 2013:100). Keterampilan berpikir 

historis adalah kemampuan peserta didik dalam  membedakan masa lampau, masa 

sekarang, dan masa yang akan datang; melihat dan mengevaluasi bukti empiris; 

membandingkan dan menganalisis antara cerita sejarah, ilustrasi, catatan masa 

lalu; menginterpretasi catatan sejarah; dan membangun cerita sejarah berdasarkan 

pemahamannya yang sesuai dengan tingkat perkembangan pikirannya (Makmur, 

Tanpa tahun:7). Komponen-komponen berpikir historis menurut Seixas dan Peck 

(2004:111) ada 6 yaitu : signifikansi; epistemologi dan bukti; kontinuitas dan 
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perubahan; perkembangan dan keruntuhan; empati dan keputusan moral; dan 

agensi sejarah. Lund (dalam Johanson, 2015:4) mengatakan bahwa sumber 

sejarah dan metode historis sangat diperlukan guna mengembangkan keterampilan 

berpikir historis peserta didik. Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan 

bahwa dalam memunculkan keterampilan berpikir historis selain diperlukan 

adanya langkah-langkah pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran serta sumber sejarah dan adanya pertemuan antara 

dua pandangan yang berbeda sehingga peserta didik akan melalui proses berpikir 

dengan menganalisis informasi/pendapat atau sumber sejarah yang di dapat. 

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai pengertian dan komponen 

keterampilan berpikir historis/berpikir kritis, karakteristik keterampilan berpikir 

historis menurut Ferrett (dalam Pi’i, 2017:15) adalah sebagai berikut:  

1. suka bertanya,  

2. menerima pernyataan dan argumentasi, 

3. memiliki rasa ingin tahu,  

4. tertarik untuk mendapatkan solusi baru,  

5. berkeinginan untuk menguji dan menganalisa fakta yang ada, 

6. mampu menyimak dengan berhati-hati dan memberikan umpan balik,  

7. mencari bukti-bukti,  

8. mampu menolak informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak 

benar. 

2.3.1 Indikator  Keterampilan Berpikir Historis 

 Berpikir historis dapat dikatakan sebagai kemampuan mental dalam 

menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. 

Keterampilan berpikir historis sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik 

untuk memahami peristiwa sejarah yang telah dilalui oleh bangsanya ataupun 

bangsa lain. Indikator keterampilan berpikir historis yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada karakteristik keterampilan berpikir historis yang 

dikemukakan oleh Ferret  (dalam Pi’i, 2017:15) yaitu: 1) suka bertanya; 2) 

menerima pernyataan dan argumentasi; 3) memiliki rasa ingin tahu; 4) tertarik 

untuk mendapatkan solusi baru; 5) menguji dan menganalisa fakta yang ada; 6) 

menyimak dan memberikan umpan balik; 7) mencari bukti-bukti; 8) menolak 

infomasi yang tidak relevan.  
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2.4 Hasil Belajar 

Sudjana (2016:2) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kegiatan atau 

aktivitas yang ditunjukkan oleh peserta didik setelah terjadinya proses belajar 

mengajar. Hasil belajar menurut Lindgren (dalam Thobroni, 2016:22) meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. Berdasarkan pendapat dua ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi 

pada peserta didik setelah terjadinya pembelajaran yang dapat berupa 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan lain-lain. Suprijono (2009:5) menyatakan 

hasil belajar apabila melihat dari pemikiran Gagne, berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik ucapan maupun tertulis. Keterampilan menanggapi 

secara khusus terhadap stimulus yang spesifik. Keterampilan tersebut tidak 

membutuhkan manipulasi simbol, pemecahan masalah, ataupun penerapan 

aturan. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu kepiawaian mempresetasikan konsep dan 

lambang. Kapabilitas intelektual terdiri dari keahlian mengategorisasi, 

keahlian analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Kapabilitas intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif yang bersifat khas. 

3) Strategi kognitif, yaitu kemampuan mengutarakan dan memusatkan 

kegiatan berpikir. Keterampilan ini meliputi pengaplikasian konsep dan 

asas dalam menyelesaikan masalah. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kecakapan dalam melaksanakan serantaian 

gerak fisik dalam kegiatan dan pengorganisasian sehingga tercipta 

otomatisme gerak fisik. 

5) Sikap yaitu keterampilan dalam menerima atau menolak gejala atau 

fenomena yang bersumber pada penilaian terhadap gejala atau fenomena 

tersebut. Sikap merupakan keahlian dalam menginternalisasi dan 

ekternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-

ilai sebagai standar prilaku. 

Menurut Bloom (Suprijono, 2016:6), hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1) Domain Kognitif mencakup : 
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a) Knowladge (pengetahuan, ingatan); 

b) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh);  

c) Application (menerapkan) 

d) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 

e) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru); 

f) Evaluating (menilai) 

2) Domain Afektif mencakup : 

a) Receiving (sikap menerima) 

b) Responding (memberikan respon) 

c) Valuating (nilai) 

d) Organization (Organisasi) 

e) Characterization (karakterisasi) 

3) Domain Psikomotor mencakup: 

a) Initiatory (inisiatif) 

b) Pre-routine  

c) Rountinzed 

d) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, 

intelektual.  

 

2.5 Penerapan Model Pembelajaran Concept Attainment untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Historis dan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Sejarah 

Keterampilan berpikir historis dan hasil belajar peserta didik yang sangat 

rendah menjadi permasalahan yang terjadi pada kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat. 

Peserta didik kelas XI IIS-1 mengalami permasalahan terkait dengan kurangnya 

ketertarikan atau minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah. Hal tersebut 

terlihat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung peserta didik sibuk melakukan 

aktivitasnya sendiri seperti berbicara sendiri, bermain ponsel hingga mengerjakan 

tugas mata pelajaran lainnya hal tersebut berdampak pada kurangnya keterampilan 

berpikir historis peserta didik dalam memahami materi sejarah yang berkaitan 

dengan mengidentifikasi suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu, 

menghubungkan sebab-akibat dalam suatu peristiwa sejarah, membandingkan 
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peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

setelahnya, menjelaskan suatu peristiwa sejarah berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

serta menganalisis berbagai permasalahan dimasa lalu. Keterampilan berpikir 

historis (historical thinking) seharusnya dimiliki oleh setiap peserta didik, sebab 

keterampilan berpikir historis dapat memberikan pemahaman  kepada peserta 

didik mengenai peristiwa sejarah bangsa maupun negaranya dimasa lalu.  

