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MOTTO

I’m not arguing, I’m just explaining why I’m right
(9gag)
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ABSTRAK
PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL SEJARAH LOKAL
BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA
KELAS X SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Eben Haezer Gulo
141314012
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) persiapan pembelajaran
(2) pelaksanaan pembelajaran, dan (3) hasil belajar dengan menerapkan media
audiovisual sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter, (4) karakter yang paling
berkembang dengan penerapan media audiovisual sejarah lokal bermuatan
pendidikan karakter.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus.
Informan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta
yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumen
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran dipersiapkan
dengan baik meliputi penyusunan RPP, media pembelajaran, dan instrumen
evaluasi. (2) Pembelajaran dilaksanakan dengan baik berpedoman pada RPP. (3)
Hasil pembelajaran pada aspek kognitif menunjukkan hasil yang cukup tinggi
dengan diperoleh rata-rata nilai siswa 75 dan siswa yang mencapai kriteria
ketuntasan minimum 72,41%. Pada sikap nasionalisme siswa dominan berada pada
kriteria tinggi dengan rata-rata skor 48,38. Pada sikap patriotisme siswa dominan
berada pada kriteria sangat tinggi dengan rata-rata skor 54,55. Pada sikap kejujuran
siswa dominan berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata skor 44,14. (4)
Berdasarkan rata-rata skor dari setiap aspek sikap, sikap yang paling berkembang
adalah sikap patriotisme.

Kata Kunci : Sejarah lokal, Pembelajaran Sejarah, Media Audio Visual,
Pendidikan Karakter
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF LOCAL HISTORY AUDIO VISUAL MEDIA
IN THE CHARACTER EDUCATION CONTENT
TO THE X GRADE STUDENTS OF SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Eben Haezer Gulo
141314012
This research aims to decribe: (1) the learning plan, (2) the learning action,
(3) the result of study by the implementation of local history audio visual media
with the character education contents, (4) the most developed characters by the
implementation of local history audio visual media with the character education
contents.
This research used qualitative method with case study type. The informants
in this research include history teacher and students of grade X MIPA of SMA
Negeri 10 Yogyakarta selected by using purposive sampling technique. Data
collection was obtained through observation, interviews, questionnaire,
documents, and documentation. Data analysis techniques were used Miles and
Huberman’s interactive models consisted of data collection, data reduction, data
presentation, and conclusion.
The results of this research show that: (1) the learning is well prepared by
preparing the lesson plan, intruction media, and evaluation instruments. (2) The
learning action is well done with guided through lesson plan. (3) The learning
result on cognitive aspect shows the high enough result with the average students’
score is 75 and 72,41% of students achieved the minimum completeness criteria.
On the attitude nasionalism students are in the high criteria with the average
students’ score is 48,38. On the patriotism attitude students are in the very high
criteria with the average students’ score 54,55. On the honesty attitude students
are in high criteria with the average students’ score 44,14. (4) Based on the each
score of aspect, the most developed attitude is patriotism.
Keywords: Local History, Historical Learning, Audio Visual Media,
Character Education
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya
meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Nasional. Sesuai Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1,
tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 1 Maka
pendidikan di era sekarang ini diharapkan tidak hanya fokus terhadap
perkembangan kognitif tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik.
Perkembangan

teknologi

yang

kontinu

dalam

dunia

pendidikan

mengaharuskan para pendidik memiliki kemampuan untuk mengelola dan
memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi ini
diharapkan mampu memberi guru alternatif yang lebih dalam pemilihian media
pembelajaran. Hamalik dalam Azhar mengemukakan bahwa pemakaian media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan
minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan
bahkan membawa pengaruh – pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan
media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu

1

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, (http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, pukul
11.45)
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kefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. 2 Dengan
demikian peserta didik diharapkan mampu menyerap materi yang disampaikan oleh
guru dengan mudah dan baik.
Media merupakan alat bantu yang dapat berupa apa saja yang dapat
dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 3 Hadirnya
media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran
sangat diperlukan, mengingat bahwa kedudukan media bukan hanya sekedar alat
bantu mengajar, tetapi lebih merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses
pembelajaran. Media pembelajaran selain dapat menggantikan sebagian tugas
pendidik sebagai penyaji materi, media juga memiliki potensi – potensi yang unik
yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. 4
Salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran adalah media
audio visual. Pemanfaatan media audio visual diharapkan mampu menyampaikan
pembelajaran melalui indera pendengaran (audio) dan indera penglihatan (visual),
dan pendidik dapat menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan tujuan untuk
mendapatkan umpan balik untuk kemajuan belajar peserta didik. Media audio
visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat,
misalnya rekaman video, slide suara, dan sebagainya.5 Media audio visual dapat
memperlihatkan peristiwa dan objek masa lalu yang telah direkam secara nyata atau

2

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran edisi revisi, Jakarta, RajaGrafindo, 2014, hlm. 19-20.
Djamarah, Syaiful Bahari, Belajar Mengajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 120.
4
Hamalik, Oemar, Media Pendidikan, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 200.
5
Wina, Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan, Jakarta, kencana,
2012, hlm. 172.
3
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hasil reka ulang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam pembelajaran
sejarah untuk penyampaian materi.
Pembelajaran Sejarah berisi pengetahuan masa lampau yang mengandung
nilai – nilai kearifan yang dapat digunakan dalam membentuk sikap, watak dan
kepribadian peserta didik. Jika proses pembelajaran sejarah masih menggunakan
cara – cara konvensional, maka proses pembelajaran hanya akan memberikan
informasi mengenai deretan fakta – fakta masa lampau. Pembelajaran sejarah yang
berlangsung demikian tentunya tidak akan dapat mencapai tujuan pembelajaran
yang ditentukan. Pembelajaran sejarah dituntut untuk berorientasi pada pendidikan
kemanusiaan, yang memperhatikan nilai – nilai dan norma – norma.6 Hasil dari
pembelajaran sejarah diharapkan menjadikan peserta didik memiliki kepribadian
yang kuat dan mampu menentukan sikap.
Sejarah lokal bisa menjadi tema yang sangat menarik untuk peserta didik.
Sejarah lokal memungkinkan kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan
peristiwa yang sangat lokal dan mungkin selama ini dianggap tidak besar, tetapi
sesungguhnya memiliki peran penting dan berharga dalam membentuk peristiwa
yang lebih besar.7 Sejarah lokal sebagai pembelajaran menjadi jembatan bagi
peserta didik dalam memahami berbagai peristiwa dan kejadian masa lalu yang
terjadi di sekitarnya. Sejarah lokal memiliki daya tarik tersendiri yang diharapkan
mampu menarik minat peserta didik dalam belajar sejarah yang megandung nilai –
nilai kearifan lokal serta pendidikan karakter.