Keterampilan berpikir historis tidak dapat muncul dengan sendirinya, oleh 

sebab itu pendidik haus melatih keterampilan tersebut melalui kegiatan 

pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir peserta didik. Sejarah tidak 

dapat terlepas dari unsur waktu, tempat dan peristiwa, oleh sebab itu keterampilan 

peserta didik untuk menganalisis peristiwa, tempat dan urutan waktu sejarah 

sangat penting untuk dikembangkan. Kegiatan menganalisis dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik sehingga peserta didik tidak 

hanya menerima mentah-mentah informasi yang diberikan oleh pendidik namun 

juga menemukan sendiri informasi yang ada dengan keampuannya sendiri.  

Pembelajaran sejarah sangat berkaitan dengan adanya informasi-informasi 

mengenai suatu peristiwa atau kejadian masa lalu. Jenjang keterampilan berpikir 

peserta didik yang berkaitan dengan penggunaan informasi yaitu: mengklasifikasi, 

menginterpretasi, menganalis, meringkas, membuat sintesis,  dan mengevaluasi 

informasi yang diperoleh. Menurut Ostad dan Soleymanpour (2014:2) 

menyatakan bahwa konsep memiliki peran yang sangat penting dalam membantu 

peserta didik untuk memahami konsep secara lebih baik. Salah satu model 

pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model pemrosesan informasi yaitu 

model pembelajaran pencapaian konsep atau concept attainment.  

Concept attainment merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan 

pada setiap jenjang pendidikan. Selain karena cocok untuk diterapkan dalam 

semua jenjang pendidikan, model pembelajaran concept attainment juga 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi 

melalui konsep, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam memahami suatu 

materi yang diberikan oleh pendidik. Menurut Sabar (2014:1), model 

pembelajaran concept attainment merupakan model pembelajaran yang sangat 

efektif dan efisien untuk meningkatkan keterampilan berpikir historis peserta 

didik. Ostad dan Soleymanpour (2014:2) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

concept attainment dapat memperkuat kreativitas, kestabilan belajar, membuat 

hipotesis, meningkatkan toleransi ambiguitas peserta didik.  

Penerapan model pembelajaran concept attainment untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir historis dan hasil belajar sejarah di kelas XI IIS-1 dapat 

dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah model pembelajaran concept 
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attainment yang memang menuntut peserta didik untuk terampil dalam 

menganalisis suatu permasalahan. Concept attainment memiliki langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir induktif peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran diantaranya: menguraikan hipotesis, 

membandingkan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi hipotesis. 

Selain dapat meningkatkan kemampuan berpikir induktif peserta didik, langkah-

langkah pembelajaran concept attainment juga dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih bermakna. Dengan pembelajaran yang bermakna, maka 

peserta didik akan lebih memahami materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik 

sehingga hasil belajar peserta didik akan meningkat. Berdasarkan pemaparan 

diatas, menunjukkan bahwa model pembelajaran concept attainment dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir historis dan hasil belajar peserta didik.  

 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan mengenai model pembelajaran concept attainment 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir historis dan hasil belajar peserta didik 

telah dilakukan oleh Ridwan (2013) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Concept Attainment dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII J SMP N 4 Bukittinggi”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

pada mata pelajaran IPS terpadu. Pada siklus I ketercapaian aktivitas belajar siswa 

sebesar 59,87% kriteria indikator keberhasilan yang telah ditetapkan belum 

tercapai, sedangkan pada siklus II ketercapaian aktivitas belajar siswa meningkat 

menjadi 81,72%. Untuk hasil belajar menunjukkan hasil rata-rata klasikal yang 

dicapai siswa diakhir siklus I sebesar 66,47 dengan ketuntasan belajar secara 

klasikal sebesar 44,12% sedangkan pada siklus II hasil rata-rata klasikal sebesar 

73,97 dengan ketuntasan belajar sebesar 82,35%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa model pembelajaran concept attainment dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  Persamaan dalam peneitian ini 

yaitu terletak pada model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 

concept attainment dan salah satu variabel yang diteliti yaitu hasil belajar, 

sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel lain yang diteliti 

yaitu keaktifan dan mata pelajaran yang digunakan yaitu mata pelajaran IPS 

terpadu, serta peserta didik yang diteliti merupakan peserta didik kelas VII J SMP 

Negeri 4 Bukittinggi. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sabar (2014) dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Concept Attainment untuk Meningkatkan Keterampilan 
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Berpikir Kesejarahan Siswa dalam Pembelajaran Sejarah: penelitian tindakan 

kelas di kelas X IPS SMA Puragabaya Bandung. Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa pada siklus pertama, penelitian tidak berjalan dengan lancar sebab peserta 

didik masih belum aktif dalam pembelajaran bahkan cenderung pasif. 

Keterampilan kesejarahan peserta didik pada siklus pertama ini mengalami 

peningkatan namun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa peserta didik lebih aktif dan pada keterampilan berpikir 

kesejarahan peserta didik mengalami peningkatan kearah yang lebih baik daripada 

siklus sebelumnya namun masih ada keterampilan-keterampilan berpikir 

kesejarahan yang belum tercapai. Pada siklus ketiga, disebutkan bahwa peserta 

didik dalam tahap ini banyak mengeluarkan pendapat berdasarkan pada 

pemahaman materi yang mereka kuasai, serta keterampilan berpikir kesejarahan 

peserta didik mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pada siklus keempat, 

disebutkan bahwa keterampilan kesejarahan peserta didik mengalami penurunan, 

namun dalam tahap pembelajaran mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabar (2014) memiliki kesamaan dalam 

penggunaan model yaitu model pembelajaran yaitu model pembelajaran concept 

attainment dan salah satu variabel yang akan diteliti yaitu keterampilan berpikir 

kesejarahan atau berpikir historis, namun perbedaan terletak pada variabel lain 

yaitu hasil belajar peserta didik yang akan diteliti oleh peneliti, serta peserta didik 

yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah peserta didik kelas X IPS SMA 

Puragabaya Bandung, sedangkan peserta didik yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah peserta didik kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat.   

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sejarah diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Pembelajaran sejarah yang dilakukan 

oleh pendidik sebisa mungkin harus dapat mengaktifkan peran atau partisipasi  

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selain harus dapat mengaktifkan 

peran peserta didik, pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh pendidik mata 

pelajaran sejarah terkait dengan aspek kognitif yaitu kegiatan pembelajaran 

sejarah harus dapat menggali atau mengeksplorasi pengetahuan peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan berpikir historis. 