6

Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah: Pengantar metode sejarah, Jakarta, Universitas Indonesia,
1975, hlm. 10
7
Abdullah, Taufik, Sejarah Lokal di Indonesia, Yogyakarta, GadjahMada University press, 1990,
hlm.19
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Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam
berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku
yang sesuai dengan nilai – nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dengan
interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya.8
Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan
nilai – nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan
karakter, menerapkan nilai – nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai
anggota masyarakat dan warga negara yang memiliki rasa nasionalisme,
patriotisme dan kejujuran yang tinggi.
Pemerintah Indonesia, melalui kementerian Pendidikan Dasar

dan

Menengah menggelar dan menetapkan sejarah sebagai sebuah mata pelajaran yang
penting dalam kurikulum 2013, khususnya bagi pendidikan tingkat menengah atas
(SMA–Sederajat). Mata pelajaran Sejarah Indonesia pada tingkat SMA merupakan
sebuah mata pelajaran kelompok wajib A, dimana wajib diambil oleh seluruh jenis
sekolah menengah atas yang berada di lingkup Kementerian Pendidkan Dasar dan
Menengah dan Kementerian Agama. Selain menjadi mata pelajaran wajib, terdapat
pula mata pelajaran sejarah yang termasuk dalam kelompok peminatan ilmu-ilmu
sosial, bahasa dan menjadi pelajaran lintas minat.
Berdasarkan hal tersebut pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran yang
dalam penyampaian materi sebaiknya mampu meransang dan menarik perhatian
peserta didik serta mampu menyelipkan pembelajaran yang mengandung
pendidikan karakter. Pengalaman peneliti selama PPL (Program Pengalaman

8

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.17
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Lapangan) di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta, Pembelajaran sejarah dalam
penyampaiannya masih cenderung kurang menarik dan terkesan membosankan.
Dari pengalaman tersebut peneliti berusaha mengefektifkan penggunaan media
pembelajaran, khususnya media audio visual. Media audio visual yang digunakan
berupa video sejarah singkat tentang

Kota Gede dan Kasultanan Mataram.

Penggunaan media audio visual menjadi solusi dalam pembelajaran sejarah
khususnya sejarah lokal yang mana didalamnya terdapat nilai – nilai karakter yang
bisa ditanamkan didalam diri peserta didik.
Oleh karena itu peneliti ingin lebih dalam mengetahui sejauh mana
penerapan media audio visual bermuatan pendidikan karakter di SMA Negeri 10
Yogyakarta. Peneliti memilih SMA 10 Yogyakarta dikarenakan sekolah ini sangat
memperhatikan pengembangan karakter peserta didik seperti tertera dalam salah
satu visi sekolah yaitu mampu menghasilkan siswa yang beriman, bertaqwa dan
berakhlak mulia serta menghasilkan siswa yang berbudaya, cinta tanah air, dan
peduli terhadap lingkungan.
Dari uraian tersebut, peneliti berusaha melihat bagaimana “Penerapan
Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran Sejarah di Kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana persiapan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio
visual bermuatan pendidikan karakter?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio
visual bermuatan pendidikan karakter?
3. Bagaimana hasil belajar dengan media audio visual bagi penguatan karakter
peserta didik?
4. Apa karakter yang paling berkembang dengan menerapkan media audio visual
pada peserta didik dalam pembelajaran sejarah?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk
mendeskripsikan tentang:
1. Persiapan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio visual
bermuatan pendidikan karakter.
2. Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio visual
bermuatan pendidikan karakter.
3. Hasil belajar sejarah dengan menerapkan media audio visual bagi penguatan
karakter peserta didik
4. Karakter yang paling berkembang dengan menerapkan media audio visual pada
peserta didik dalampembelarajaran sejarah.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu dari aspek teoritis dan aspek
praktis sebagai berikut:
1. Aspek teoretis
Pada tataran teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatmanfaat sebagai berikut:
a. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang efektifitas media audio visual
dalam pembelajaran sejarah baik yang berkaitan dengan aspek persiapan,
kelebihan maupun kelemahannya.
b. Memberikan informasi tentang hambatan dan faktor penghambat efektifitas
media audio visual dalam pembelaran sejarah yang bermuatan pendidikan
karakter
2. Aspek Praktis
Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi:
a. Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam
penggunaan media pembelajaran sehingga tercipta suasana baru yang lebih
efektif.
b. Pendidik, khususnya pendidik mata pelajaran sejarah dapat mengetahui
efektifitas media audio visual dalam pembelajaran sejarah bermuatan
pendidikan karakter.
c. Universitas Sanata Dharma, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian
keilmuan dan pengembangan kajian, khususnya bidang media pembelajaran.
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d. Penulis, dapat menambah wawasan tentang media pembelajaran, khususnya
media audio visual sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter bagi siswa
SMA.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Kata Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata
medium yang secara haraiah berarti perantara atau pengantara.9 Brigss dalam
Sadiman berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan
pesan serta merangsang siswa untuk belajar.10 Media adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga
dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat.11 Association of
Education and Communication Technology (AECT) memberikan pengertian
tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk
menyampaikan informasi.12 Dari beberapa pengertian kata media yang telah
dijabarkan, media bisa diartikan sebagai pengantara dalam penyampaian informasi.
Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah
seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan sepertin radio,
televisi, buku, Koran, majalah dan sebagainya.13 Pendapat ini didukung oleh Gagne
dan Briggs yang secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi
alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang

9

Arief S. Sadiman, dkk. Media Pendidikan, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 6
Ibid, hlm.6
11
Ibid, hlm.7
12
Nizwardi Jalinus, dkk, Media & Sumber Pembelajaran , Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3
13
Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, , Jakarta, Kencana, 2012 hlm. 58
10

9
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terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder,
film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.14
Secara lebih spesifik Miarso

menjelaskan bahwa media pembelajaran

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.15
Media pembelajaran bisa diartikan sebagai sarana atau alat bantu pendidikan yang
dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran.
b. Ciri – Ciri Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely dalam Azhar Arsyad mengemukakan tiga ciri media yang
merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa – apa saja yang dapat
dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (atau kurang efisien)
melakukannya. 16
1) Ciri Fiksatif (Fixative Property)
Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,
melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau
objek dapat disusun kembali dengan media seperti foto, video, audio, disket
komputer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman
kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditampilkan kembali tanpa
mengenal waktu.

14

Azhar Arsyad, op. cit., hlm. 4
Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Pendidikan, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 459
16
Azhar Aryad, op. cit., hlm.15 -17
15
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2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property)
Ciri ini memungkinkan untuk mentranformasi suatu kejadian atau objek.
Kejadian yang memakan waktu berhari –berhari dapat disajikan kepada siswa
dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time – lapse
recording . Ciri manipulatif memerlukan perhatian yang sungguh – sungguh karena
apabila terjadi kesalahan dalam pengurutan kembali, maka akan terjadi kesalahan
penafsiran yang tentu saja dapat membingungkan dan bahkan menyesatkan
sehingga mengubah sikap ke arah yang tidak diinginkan.
3) Ciri Distributif (Distributive Property)
Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian tersebut disajikan kepada
sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai
kejadian itu. Distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa
kelas pada sekolah – sekolah didalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga media itu
misalnya rekaman video, audio, disket komputer dapat disebar ke seluruh tempat
yang diinginkan kapan saja.

c. Fungsi Media Pembelajaran
Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber
belajar. Fungsi – fungsi yang lain merupakan hasil pertimbangan pada kajian ciri –
ciri umum yang dimilikinya, bahasa yang dipakai menyampaikan pesan dan
dampak atau efek yang ditimbulkannya. Secara spesifik Wina Sanjaya menjelaskan
fungsi media pembelajaran sebagai berikut.17

17

Wina Sanjaya, op. cit., hlm. 73-75
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1) Fungsi Komunikatif, Media pemebelajaran digunakan untuk memudahkan
komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan.
2) Fungsi motivasi, dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa
akan lebih termotivasi dalam belajar. Dengan demikian pengembangan media
pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja akan tetapi juga
memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi sehingga mampu
menggairahkan peserta didiik.
3) Fungsi Kebermaknaan, melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih
bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan pertambahan
informasi berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap
rendah akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis
dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi.
4) Fungsi Penyamaan Persepsi, melalui pemanfaatan media pembelajaran peserta
didik diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap peserta didik, sehingga
setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap infromasi yang
disampaikan.
5) Fungsi Individualitas, mampu memenuhi dan melayani kebutuhan setiap
peserta didik yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda.
d. Manfaat media Pembelajaran
Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang baik dalam
memunjang proses pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad ada beberapa manfaat
pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. 18
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung
antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk belajar
sendiri – sendiri sesuai kemampuan dan minatnya
3) Media pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan indera, ruang,
dan waktu.
4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa
tentang peristiwa – peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan
terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya.
Manfaat media pembelajaran menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai,
sebagai berikut.19

18
19

Azhar Arsyad, op. cit., hlm. 29-30
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Bandung, Sinar Baru Offset, 1990, hlm. 2
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1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar.
2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami
oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih
baik
3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata – mata komunikasi verbal
melalui penuturan kata – kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan
guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar setiap jam pelajaran.
4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,
melakukan, mendemonstrasikan dan lain – lain.
e. Defenisi dan Kriteria dalam Pemilihan Media Pembelajaran
Yudhi Munadi menjelaskan kriteria – kriteria yang menjadi fokus dalam
pemilihan media pembelajaran antara lain:
a) Karakteristik siswa, keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada
siswa sebagai pembawaanya dan pengalamannya sehingga menentukan pola
aktivitas dalam meraih cita – citanya.
b) Tujuan belajar, menyesuaikan media yang digunakan sesuai tujuan belajar
yakni mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan serta
pembentukan sikap.
c) Sifat bahan ajar, dimana setiap kategori pembelajaran menuntut aktivitas atau
perilaku yang berbeda -beda, sehingga mempengaruhi pemilihan media beserta
teknik pemanfaatannya.20
Sanaky menjelaskan pertimbangan media yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran menjadi pertimbangan utama, karena media yang digunakan
harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode mengajar,
tersedianya alat yang dibutuhkan, pribadi pengajar, kondisi siswa, minat dan
kemampuan pembelajar, dan situasi pengajaran yang sedang berlangsung, sehingga
media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

20

Yudhi Munadi, Media Pembelajaran sebuah pendekatan baru, Jakarta, Gaung Persada, 2010,
hlm. 187-190
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pembelajaran. Media pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terkait dengan
berbagai aspek atau memiliki hubungan timbal balik dengan aspek lainnya.21
f. Klasifikasi Media Pembelajaran
Media pembelajaran dalam proses pembelejaran dapat diklasifikasikan
menjadi 4 kelompok besar, yakni:22
1) Media Audio
Media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu
memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya
media audio ini menerima pesan verbal dan non -verbal. Pesan verbal audio yakni
bahasa lisan atau kata – kata, dan pesan non verbal audio adalah seperti bunyi –
bunyian dan vokalisasi, seperti gerugutan, gumam, musik, dan lain – lain.
2) Media Visual
Media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis
media ini adalah media cetak – verbal, media cetak-grafis, dan media visual noncetak. Jenis media visual bisa dibuat dalam bentuk seperti buku, majalah, koran,
modul, komik, poster dan lain – lain.
3) Media Audio Visual
Media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus
dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa
pesan verbal dan non-verbal yang terlihat layaknya media visual. Media audio
visual dapat disalurkan melalui peralatan seperti film, video, dan juga televisi dan
dapat disambungkan pada alat proyeksi.
4) Multimedia
Media yang bisa melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses
pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang memberikan
pengalaman secara langsung bisa melalui komputer dan internet, bisa juga melalui
pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat.