Kochhar (2008:51-53) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran sejarah salah 

satunya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai 

istilah, konsep, fakta, peristiwa, simbol, gagasan, problem, kepribadian, 

generalisasi,dll yang berkaitan dengan pendidikan sejarah. Tujuan pembelajaran 
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sejarah yang dikemukakan Kochhar tersebut merupakan karakteristik 

keterampilan berpikir historis. Sejalan dengan pendapat Kochhar, Widja 

(2008:29) mengungkapkan tujuan pembelajaran salah satunya yaitu aspek 

keterampilan.  

Aspek keterampilan yang dikemukakan oleh Widja yaitu menumbuhkan 

pengembangan kemampuan dasar di kalangan peserta didik berupa kemampuan 

penyusunan sejarah yang meliputi keterampilan mengumpulkan jejak-jejak 

sejarah, melaksanakan analitis kritis terhadap bukti-bukti sejarah, keterampilan 

menginterpretasikan serta merangkai fakta-fakta dan akhirnya menulis sejarah 

sederhana; menumbuhkan keterampilan mengajukan berargumentasi dalam 

mendiskusikan masalah-masalah kesejarahan; menumbuhkan keterampilan 

menelaah secara elementer buku-buku sejarah, terutama yang menyangkut sejarah 

bangsanya; menumbuhkan keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

produktif di sekitar masalah sejarah; menumbuhkan keterampilan 

mengembangkan cara-cara berpikir analitis tentang masalah-masalah sosial 

historis di lingkungan masyarakat; dan menumbuhkan keterampilan bercerita 

tentang peristiwa sejarah secara hidup.  

Dari Pendapat Kochhar dan Widja tersebut dapat diketahui bahwa tujuan 

pembelajaan sejarah yang dimaksud adalah keterampilan berpikir historis. 

Berbeda dengan Kochhar dan Widja, Kemendikbud (2014:18-19) menyebutkan 

secara langsung bahwa salah satu tujuan pembelajaran sejarah yaitu 

menumbuhkan keterampilan berpikir historis (historical thinking) yang menjadi 

landasan dalam berpikir inspiratif, inovatif, kreatif, serta logis. Dari pendapat 

diatas, dapat diketahui bahwa keterampilan berpikir historis merupakan salah satu 

dari tujuan diajarkannya mata pelajaran sejarah disekolah. 

Menurut Hasan (2012:94) mata pelajaran sejarah saat ini menjadi salah satu 

mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik, sebab yang dilakukan 

peserta didik hanyalah mendengar dan menghafal materi yang diberikan oleh  

pendidik. Hal tersebut menjadikan kemampuan berpikir peserta didik tidak dapat 

berkembang dan hanya berada pada tahap C1 yaitu menghafal. Permasalahan lain 

yang sering terjadi yaitu kurangnya penggunaan metode, strategi maupun 

pembelajaran yang tepat oleh pendidik sehigga menjadikan pembelajaran terasa 

membosankan dan tidak menarik. Hal tersebut menjadikan peserta didik menjadi 

pasif dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran yang diberikan 

pendidik menjadi kurang bermakna dan berdampak pada kurangnya pemahaman 

peserta didik pada materi yang telah diberikan, hal serupa juga terjadi di kelas XI 

IIS-1 SMAN Kalisat. 
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Peserta didik kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat memiliki permasalahan terkait 

kurangnya keterampilan berpikir historis peserta didik, hal tersebut terlihat dalam 

karakteristik peserta didik selama pembelajaran sejarah berlangsung yaitu peserta 

didik jarang bertanya, tidak menanggapi argumentasi atau pernyataan yang 

diberikan oleh pendidik, kurang memiliki rasa ingin tahu, kurangnya ketertarikan 

dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, kurang menyimak 

penjelasan yang diberikan oleh pendidik atau peserta didik lain, kurangnya 

kemampuan peserta didik dalam menganalisa suatu fakta dan mencari bukti-bukti 

yang mengakibatkan peserta didik tidak dapat membedakan informasi yang 

relevan dan tidak relevan sehingga peserta didik cenderung menelan mentah-

mentah informasi yang ada sekalipun informasi yang diberikan tidak relevan.  

Permasalahan tersebut diakibatkan karena memilih model pembelajaran yang 

digunakan pendidik dalam pembelajaran kurang dapat mengaktifkan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga keterampilan berpikir historis peserta didik 

belum bisa dioptimalkan.  

Pemilihan model pembelajaran harus tepat agar mampu meningkatkan 

keterampilan berpikir historis peserta didik. Model pembelajaran concept 

attainment merupakan  model pembelajaran yang menekankan pada proses 

mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan 

contoh-contoh yang tepat dari berbagai kategori, Bruner, dkk (dalam Joyce et al, 

2016:215). Menurut McDonals (2015:2) pembelajaran concept attainment concept 

attainment membantu peserta didik dalam mengidentifikasi dan memberi nama 

konsep melalui pengklasifikasian karakteristik atau sifat yang relevan atau 

komponen umum, dimana pembelajar harus membedakan dan membandingkan 

data secara sistematis dan deskriminatif dari data yang disajikan. Concept 

attainment mengandung dasar pemikiran induktif yang sangat berguna bagi 

peserta didik dalam memahami konsep yang diberikan oleh pendidik. Dari 

pemaparan diatas, model pembelajaran concept attainment dapat melatih 

kemampuan berpikir peserta didik sehingga keterampilan berpikir historis dapat 

dimunculkan. 

Model pembelajaran concept attainment terdiri dari tiga fase, yaitu dimana 

ketiga tahapan tersebut dapat meningkatkan indikator yang ada yaitu keterampilan 

berpikir historis peserta didik. Berikut ke tiga fase model pembelajaran concept 

attainment menurut Suprijono (2016:103-105). 

1. Menyajikan data dan mengidentifikasi konsep,  bertujuan untuk melatih 

keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi contoh dan non contoh 

yaitu dengan membandingkan contoh dan non contoh yang disajikan oleh 



36 
 

 

Tujuan Pembelajaran Sejarah yang Diharapkan  

 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai istilah, 
konsep, fakta, peristiwa, simbol, gagasan, problem, kepribadian, generalisasi,dll 
yang berkaitan dengan pendidikan sejarah, Kochhar (2008:51-53). 