Klasifikasi tersebut dibuat sebagai upaya menyederhanakan kompleksitas
berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan media pembelajaran. Salah
satu klasifikasi media yang dikemukakan para ahli, diantaranya Edgar Dale dan
Rudy Bretz. Kerucut Pengalaman menurut Edgar Dale dan Rudy Bretz yaitu,

Hujair AH Sanaky, Media pembelajaran Interaktif – Inovatif, Yogyakarta, Kaukaba, 2013,
hlm.7
22
Ibid, hlm. 55-57
21
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tingkat pengalaman dan alat – alat yang diperlukan untuk memperoleh pengalaman.
Pengalaman berlangsung dari tingkat yang konkret naik menuju tingkat yang lebih
abstrak.
Pada tingkat yang konkret, seseorang dapat belajar dari kenyataan atau
pengalaman langsung yang bertujuan dalam kehidupan kita. Kemudian meningkat
ketingkat yang lebih atas menuju kepuncak kerucut, dalam tingkat yang abstrak
berbentuk simbol-simbol. 23
Kerucut pengalaman yang dikemukakan Edgar Dale dan Rudy Bretz
digambarkan sebagai berikut:24

Gambar I. Kerucut Pengalaman Edgar Dale

23

Hujair AH Sanaky, op. cit., hlm. 47
https://teachernoella.weebly.com/dales-cone-of-experience.html (di akses pada tanggal 04 April
2018 pukul 10.15 WIB)
24
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Keterangan Gambar :25
a) Pengalaman langsung yang bertujuan, yaitu pengalaman yang diperoleh dengan
jalan hubungan langsung dengan benda- benda, kejadian, dan pembelajar
bekerja sendiri, mengalami sendiri, dan menemukan masalah sendiri. Dilakukan
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
b) Pengalaman tiruan yang diatur, yaitu pengalaman yang diperoleh dari benda –
benda atau kejadian tiruan dari yang sebenarnya atau penciptaan kembali benda
– benda tersebut. Alsan penciptaan karena: mungkin sulit didapatkan, ter lalu
kecil atau terlalu besar, dan tempatnya terlalu jauh.
c) Pengalaman dramatisasi, yaitu penyajian dalam bentuk drama, dari gerakan
sampai ke permainan yang lengkap dengan pakaian dan dekorasi.
d) Demonstrasi yaitu, percontohan atau pertunjukkan cara membuat atau melayani
sesuatu proses.
e) Karyawisata, yaitu membawa pembelajar keobyek luar dengan tujuan
memperkaya dan memperluas pengalaman pembelajar.
f) Pameran bertujuan untuk mempertunjukkan hasil pekerjaan pembelajar,
perkembangan dan kemajuan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat
pada umumnya.
g) Televisi, yaitu media yang menyampaikan pesan pendidikan dengan pengajaran
kepada anak – anak dan masyarakat. Program televisi pendidikan dinilai
menarik minat yang lebih besar dan juga memberikan informasi yang cepat.

25

Hujair AH Sanaky, op. cit, hlm. 47-48
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h) Gambar hidup (Film) yaitu rangkaian gambar yang diproyeksikan kelayar
dengan kecepatan tertentu. Rangkaian suatu gambar dan suara yang
menampilkan cerita dan gambar yang mudah dipahami.
i) Radio, yaitu dengan siaran radio dapat disampaikan pengajaran secara efektif
dan akan menambah pengalaman, pengetahuan, dan menimbulkan motivasi
belajar.
j) Gambar, yaitu segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua
dimensi dan sebagai curahan perasaan dan pikiran, lukisan dapat berbentuk
ilustrasi, karikatur, kartun, poster, gambar seni, slide, dan filmship.
k) Lambang visual yaitu gambar yang secara keseluruhan dari sesuatu yang
dijelaskan ke dalam bentuk yang dapat divisualisasikanm misalnya, sketsa,
bagan, grafik, poster gambar, komik, kartun gambar, diagram dan peta.
l) Lambang kata (verbal), lambang kata dapat dijumpai dalam buku dan bahan –
bahan lainnya, seperti majalah, koran, jurnal dan lain – lain.
Dari kerucut pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
dapat diperoleh dari pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung
(abstrak). Melalui media pembelajaran hal yang bersifat abstrak bisa menjadi
konkret dan praktis

2. Media Audio-Visual
a. Pengertian Media Audio-Visual
Media audio-visual adalah media yang mengandung unsur suara dan unsur
gambar yang bisa didengar dan dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran
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film, slide suara dan sebagainya.26 Menurut Amir Hamzah Sulaiman Media audio
visual adalah alat yang dapat menghasilkan suara dan rupa dalam satu unit.27
Sanaky menjelaskan media audio-visual adalah seperangkat alat yang dapat
memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara, paduan antara gambar dan suara
membentuk karakter sama dengan objek aslinya.28
Dari beberapa pendapat tersebut, media audio visual bisa diartikan sebagai
alat yang mampu menampilkan gambar bergerak dan mengandung unsur suara
dalam satu unit.
b. Jenis – Jenis Media Audio Visual
Menurut Syaiful Bahri Djamrah dan Aswan Zain media dibagi dalam dua
jenis yaitu 1) Audio visual diam, yaitu media yang menampilka suara dan gambar
diam seperti film bingkai suara (Sound slides), film rangkai suara, dan cetak suara.
2) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan
gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette.29 Pembagian lainnya
yaitu30
1) Media audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal
dari satu sumber seperti film video cassette.
2) Media audio visual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal
dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya
bersumber dari slides proyektor dan unsur suaranya bersumber dari tape
recorder.

26

Wina Sanjaya, op. cit., 2010, hlm. 170
Amir Hamzah Sulaiman, Media audio-visual untuk pengajaran,penenrangan dan penyuluhan,
Jakarta, Gramedia, 1985, hlm.190
28
Hujair AH Sanaky, op. cit., hlm.119
29
Syaiful Bahri Djamarah dkk, Strategi Belajar Mengajar,Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 125
30
Ibid, hlm.125
27
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Adapun jenis – jenis lain dari media audio visual yaitu:
1) Film dan Video
Menurut Yudhi Yunadi, film jika dipergunakan secara efektif dapat
memberikan efek yang kuat terhadap penontonnya terutama terhadap perubahan
sikap, maka diperlukan analisis karakteristik calon penonton dan melakukan
perencanaan yang cermat. Film adalah alat komunikasi yang sangat membantu
proses pembelajaran efektif. Apa yang terpandang oleh mata dan terdengar oleh
telinga, lebih cepat dan lebih mudah diingat daripada apa yang hanya dapat dibaca
dan didengar saja.31
Sama halnya dengan film, video dapat menggambarkan suatu objek yang
bergerak bersama – sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai.32 Kedua
jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan – tujuan hiburan,
dokumentasi, dan pendidikan. Mereka dapat menyajikan informasi, memaparkan
proses, menjelaskan konsep – konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan,
menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 33
2) Televisi
Omar Hamalik dalam Yudhi Munadi: “television is an electronic motion
picture with conjoined or attendant sound; both picture and sound reach the eye
and ear simultaneously from a remote broadcast point”. Defenisi tersebut
menjelaskan bahwa televisi sesungguhnya adalah perlengkapan elektronik, yang
pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Maka

31

Yudhi Munadi, op. cit., hlm. 116
Azhar Arsyad, op. cit, hlm. 50
33
Ibid, hlm.50
32
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televisi sebenarnya sama dengan film, yakni dapat didengar dan dilihat. Televisi
memberikan kejadian – kejadian yang sebenarnya pada suatu peristiwa terjadi
dengan disertai komentar penyiarnya.34 Menurut Azhar Arysad, televisi adalah
sistem teknologi yang mengirimkan gambar dian dan gambar hidup bersama suara
melalui kabel atau ruang. Dewasa ini televisi dimanfaatkan untuk keperluan
pendidikan melalui siaran dari udara ke udara dan dapat dihubungkan melalui
satelit.

Televisi

pendidikan

adalah

penggunaan

program

video

yang

direncancanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa
yang mengajarkannya. 35

3. Pendidikan Karakter
a. Pengertian Pendidikan Karakter
Menurut Ratna Megawangi dalam Kesuma dkk, pendidikan karakter adalah
sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan
bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari – hari, sehingga mereka dapat
memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.36
Menurut Zubaedi, pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan
guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu
membentuk watak peserta didik. Hal ini

mencakup keteladanan bagaimana

perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana

34

Yudhi Munadi, op. cit, hlm. 140-141
Azhar Arsyad. op. cit. hlm. 52
36
Kesuma dkk, Pendidikan karakter kajian teori dan praktik di sekolah, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011, hlm.5
35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

37

Pendapat ini didukung oleh Dony

kusuma, bahwa pendidikan karakter adalah bagaimana menanamkan nilai – nilai
tertentu dalam diri anak didik, seperti nilai – nilai yang berguna bagi pengembangan
pribadinya sebagai makhluk individual sekaligus sosial dalam lingkungan
sekolah.38 Dengan demikian pendidikan karakter bisa dimaknai sebagai upaya yang
dilakukan pendidik dalam mempengaruhi dan menanamkan nilai – nilai sosial
dalam kehidupan peserta didik sehingga mampu membentuk karakter peserta didik
ke arah yang lebih positif.
b. Tujuan Pendidikan Karakter
Menurut Doni Koesoema, tujuan pendidikan karakter semestinya memiliki
tujuan jangka panjang yang mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual
inidividu atas impuls natural sosial yang diterimanya yang pada gilirannya semakin
mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri terus
menerus. Tujuan jangka panjang ini tidak sekedar berupa idealisme yang
penentuaan sarana untuk mencapai tujuan itu tidak dapat diverifikasi, melainkan
sebuah pendekatan dialektis yang semakin mendekatkan antara yang ideal dengan
kenyataan, melalui proses refleksi dan interaksi terus menerus, antara idealisme,
pilihan sarana dan hasil yang dapat dievaluasi secara objektif.39
Pendidikan karakter lebih mengutamakan pertumbuhan moral individu yang
ada dalam lembaga pendidikan. Untuk ini, dua paradigma pendidikan karakter
merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Penanaman nilai dalam diri

37

Zubaedi, op. cit., hlm. 19
Doni Koesoema, Pendidikan Karakter Strategi mendidik anak di zaman global, Jakarta,
Grasindo, 2007, hlm. 192
39
Ibid., hlm. 135
38
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peserta didik, dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai
kebebasan individu merupakan dua wajah pendidikan karakter dalam lembaga
pendidikan.40
Menurut Kesuma dkk, Pendidikan karakter dalam seting sekolah memiliki
tujuan sebagai berikut:41
1) Menguatkan dan mengembangkan nilai – nilai kehidupan yang dianggap
penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta didik
yang khas sebagaimana nilai – nilai yang dikembangkan.
2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak berksusaian dengan nilai – nilai
yang dikembangkan disekolah;
3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam
memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.
c. Dimensi Pendidikan Karakter
Menurut Syamsul Kurniawan, nilai – nilai yang dikembangkan dalam
pendidikan karakter di Indonesia berasal dari empat sumber. Pertama, agama.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Kedua, Pancasila.
Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke
dalam pasal – pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya nilai – nilai yang
terkandung dalam Pancasila menjadi nilai – nilai yang mengatur kehidupan politik,
ekonomi, hukum, kemasyarakatan, budaya dan seni. Ketiga, budaya. Sebagai suatu
kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari
nilai – nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Keempat, tujuan pendidikan
Nasional. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai – nilai kemanusiaan
yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Berdasarkan keempat sumber nilai

40
41

Ibid., hlm. 135
Kesuma,dkk. op. cit., hlm.9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter seperti pada tabel
berikut.42
Tabel 1 : Nilai dan Deskripsi Pendidikan Karakter
No

42

Nilai

1

Religius

2

Jujur

3

Toleransi

4

Disiplin

5

Kerja Keras

6

Kreatif

7

Mandiri

8

Demokratis

9

Rasa ingin tahu

10

Semangat
Kebangsaan

11

Cinta Tanah Air

12

Menghargai
Prestasi

Deskripsi
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan
pemeluk agama lain.
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain
yang berbeda dari dirinya.
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Perilaku yang menunjukkan uupaya sungguh – sungguh
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas
serta menyelesaikan tugas dengan sebaik – baiknya.
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas – tugas.
Cara berpikir, bersikap, dan betindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu
yang dipelajarinya, dilihat dan didengarnya.
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
diri sendiri dan kelompoknya.
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat
dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang
lain.