2. Menumbuhkan pengembangan kemampuan dasar di kalangan peserta didik berupa 
kemampuan penyusunan sejarah yang meliputi keterampilan mengumpulkan jejak-
jejak sejarah, melaksanakan analitis kritis terhadap bukti-bukti sejarah, 
keterampilan menginterpretasikan serta merangkai fakta-fakta dan akhirnya 
menulis sejarah sederhana; menumbuhkan keterampilan mengajukan 
berargumentasi dalam mendiskusikan masalah-masalah kesejarahan; 
menumbuhkan keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah, 
terutama yang menyangkut sejarah bangsanya; menumbuhkan keterampilan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif di sekitar masalah sejarah; 
menumbuhkan keterampilan mengembangkan cara-cara berpikir analitis tentang 
masalah-masalah sosial historis di lingkungan masyarakat; dan menumbuhkan 
keterampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara hidup, Widja (2008:29). 

3. Menubuhkan keterampilan berpikir historis (historical thinking) yang menjadi 
landasan dalam berpikir inspiratif, inovatif, kreatif, serta logis, Kemendikbud 
(2014:18-19). 

pendidik. Dapat dikatakan bahwa dalam tahapan ini pendidik 

mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik terhadap suatu materi 

yang disajikan oleh pendidik. 

2. Menguji pencapaian konsep, tujuannya untuk melatih kemampuan peserta 

didik dalam mengidentifikasi contoh-contoh dengan ditandai dengan Ya 

ataupun Tidak secara tepat. Kegiatan peserta didik seperti membenarkan 

hipotesis atau dugaan sementara yang telah dikemukakan, merevisi 

alternatif konsep maupun ciri-ciri atau karakteristik yang telah ditentukan 

sebagaimana seharusnya juga dapat diketahu dalam fase ini. 

3. Analisis strategi-strategi Berpikir, bertujuan untuk melatih keterampilan 

peserta didik dalam menganalisis skema atau strategi-strategi yang 

terdapat dalam pikiran mereka dengan menggunakan cara-cara mereka 

sendiri dalam mencapai konsep. Selain itu, pendidik dapat mengetahui  

kemampuan peserta didik dalam merekonstruksi pengetahuan mereka 

sendiri yang dapat dilakukan dari yang general menuju spesifik ataupun 

sebaliknya. ada dasarnya pada tahap ini peserta didik berdiskusi mengenai 

fungsi hipotesis dan karakteristik, jenis serta jumlah hipotesis. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan diperjelas 

dengan skema kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Permasalahan Pembelajaran Di Kelas XI IIS-1 

1. Model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik kurang menarik. 
2. Peserta didik menganggap mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang 

kurang menarik. 
3. Keterampilan berpikir historis peserta didik masih sangat rendah. 

4. Hasil belajar peserta didik masih sangat rendah yaitu berada dibawah KKM yaitu 75. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

Peningkatan Keterampilan 

Berpikir Historis peserta Didik 

 Pembelajaran sejarah 

memperkenalkan konsep-

konsep seperti kesadaran 

sejarah yang digunakan dalam 

sejarah dan keterampilan 

berpikir historis (Boe dalam 

Johanson, 2015:2). 

 Concept attainment 

memungkinkan peseta didik 

untuk mengkonseptualisasi 

dengan lebih baik, konsep 

spesifik, penalaran induktif, 

dominasi dan pengetahuan 

tentang visi, perspektif, 

toleransi ambiguitas dan 

kepekaan terhadap penalaran 

logis dalam komunikasi 

(Ostad dan Soleymanpour, 

2014:2). 

 

Peningkatan Hasil Belajar Sejarah 

 Peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran sejarah untuk 

mencapai KKM sebesar 75. 

 Penerapan model pembelajaran 

concept attainment dapat 

meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS terpadu 

(Ridwa, 2012:1). 
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Melalui Penerapan Model Pembelajaran Concept 

Attainment 

 

Hipotesis Tindakan 

Penerapan Model Pembelajaran Concept Attainment dapat Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Historis dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Sejarah  di Kelas XI IIS-1  SMAN Kalisat. 

2.2. Skema Kerangka Berpikir 

 

2.8 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Penerapan model concept attainment untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir historis dalam mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 SMAN 

Kalisat tahun ajaran 2017/2018.    

2) Penerapan model concept attainment untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat tahun ajaran 

2017/2018.
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian meliputi: (1) 

tempat dan waktu penelitian; (2) subjek penelitian; (3) definisi operasional; (4) 

jenis dan pendekatan penelitian; (5) desain penelitian; (6) prosedur penelitian; (7) 

teknik pengumpulan data; (8) analisis data dan; (9) indikator keberhasilan. 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri Kalisat pada semester genap tahun 

ajaran 2017/2018, penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. bersedianya kepala SMA Negeri Kalisat sebagai tempat penelitian; 

2. bersedianya pendidik mata pelajaran sejarah kelas XI memberikan jam 

pelajaran untuk penelitian; 

3. di sekolah belum pernah dilakukan penelitian tindakan kelas tentang 

model pembelajaran concept attainment; 

4. terdapatnya masalah dalam pembelajaran sejarah, yakni kurangnya 

keterampilan berpikir historis peserta didik. 

  

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IIS-1 

semester genap SMA Negeri Kalisat tahun ajaran 2017/2018. Kelas XI IIS-1 

terdiri dari 37 orang.  Pemilihan kelas yang akan dijadikan penelitian adalah kelas 

berdasarkan nilai terendah pada mata pelajaran sejarah, hasil wawancara dengan 

pendidik sejarah dan hasil observasi peneliti. Hasil impelementasi kurikulum 2013 

tarhadap hasil belajar peserta didik kelas XI IIS-1 pada mata pelajaran sejarah 

kurang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, peserta didik kelas XI IIS-1 

masih kurang antusias terhadap mata pelajaran sejarah, dan hasil belajar ulangan 

harian kelas tersebut juga tergolong sangat rendah dengan sebanyak 36 peserta 

didik masih dibawah KKM sekolah yaitu 75. Hal ini membuktikan bahwa hasil 

belajar mata pelajaran sejarah peserta didik kelas XI IIS-1 masih sangat kurang. 

Kelas XI IIS-1 dirasa memiliki masalah dari aspek keterampilan berpikir historis 

(historical thinking), melalui hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa 
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keterampilan berpikir historis peserta didik termasuk kategori kurang. Oleh karena 

itu, kelas XI IIS-1 dijadikan sebagai tempat dan responden penelitian.  

 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional ditujukan untuk memperjelas gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

1. Model Pembelajaran Concept Attainment  

Model pembelajaran concept attainment merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang berhubungan dengan contoh dan non-contoh yang disajikan 

dalam bentuk konsep, dimana peserta didik mengidentifikasi, membandingkan, 

mengklasifikasikan, membuat hipotesis, dan berdiskusi mengenai contoh dan non-

contoh yang diberikan oleh pendidik, sehingga peserta didik harus aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Concept attainment merupakan model pembelajaran yang 

model pembelajaran ini memiliki prinsip-prinsip berpikir induktif, sehingga 

peserta didik dituntut untuk melalui proses berpikir dalam setiap langkah 

pembelajarannya. Penerapan model pembelajaran concept attainment dalam 

penelitian ini bertujuan agar peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga materi yang disampaikan oleh pendidik menjadi lebih bermakna dan 

peserta didik dapat memahami materi pelajaran dengan lebih mudah.   

2. Keterampilan Berpikir Historis 

  Keterampilan berpikir historis merupakan kemampuan dalam mengolah 

dan memahami informasi sejarah dari berbagai sumber. Indikator keterampilan 

berpikir historis yang akan diukur dalam penelitian ini meliputi: 1) suka bertanya; 

2) menerima pernyataan dan argumentasi; 3) memiiki rasa ingin tahu; 4) 

ketertarikan dalam memperoleh solusi baru; 5) menguji dan menganalisa fakta 

yang ada; 6) menyimak dan memberikan umpan balik; 7) mencari bukti-bukti 8) 

menolak informasi yang tidak relevan.   

 Pengumpulan data keterampilan berpikir historis peserta didik dalam 

penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan tes. Metode pengamatan 

dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan digunakan untuk 

mengukur keterampilan berpikir historis dengan indikator: 1) suka bertanya; 2) 

menerima pernyataan dan argumentasi; 3) memiiki rasa ingin tahu; 4) ketertarikan 

dalam memperoleh solusi baru; 5) menyimak dan memberikan umpan balik; 6) 

menolak informasi yang tidak relevan. Metode tes dilakukan pada akhir kegiatan 

pembelajaran melalui post test dan digunakan untuk mengetahui keterampilan 
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berpikir historis peserta didik dalam : 1) menguji dan menganalisa fakta yang ada; 

dan 2) mencari bukti-bukti terkait permasalahan yang diberikan. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu keterampilan atau tindakan yang didapat sebagai akibat 

adanya proses belajar atau menyerap informasi yang perubahannya dapat dilihat 

setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seluruh peserta 

didik XI IIS-1 dilihat dari ketercapaian KKM sebesar 75 melalui post test yang 

diberikan oleh peneliti pada setiap akhir siklus. 

 

3.4 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (classroom action research) yaitu suatu bentuk penelitian yang 

dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengelola pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk menanggulangi masalah 

atau kesulitan dalam bidang pembelajaran, untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja guru sehingga PTK ini dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran 

yang dihadapi di kelas. 

 

3.5 Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian model Kemmis and Taggart. 

Tahapan yang harus dilakukan dalam satu siklus penelitian diawali dengan 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Tahap tindakan dan pengamatan merupakan satu kesatuan sehingga 

dapat dilakukan dalam satu waktu (Arikunto, 2013:131). Jumlah siklus yang 

dilakukan bergantung pada peneliti dengan melihat kondisi dilapangan, apabila 

peneliti merasa belum puas dengan hasil siklus pertama, maka peneliti dapat 

melakukan siklus kedua, ketiga, dan seterusnya.  Berikut adalah skema tahapan 

penelitan menurut Kemmis dan Taggart: 
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Gambar 3.1 siklus penelitian tindakan kelas model Kemmis and Taggart 

(Arikunto, 2013:131). 

 

3.6 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada saat 

penelitian, terdiri dari kegiatan prasiklus dan pelaksanaan siklus yang akan 

dilakukan sebanyak 3 kali siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Siklus 

pertama untuk mengetahui perbandingan sebelum dan setelah menggunakan 

model pembelajaran concept attainment. Siklus kedua untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada pada siklus satu, dan siklus tiga dilakukan pemantapan. 

Berikut uraian dari prosedur penelitian. 

3.6.1 Tindakan Pendahuluan 

Tindakan pendahuluan merupakan tindakan yang dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan siklus. Tindakan pendahuluan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini 

meliputi: 

1. Meminta izin kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Kalisat untuk melakukan 

penelitian. 
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2. Melakukan observasi ketika pembelajaran sejarah berlangsung, tujuannya 

untuk mengetahui situasi dan kondisi pendidik serta peserta didik selama 

pembelajaran sejarah berlangsung. 

3. Melakukan wawancara dengan pendidik mata pelajaran sejarah kelas XI 

IIS 

4. Melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui hambatan-

hambatan selama pembelajaran sejarah berlangsung. 

5. Menentukan kelas untuk melaksanakan tindakan. 

6. Melakukan terhadap keterampilan awal peserta didik. 

7. Menentukan jadwal untuk dilakukan penelitian. 

 

3.6.2 Pelaksanaan Siklus 1 

Pelaksanaan siklus ini dilakukan dengan empat tahap pelaksanaan tindakan 

sesuai dengan model skema Kemmis dan Taggart yang meliputi: rencana 

tindakan,penerapan tindakan, observasi dan refleksi. Standar ketuntasan hasil 

belajar dan keterampilan berpikir kesejarahan peserta didik berpedoman pada 

KKM sekolah, yang mana peserta didik dinyatakan tuntas jika hasil belajar 

peserta didik mencapai nilai ≥ 75. 

1. Perencanaan Tindakan 

a) Menemui pendidik mata pelajaran sejarah kelas XI IIS-1 untuk 

berdiskusi mengenai kompetensi dasar yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bersama pendidik 

mengenai kompetensi yang akan diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran concept attainment.  

c) Mempersiapkan media berupa konsep sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan pada siklus 1. 

d) Peneliti menyusun lembar kerja peserta didik dan menyiapkan lembar 

observasi untuk mencatat segala aktivitas selama pembelajaran sejarah 

menggunakan model concept attainment berlangsung. 

e) Membuat soal post-test dan kunci jawaban yang berhubungan dengan 

materi yang diberikan pada siklus 1. 

2. Penerapan Tindakan 
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a) Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan dilaksanakan guna mempersiapkan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran sebelum masuk pada kegiatan inti 

pembelajaran. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pendahuluan meliputi: 

1) Pendidik mengucapkan salam dan menunjuk salah seorang peserta 

didik untuk memimpin do’a. 

2) Pendidik mengatur suasana kelas menjadi lebih kondusif agar 

peserta didik siap untuk menerima materi pelajaran. 

3) Pendidik memaparkan tujuan pembelajaran. 

4) Pendidik melakukan apersepsi untuk menggabungkan pengetahuan 

peserta didik yang telah didapatkan dalam pembelajaran dengan 

materi yang akan diajarkan oleh pendidik. 