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, Yogyakarta, Ar – ruz media, 2013, hlm. 39-42
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13
14

Bersahabat/Ko
munikatif
Cinta Damai

15

Gemar
Membaca

16

Peduli
Lingkungan

17

Peduli Sosial

18

Tanggung
Jawab

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan
orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi
dirinya.
Sikap dan tindakan yang selalu beruapaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya – upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi.
Sikap dan tindakan yag selalu ingin memberi bantuan
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,
terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan,
negara dan Tuhan YME.

d. Sikap Nasionalisme, Patriotisme dan Kejujuran
1) Nasionalisme
a) Definisi nasionalisme
Nation berasal dari bahasa latin nation, yang dikembangkan dari kata nascor
(saya dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) dimaknai sebagai
“Sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama (Group of people
born in the same place)”, Ritter dalam Sutarjo Adisusilo.43 Menurut Hans Kohn,
Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi
individu harus diserahkan kepada Negara bangsa.44 Ernest Renan dalam
Wiharyanto mengartikan nasionalisme sebagai suatu paham dari sekelompok orang
yang ingin bersatu dan ingin tetap mempertahankan kesatuannya itu dengan jalan

Sutarjo Adisusilo, Nasionalisme – Demokrasi (Civil Society), Historia Vitae(Online), Vol. 23.
No.2
44
Hans Kohn, Nasionalisme arti dan sejarahnya, Jakarta : Erlangga, 1984, hlm.11
43
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apapun.45 Menurut Ensiklopedia Indonesia dalam Wiharyanto istilah nasionalisme
diartikan sebagai sikap politik dan sosial dari sekelompok masyarakat yang
mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah serta kesamaan cita – cita dan
tujuan.46
Dari uraian tersebut nasionalisme dapat diambil pengertian sebagai suatu
paham

atau

ajaran

keanggotaan/warga

untuk
negara,

mencintai
yang

bangsa
secara

dan

negara

bersama-sama

atas

dasar

mencapai,

mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.
b) Sikap nasionalisme
Sikap nasionalisme merupakan semangat kebangsaan yang timbul sebagai
wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang
didalamnya terdapat jiwa patriotisme, ketulusan berkorban untuk kepentingan
bersama, kemerdekaan dan persatuan bangsa.47 Sikap nasionalisme pada
hakekatnya merupakan refleksi dari adanya integrasi emosional nasional. Menurut
Heri Susanto, bila ditinjau dari teori sikap, maka sikap nasionalisme merupakan
semangat kebangsaan yang ditunjukkan dengan; pengakuan terhadap identitas
bangsa Indonesia, seperti bendera, bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan,
penerimaan terhadap prinsip kebhinekaan, penerimaan terhadap konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia, semangat anti kolonialisme dan imperalisme,

45

A.K Wiharyanto, Sejarah Asia Tenggara dari awal tumbuhnya nasionalisme sampai
terbangunnya kerjasama Asean, Yogyakarta, USD, 2012, hlm.2
46
Ibid., hlm.2
47
Heri Susanto, op. cit., hlm. 26
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kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, mengamalkan Pancasila
dan Undang-undang dasar 1945.48
2) Patriotisme
a) Definisi patriotisme
Patriotisme berasal dari kata ‘Patriot’ yang berarti kepahlawanan atau jiwa
pahlawan. Menurut Suprapto, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau
sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan
kemakmuran tanah airnya.49 Patriotisme mengandung arti bahwa perbuatan
membela dan mempertahankan Negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan
berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman terhadap bangsa. 50
Dari beberapa uraian tersebut, Patriotisme dapat diartikan sebagai sikap
seseorang atau warga negara yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi
kemajuan bangsa dan negaranya.
b) Ciri – ciri sikap patriotisme
(1) Cinta tanah air
(2) Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa/Negara diatas kepentingan
kelompok dan individu
(3) Tidak kenal menyerah dan putus asa
(4) Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa

48

Ibid., hlm. 26
Suprapto, dkk. Pendidikan kewarganegaraan kelas X SMA/MA 1, Jakarta: PT Bumi angkasa,
2007, hlm. 38
50
Noviana I.R, Penanaman Nilai Nasionalisme Dan Patriotisme Untuk Mewujudkan Pendidikan
Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas X Sma Negeri 4
Sidoarjo, Kajian Moral dan Kebangsaan (Online),Vol.1, No.1, 2013
(http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/2875/41/article.pdf diakses pada tanggal 27 Februari
2018 Pukul 12.49)
49
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3) Kejujuran
a) Definisi Kejujuran
Menurut Kesuma dkk, jujur merupakan keputusan seseorang untuk
mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa
realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain
untuk keuntungan dirinya.51 Pendapat ini didukung Musari dengan menjelaskan
bahwa jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain.52
b) Ciri – ciri sikap kejujuran
Orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku berikut:53
(1) Jika bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah
kebenaran dan kemaslahatan.
(2) Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya)
(3) Jika adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang
dilakukannya.

51

Kesuma dkk, op. cit., hlm. 6
Mohamad Mustari, Nilai Karakter refleksi untuk pendidikan karakter, Yogyakarta: Laksbang
Pressindo. 2011. hlm. 13
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Kesuma dkk, op. cit., hlm. 7
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4) Faktor – faktor yang mempengaruhi sikap
Menurut Azwar faktor – faktor yang mempengaruhi sikap antara lain:54
(1) Pengalaman pribadi, untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap,
pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap
akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam
situasi yang melibatkan faktor emosional.
(2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting, pada umumnya individu cenderung
untuk memilki sikap yang konformis atau searah dengan sikap yang dianggap
penting. Kecenderunan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan utuk berafiliasi
dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting
tersebut.
(3) Pengaruh budaya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh
sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewaranai sikap
anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak
pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.
(4) Media massa, dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media
komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif
cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap
sikap konsumennya.
(5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama, konsep moral dan ajaran dari
lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem

54

Saifuddin Azwar, Sikap manusia teori dan pengukurannya edisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2013, hlm.30-38
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kepercayaan, tidaklah mengherankan jika pada giliran konsep tersebut
mempengaruhi sikap.
(6) Faktor emosional
Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi
yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk
mekanisme pertahanan ego.