5) Pendidik menyampaikan pokok bahasan yaitu tentang “Peradaban 

Awal Afrika (Mesir)”. 

6) Pendidik menyampaikan lingkup materi mengenai peradaban awal 

Afrika (Mesir) dalam pencapaian   ilmu, teknologi, kepercayaan, 

pemerintahan, pertanian, dan budaya. 

7) Pendidik memberikan stimulus berupa pertanyaan retoris kepada 

peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.   

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dalam penelitian ini yaitu berisi kegiatan pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model pembelajaran concept attainment. 

Tahapan pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.1 Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahapan Kegiatan Pendidik Kegiatan Peserta Didik 

1 Menyajikan 

Data dan 

Mengidentifikasi 

Konsep 

 pendidik 

menyajikan 

contoh dan non 

contoh yang 

telah disusun dan 

diberi label Ya 

dan Tidak  

 memberikan 

informasi bahwa 

semua contoh 

positif 

 menguraikan 

hipotesis yang 

berkenaan dengan 

ciri dari konsep 

yang disajikan 

pendidik. 

 peserta didik 

membandingkan dan 

memverifikasi 

karakteristik dari 

contoh-contoh yang 
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mempunyai satu 

pokok pikiran 

yang sama. 

berbeda. 

 peserta didik 

diminta untuk 

manandai konsep-

konsep dan 

menyampaikan 

aturan-aturan atau 

definisi-definisi 

konsep menurut 

sifat-sifatnya yang 

paling essensial. 

2 Menguji 

Pencapaian 

Konsep 

 pendidik 

bersama-sama 

dengan peserta 

didik 

membenarkan 

ataupun tidak 

membenarkan 

hipotesis atau 

dugaan 

sementara yang 

telah 

dikemukakan. 

 merevisi 

alternatif konsep 

maupun ciri-ciri 

atau karakteristik 

yang telah 

ditentukan 

sebagaimana 

seharusnya. 

 mengidentifikasi 

contoh-contoh 

dengan tidak 

ditandai dengan Ya 

ataupun Tidak 

secara tepat. 

 Peserta didik 

bersama-sama 

dengan pendidik 

membenarkan 

ataupun tidak 

membenarkan 

hipotesis atau 

dugaan sementara 

yang telah 

dikemukakan. 

 merevisi alternatif 

konsep maupun ciri-

ciri atau 

karakteristik yang 

telah ditentukan 

sebagaimana 

seharusnya. 

3 Analisis 

Strategi-Strategi 

Berpikir 

 

 Pendidik 

mengintruksikan 

peserta didik 

untuk berdiskusi 

mengenai 

hipotesis-

hipotesis yang 

berhubungan 

dengan contoh 

dan non-contoh 

yang telah 

disajikan. 

 peserta didik 

berdiskusi mengenai 

fungsi hipotesis dan 

karakteristik, jenis 

serta jumlah 

hipotesis. 
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c) Penutup 

1) Pendidik memberikan evaluasi terkait materi yang telah 

diberikan dengan memberikan post-test. 

2) Pendidik bersama dengan peserta didik menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

3) Pendidik mengakhiri pembelajaran dengan berdo’a dan 

memberikan salam. 

3. Observasi 

Tujuan dilakukannya observasi dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model concept attainmenti dikelas XI IIS-1 secara langsung. 

Peneliti dan observer mengamati kegiatan atau aktivitas peserta yang 

berhubungan dengan indikator keterampilan berpikir historis didik selama 

pembelajaran berlangsung dengan mengisi lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti. Kegiatan observasi ini dilakukan agar peneliti 

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran concept 

attainment dalam hubungannya dengan keterampilan berpikir historis peserta 

didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengkaji kembali 

hal-hal yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan cara 

mengevaluasi, menganalisis, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi serta tes untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir 

historis dan hasil belajar peserta didik. Kekurangan dan kelemahan yang ada 

pada siklus 1 menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus 2 guna mendapatkan 

hasil yang lebih baik.   

3.6.3 Pelaksanaan Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan karena hasil yang diperoleh dari siklus 1 masih belum 

mencapai standar ketuntasan. Pelaksanaan siklus 2 tidak berbeda halnya dengan 

siklus 1 yaitu terdapat empat tahap pelaksanaan sesuai dengan model Kemmis dan 

Taggart yang meliputi: rencana tindakan, penerapan tindakan, observasi dan 

refleksi. Siklus 2 dinyatakan berhasil jika tercapainya standar ketuntasan pada 

hasil belajar dan keterampilan berpikir kesejarahan peserta didik. Standar 

ketuntasan hasil belajar peserta didik berpedoman pada KKM yang diterapkan  

sekolah, dimana peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥ 75. 

1. Perencanaan Tindakan 
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a) Peneliti bersama dengan pendidik menyusun rencana perbaikan 

pembelajaran dari kompetensi dasar dan materi pembelajaran. 

b) Peneliti mempersiapkan konsep yang berbentuk contoh dan non-

contoh sesuai dengan materi pokok siklus 2. 

c) Peneliti menyusun lembar kerja dan lembar observasi peserta didik. 

d) Peneliti membuat soal post-test dan kunci jawaban terkait dengan 

materi pokokyang diajarkan pada siklus 2. 

2. Penerapan Tindakan 

Penerapan siklus 2 dilaksanakan berdasarkan kekurangan dan 

kelemahan yang ada pada siklus 1. Tahapan atau langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus 2 disesuaikan dengan model 

pembelajaran concept attainment. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran concept attainment yang dilakukan pada siklus 2 di kelas XI 

IIS-1. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti dan observer 

bertugas mengamati segala kegiatan atau aktivitas peserta didik yang 

berkaitan dengan indikator keterampilan berpikir historis dengan mengisi 

lembar observasi yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama 

pembelajaran pada siklus 2 berlangsung. 

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengkaji kembali hal-hal yang 

terjadi pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan 

mengevaluasi, menganalisis, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi serta tes untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir 

historis dan hasil belajar peserta didik. Kekurangan dan kelemahan yang ada 

pada siklus 2 menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus 3 guna mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

 

3.6.4 Pelaksanaan Siklus 3 

Siklus 3 ini dilaksanakan sebagai tindakan pemantapan atas hasil yang 

diperoleh dari pelaksanaan siklus 2. Kelemahan dan kekurangan yang masih 

terlihat pada siklus 2 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus 3. 

Pelaksanaan siklus 3 tidak berbeda halnya dengan siklus sebelumnya yaitu 

terdapat empat tahap pelaksanaan yang berpegangan pada model Kemmis dan 
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Taggart yaitu rencana tindakan, penerapan tindakan, observasi dan refleksi. Siklus 

3 dinyatakan berhasil jika tercapainya standar ketuntasan pada hasil belajar dan 

keterampilan berpikir kesjarahan peserta didik. Peserta didik dinyatakan tuntas 

apabila memperoleh nilai ≥ 75. Keterampilan berpikir kesejarahan peserta didik 

dikatakan tercapai apabila 

1. Perencanaan Tindakan 

a) Peneliti bersama dengan pendidik menyusun rencana perbaikan 

pembelajaran dari kompetensi dasar dan materi pembelajaran. 

b) Peneliti mempersiapkan konsep yang berbentuk contoh dan non-

contoh sesuai dengan materi pokok siklus 3. 

c) Peneliti menyusun lembar kerja dan lembar observasi peserta didik. 

d) Peneliti membuat soal post-test dan kunci jawaban terkait dengan 

materi pokokyang diajarkan pada siklus 3. 

 

2. Penerapan Tindakan 

Penerapan siklus 3 dilaksanakan berdasarkan kekurangan dan 

kelemahan yang ada pada siklus 2. Tahapan atau langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus 3 disesuaikan dengan model 

pembelajaran concept attainment. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran concept attainment yang dilakukan pada siklus 3 di kelas XI 

IIS-1. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti dan observer 

bertugas mengamati segala kegiatan atau aktivitas peserta didik yang 

berkaitan dengan indikator keterampilan berpikir historis dengan mengisi 

lembar observasi yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama 

pembelajaran pada siklus 3 berlangsung. 

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan dengan mengevaluasi, menganalisis, dan  

menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes untuk 

mengetahui  peningkatan keterampilan berpikir historis dan hasil belajar 

peserta didik pada siklus 3. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 

3.7.1 Observasi 

Observasi yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dari dekat (Riduwan, 2010: 

76). Data yang dikumpulkan dalami teknik ini, berupa informasi/data yang 

objektif dan realistik dari suatu kegiatan (Dimyati, 1999: 229. Kegiatan observasi 

prasiklus dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama 

kegiaan pembelajaran berlangsung. Observasi prasiklus oleh peneliti dilakukan 

pada tanggal 12 Nopember 2017 dengan maksud untuk mengetahui permasalahan 

yang dihadapi pendidik dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran, serta 

untuk memperoleh data awal keterampilan berpikir historis (historical thinking) 

peserta didik.  

Observasi selanjutnya dilakukan pada saat penelitian atau pelaksanaan 

tindakan yaitu kegiatan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

concept attainment. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

mengenai hal-hal yang masih perlu mendapatkan perbaikan untuk selanjutnya 

dapat diperbaiki dalam tindakan (siklus) selanjutnya. Pelaksanaan observasi 

tindakan dilakukan langsung oleh peneliti dengan dibantu oleh 3-4 observer dalam 

kegiatan pembelajaran pada setiap siklusnya. Data yang dikumpulkan dalam 

kegiatan observasi ini berupa keterampilan berpikir historis peserta didik dengan 

indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

3.7.2 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang menuntut 

terjadinya pertemuan ataupun komunikasi langsung antara peneliti dengan sumber 

data (Dimyati, 1999: 229). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak dua kali yaitu sebelum tindakan dan sesudah tindakan kepada pendidik 

dan peserta didik. Wawancara pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 

2017, untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dengan pendidik dan peserta didik sebagai narasumber. 

Wawancara kedua dilakukan setelah tindakan untuk mengetahui respon pendidik 

dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model concept attainment. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti 
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menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dan kemudian ditanyakan 

langsung pada responden. 

 

3.7.3 Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data dari kegiatan pembelajaran 

sejarah di kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat. Data dokumentasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah daftar nama peserta didik, jadwal pelajaran, daftar 

nilai atau hasil belajar peserta didik, foto-foto kegiatan pembelajaran dalam kelas, 

serta data-data lain yang menunjang penelitian. Dokumentasi awal dengan melihat 

daftar nama dan hasil belajar peserta didik kelas XI IIS  (XI IIS-1, XI IIS-2, XI 

IIS-3) melalui waka kurikulum, kelas yang memiliki nilai hasil belajar terendah 

yaitu kelas XI IIS-1. 

 

3.7.4 Tes 

Metode tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur atau 

mengetahui keterampilan berpikir historis dan hasil belajar peserta didik sebelum 

dan setelah pelakasanaan pembelajaran dengan menggunakan model concept 

attainmnet. Indikator keterampilan berpikir historis peserta didik yang didapat 

diketahui dengan metode tes yaitu: 1) keterampilan peserta didik dalam menguji 

dan menganalisa fakta yang ada, dan 2) keterampilan peserta didik dalam mencari 

bukti-bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian. Metode tes yang diberikan 

kepada peserta didik berbentuk post test.   

 

3.8 Analisa Data 

Analisis data yaitu cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah 

data yang didapat untuk kemudian dibuat kesimpulan yang hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif didapat 

melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Data kuantitatif diperoleh dari keterampilan berpikir historis dan 

hasil belajar peserta didik. 

Pemerolehan data hasil belajar dan keterampilan berpikir historis peserta 

didik dalam menguji dan menganalisa dan mencari bukti-bukti  serta hasil belajar 

diperoleh melalui pemberian post-test di akhir siklus. Keterampilan berpikir 
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historis dengan indikator 1) suka bertanya; 2) menerima pernyataan dan 

argumentasi; 3) memiiki rasa ingin tahu; 4) ketertarikan dalam memperoleh solusi 

baru; 5) menyimak dan memberikan umpan balik serta 6) menolak informasi yang 

tidak relevan, dapat diperoleh dari pengamatan peneliti dan observer selama 

kegiatan prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3.  