4. Konstruktivisme
a. Pengertian Konstruktivisme
Glasersfeld dalam Paul Suparno mengemukakan bahwa konsturktivisme
merupakan pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah
konstruksi (bentukan) kita sendiri. Ia menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah
suatu tiruan dari kenyataan.55 Suyono mengemukakan bahwa konstruktivisme
adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan
merefleksikan pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan
pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup.56 Ia menambahkan bahwa
pengetahuan merupakan bentukan aktif manusia itu sendiri. H. Baharudin
mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan kegiatan manusia membangun
atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pada
pengetahuan sesuai pengalamannya.

55

Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 18
Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep, Bandung: Rosdakarya,
hlm.105
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Dengan demikian konstruktivisme bisa dimaknai bahwa pengetahuan
merupakan hasil refleksi dari pengalaman yang kemudian dibentuk oleh manusia
itu sendiri.
b. Prinsip-Prinsip Konstruktivisme
Paul Suparno mengemukakan bahwa prinsip-prinsip konstruktivisme yang
sering digunakan antara lain 1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, 2)
tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, 3) mengajar adalah membantu
siswa, 4) tekanan dalam belajar lebih ada proses bukan pada hasil, 5) kurikulum
menekankan partisipasi siswa, 6) guru adalah fasilitator57. Suyono dan Hariyanto
mengemukakan beberapa prinsip-prinsip konstruktivisme antara lain:58
1) Belajar merupakan pencarian makna.
2) Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan itu sama pentingnya
seperti bagian-bagiannya.
3) Guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait
bagaimana cara pandang siswa tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun
yang menunjang model mental tersebut.
4) Tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna,
tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna orang
lain.

57
58

Paul Suparno, op. cit., hlm. 73
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5. Pembelajaran Sejarah
a. Pengertian pembelajaran sejarah
Menurut Hermanu Joebagio dalam kata pengantar Brian Garvey,
Pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai – nilai peristiwa masa lalu,
berupa asal – usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan keteladanan pelaku sejarah.59
Pendapat ini didukung oleh Sapriya yang mengatakan pembelajaran sejarah
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal – usul dan
perkembangan serta peranan masyarakat pada masa lampau yang mengandung nilai
– nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap,
watak dan kepribadian peserta didik.60
b. Prinsip – Prinsip Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran sejarah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip:61
1) Pembelajaran yang dilakukan haruslah adaptif terhadap perkembangan peserta
didik dan perkembangan zaman. Kendatipun sejarah bercerita tentang
kehidupan pada masa lalu, bukan berarti sejarah tidak bisa diajarkan secara
kontekstual. Banyak nilai dan fakta sejarahyang bila disampaikan dengan benar
sesuai dengan alam fikiran peserta didik akan mampu membangkitkan
pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap nilai – nilai nasionalisme,
patriotisme dan persatuan.
2) Pembelajaran sejarah hendaklah berorientasi pada pendekatan nilai.
Menyampaikan fakta memang sangat penting dalam pembelajaran sejarah, akan
tetapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengupas fakta – fakta
tersebut dan mengambil intisari nilai yang terdapat didalamnya sehingga si
pembelajar akan menjadi lebih mawas diri sebagai akibat dari pemahaman nilai
tersebut.
3) Strategi pembelajaran yang digunakan hendaklah tidak mematikan kreatifitas
dan memaksa peserta didik hanya untuk mengahafal fakta dalam buku teks.

Brian Garvey & Mary Krug, Model – model pembelajaran sejarah di sekolah Menengah,
Yogyakarta, Ombak, 2015, hlm. ix
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Sapriya, Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009, hlm.
209-210
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Heri Susanto, Seputar Pembelajaran Sejarah Isu, gagasan dan strategi pembelajaran,
Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 56-57
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c. Tujuan Pembelajaran Sejarah
Menurut Heri Susanto tujuan pembelajaran berhubungan erat dengan tujuan
kurikulum pendidikan sejarah, selanjutnya tujuan pembelajaran harus mengacu
pada kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dalam penyusunan
rencana pembelajaran terdapat hubungan erat antara tujuan pembelajaran dan
indikator pencapaian merupakan penanda untuk mengetahui apakah tujuan yang
diinginkan sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran atau belum. 62 Menurut
Moh. Ali dalam Heri Susanto pembelajaran sejarah nasional mempunyai tujuan:63
1) Membangkitkan, mengembangkan serta memelihara semangat kebangsaan;
2) Membangkitkan hasrat mewujudkan cita – cita kebangsaan dalam segala lapangan
3) Membangkitkan hasrat-mempelajari sejarah kebangsaan dan mempelajarinya
sebagai bagian dari sejarah dunia
4) Menyadarkan anak tentang cita – cita nasional ( Pancasila dan Undang – undang
pendidikan) serta perjuagan tersebut untuk mewujudkan cita .- cita itu
sepanjang masa
Sementara itu dalam standar isi tujuan pembelajaran sejarah ditetapkan
sebagai berikut :64
1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang
merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan
2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar
dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan
3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan
sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau
4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa
Indonesia yang melalui sejatah panjang dan masih berproses hingga masa kini
dan masa yang akan dating
5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa
Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat
diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun
internasional.
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6. Sejarah Lokal
a. Pengertian Sejarah lokal
Menurut Taufik Abdullah Sejarah lokal dengan sederhana dapat dirumuskan
sebagai kisah dikelampauan dari kelompok atau kelompok – kelompok masyarakat
yang berada pada daerah geografis yang terbatas.