  Berikut kriteria penilaian keterampilan berpikir historis yang mana 

masing-masing indikator diukur dengan skala 1 = kurang baik, 2 = cukup baik, 3 

= baik, 4 = sangat baik, kemudian dianalisis menggunakan rumus:  

    
∑  

∑  
        

Keterangan: 

SA : Skor Akhir 

∑ SP : Jumlah Skor yang diperoleh 

∑ SM : Skor Maksimal yang diperoleh 

Sumber: Kemendikbud (2014:93) 

 

Berikut Kriteria Keterampilan Berpikir Historis: 

Tabel 3.2 Kriteria Persentase Peningkatan Keterampilan Berpikir Historis 

Nilai Kriteria 

80 < SA ≤ 100 Sangat baik 

70 < SA ≤ 79 Baik 

60 < SA ≤ 69 Cukup baik 

≤ 60 Kurang baik 

Sumber: Kemendikbud (2014:93) 

Analisis peningkatan hasil belajar dilakukan agar mengetahui hasil 

peningkatan masing-masing siklus menurut Mulyasa (2004: 19 ) sebagai berikut: 

a) Peningkatan hasil belajar individu 

                   
     

  
       

Keterangan: 

y1  = Hasil belajar sebelum tindakan 

y2 = Hasil belajar setelah tindakan 

b) Peningkatan hasil belajar secara klasikal 

                   
    

 
       

Keterangan: 
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y1 = Jumlah peserta didik setelah pelaksanaan tindakan 

y  = Jumlah peserta didik sebelum pelaksanaan tindakan 

c) Peningkatan rata-rata hasil belajar 

   
    

 
       

Keterangan: 

P  = Persentase peningkatan hasil belajar peserta didik 

Y1 = Nilai setelah pelaksanaan tindakan 

Y = Nilai sebelum pelaksanaan tindakan 

 

Persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik dapat diketahui rumus 

sebagai berikut: 

1) Ketuntasan individu apabila memperoleh nilai ≥75 

2) Persentase ketuntasan hasil belajar secara individu 

  
                          

                    
        

3) Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

  
                                

                            
        

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik  

Nilai Kriteria 

80 < SA ≤ 100 Sangat baik 

70 < SA ≤ 79 Baik 

60 < SA ≤ 69 Cukup baik 

≤ 60 Kurang baik 

Sumber: Kemendikbud (2014:93) 

 

 

 



53 
 

 

3.9 Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila pendidik dapat  

menerapkan model pembelajaran concept attainment dalam pembelajaran sejarah 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir historis dan hasil belajar 

peserta didik kelas XI IIS-1 SMAN Kalisat tahun ajaran 2017/2018. Hasil belajar 

peserta didik dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan secara terus menerus 

dalam pelaksanaan masing-masing siklus yaitu siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. 

Hasil belajar peserta didik dikatakan tuntas apabila memenuhi nilai standar 

ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥75.  

Keterampilan berpikir historis peserta didik dapat dikatakan berhasil apabila 

terjadi peningkatan pada tiap-tiap siklus dalam mencapai indikator keterampilan 

berpikir historis, antara lain: 1) suka bertanya; 2) menerima pernyataan dan 

argumentasi; 3) memiiki rasa ingin tahu; 4) ketertarikan dalam memperoleh solusi 

baru; 5) menguji dan menganalisa fakta yang ada; 6) menyimak dan memberikan 

umpan balik; 7) mencari bukti-bukti 8) menolak informasi yang tidak relevan. 
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Lampiran A. Matrik Penelitian 

JUDUL PERMASALAHAN VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA 
METODE 

PENELITIAN 

HIPOTESIS 

TINDAKAN 

Penerapan Model 

Concept 

Attainment Untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Berpikir Historis 

dan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas XI 

IIS-1 SMAN 

Kalisat Tahun 

Ajaran 

2017/2018. 

1. Apakah model 

pembelajaran 

concept attainment 

dapat meningkatkan 

keterampilan 

berpikir historis 

dalam mata 

pelajaran sejarah 

kelas XI IIS-1 

SMAN Kalisat 

tahun ajaran 

2017/2018? 

2. Apakah model 

pembelajaran 

concept attainment 

dapat meningkatkan 

hasil belajar mata 

pelajaran sejarah 

kelas XI IIS-1 

SMAN Kalisat 

tahun ajaran 

2017/2018? 

1. Model 

Pembelajaran 

Concept 

Attainment 

2. Keterampilan 

Berpikir 

Historis 

3. Hasil Belajar 

Indikator keterampilan 

berpikir Historis 

menurut Ferret (dalam 

Pi’i, 2017:15): 

1. suka bertanya,  

2. menerima 

pernyataan dan 

argumentasi, 

3. memiliki rasa ingin 

tahu,  

4. tertarik untuk 

mendapatkan 

solusi baru,  

5. berkeinginan untuk 

menguji dan 

menganalisa fakta 

yang ada, 

6. mampu menyimak 

dengan berhati-hati 

dan memberikan 

umpan balik,  

7. mencari bukti-

bukti,  

8. mampu menolak 

informasi yang 

dianggap tidak 

1. Observasi: 

mengamati 

kegiatan 

pendidik dan 

peserta didik 

selama kegiatan 

pembelajaran 

sejarah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

concept 

attainment 

dalam 

pembelajaran 

sejarah. 

2. Tes: 

tes tertulis 

berupa post-test 

3. Dokumentasi: 

daftar hadir 

peserta didik, 

daftar nilai, 

silabus dan 

RPP. 

4. Wawancara: 

1. Jenis penelitian: 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

2. Tempat penelitian: 

SMA Negeri Kalisat 

Kelas XI  IIS-1. 

3. Metode pengumpulan 

data: 

Observasi, Tes, 

Wawancara, Tes, 

Dokumentasi. 

4. Analisis data: 

a. Untuk mengukur 

keterampilan 

berpikir historis 

peserta didik 

digunakan rumus: 

   
∑   

∑   
 x 100% 

Keterangan:  

SA    : Skor akhir 

∑ SP : Jumlah skor 

yang diperoleh 

∑ SM : Jumlah skor 

maksimal yang 

diperoleh. 

1. Penerapan model 

concept 

attainment untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

berpikir historis 

dalam mata 

pelajaran sejarah 

kelas XI IIS-1 

SMAN Kalisat 

tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Penerapan model 

concept 

attainment untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

dalam mata 

pelajaran sejarah 

kelas XI IIS-1 

SMAN Kalisat 

tahun ajaran 

2017/2018. 
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relevan atau tidak 

benar. 

a. wawancara 

dengan 

waka 

kurikulum; 

b. wawancara 

kepada 

pendidik 

dan peserta 

didik pada 

saat 

sebelum dan 

sesudah 

mengguna-

kan model 

pembelaja-

ran concept 

attainment 

dalam 

pembelaja-

ran sejarah. 

 

 

Untuk peningkatan 

keterampilan 

berpikir historis 

setiap siklusnya 

dianalisis dengan 

rumus: 

  
    

 
 x 100% 

Keterangan: 

P   : Peningkatan 

Y1: Nilai setelah 

tindakan 

Y   : Nilai sebelum 

tindakan 

 

b. Ketuntasan hasil 

belajar individu: 

 
∑                   

∑              
 x10

0% 
 

c. Kentutasan hasil 

belajar klasikal: 

 
∑                          

∑              
 

x100% 
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