65

Ia juga menambahkan bahwa

sejarah lokal, tergantung dari ruang lingkup geografisnya akan lebih menghadapkan
kita kepada manusia secara lebih langsung dan intim, bukan hanya tokoh besar dari
peristiwa besar yang dihadapi tetapi manusia biasa yang bergumul dengan masalah
manusiawi ataupun alamiah.66
b. Hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional
I Gde Widja mengemukakan bahwa secara lebih umum dirumuskan bahwa
dalam sejarah nasional tekanan utama diberikan pada gambaran yang lebih meluas
serta menyeluruh dari suatu lingkungan bangsa dengan tidak terlalu memperhatikan
detail – detail peristiwa lokal (kecuali yang memang diperlukan untuk mendukung
gambaran dalam rangka sejarah nasional). Sedangkan sejarah lokal yang mendapat
perhatian umum justru peristiwa – peristiwa di lingkungan sekitar suatu lokalitas
sebagai suatu kebulatan, dan menempatkan sejarah nasional sebagai latar belakang
dari peristiwa – peristiwa khusus di lokalitas tersebut.67
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Taufik Abdullah, Sejarah lokal di Indonesia, Yogyakarta. Gadjah mada university press, 1985,
hlm. 15
66
Ibid., hlm 19
67
I Gde Widja, Sejarah lokal suatu perspektif dalam pengajaran sejarah, Jakarta,Departemen
pendidikan dan kebudayaan, 1989, hlm. 37
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7. Penelitian yang Relevan
Terkait penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan yaitu,
Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan (2012) yang berjudul
“Pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran sejarah yang konstruktivistik
Studi Kasus pada siswa kelas XI Ilmu sosial 1 SMA Regina Pacis Surakarta.
Pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran sejarah yang konstruktivistik
Studi Kasus pada siswa kelas XI Ilmu sosial 1 SMA Regina Pacis Surakarta
dinyatakan berhasil. Hasil evaluasi pada aspek kognitif mencapai rata-rata 82,80
dengan 97,22 % siswa mencapai batas tuntas, namun hasil yang lebih signifikan
terlihat pada aspek afektif yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai multikultural
(rata-rata 83,33) dengan sebanyak 56% siswa berkategori sangat tinggi dan
sebanyak 44 % siswa berkategori tinggi.68
Penelitian yang dilakukan oleh Indah Ayu Ainia (2014) yang berjudul
“Pemanfaatan media audio visual sebagai sumber pembelajaran sejarah”
Pemanfaatan media pembelajaran sejarah berbasis media audio visual di SMA N 2
Bae Kudus dinyatakan berhasil. Hal itu dapat dilihat pada hasil test siswa dikelas
XI IPS 2 dalam kriteria tuntas yaitu < 70. Selanjutanya dilakukan post test,
diperoleh rata – rata hasil belajar 79,27.69
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https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/30689/Pemanfaatan-Media-Audio-Visual-DalamPembelajaran-Sejarah-Yang-Konstruktivistik-Studi-Kasus-Pada-Siswa-Kelas-Xi-Ilmu-Sosial-1Sma-Regina-Pacis-Surakarta. Diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 09.57.
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Indah Ayu Ainia.2014. Pemanfaatan media audio visual sebagai sumber pembelajaran sejarah.
Indonesia Jurnal of History education.vol.3 No.1 tahun 2014 [ISSN 2252-6641]. Hlm. 40-45
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B. Kerangka Berpikir
Pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai – nilai peristiwa masa
lalu, berupa asal – usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan keteladanan pelaku.
sejarah dalam penyampaiannya juga memerlukan sebuah media pembelajaran yang
mampu menarik perhatian siswa. Media pembelajaran merupakan sarana atau alat
bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses
pembelajaran. Salah satu media yang bisa digunakan adalah media audio visual.
Media audio visual merupakan alat yang bisa menghasilkan audio dan visual dalam
satu unit saja. Dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah
penyampaian materi sebaikanya bervariasi dan bukan hanya memaparkan fakta –
fakta sejarah. Tetapi mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan
dan memberi penguatan karakter bagi peserta didik.
Pemanfaatan media audio visual diyakini bisa memberi pengalaman belajar
yang lebih baik kepada peserta didik. Di dalam media audio visual terdapat unsur
audio dan visual yang mampu mengembangkan imajinasi siswa khususnya dalam
pembelajaran sejarah. Imajinasi yang dihasilkan oleh media audio visual mampu
memberikan sebuah persepsi baru terhadap siswa. Hal ini menjadikan siswa bisa
mengkontruksi sendiri ilmu pengetahuan yang ia dapat serta siswa mampu
mengelola nilai-nilai yang akan ia teladani.
Terlebih peneliti ingin mengfokuskan pada pembelajaran sejarah lokal
yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran
sejarah lokal diharapkan dapat mendukung pemahaman siswa terhadap sejarah
nasional Indonesia dan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme dan
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kejujuran. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan skema kerangka pikir
sebagai berikut:

Pembelajaran Sejarah

Media Pembelajaran

Sejarah
Lokal

Media audio visual

Peserta didik

Hasil belajar

Kognitif

Penguatan
Karakter
peserta didik

Nasionalisme
Patriotisme
Kejujuran

Gambar II. Kerangka Berpikir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang beralamat di
Jl. Gadean No.5 Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari sampai juni 2018 dengan
jadwal penelitian sebagai berikut.
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Bulan
No

Kegiatan
Februari

1

Penyusunan Proposal

2

Perizinan

3

Pengumpulan data

4

Analisis data

5

Penulisan Laporan

✓

Maret
✓

April

Mei

Juni

✓
✓
✓

B. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan
penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.70

70

H. Mahmud. Metode penelitian pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 89
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Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.71
Penelitian studi kasus merupakan kajian dengan memberi batasan tegas
terhadap suatu objek dan subjek penelitian tertentu, melalui pemusatan perhatian
terhadap suatu kasus secara intensif dan rinci.72 Wina Sanjaya menjelaskan ada
beberapa karakterisitik metode penelitian studi kasus. Pertama, studi kasus hanya
melibatkan subjek penelitian tertentu saja, artinya sumber data penelitian dalam
metode studi kasus sangat terbatas, sesuai dengan jenis kasus yang diteliti. Kedua,
masalah yang diteliti dengan menggunakan studi kasus sangat mendalam. Hal ini
dikarenakan studi kasus ingin memberikan pemahaman mendalam tentang kasus
tertentu. Ketiga, data pada penelitian studi kasus biasanya bersifat kualitatif.73

C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.74
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.75 Sumber data

71

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, 2006, hlm. 6
72
Rulli Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan campuran
untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan, Bandung, PT Refka Aditama, 2014, hlm. 72
73
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, metode dan Prosedur. Jakarta., PT Kencana media
grup, 2013, hlm 74
74
S. Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta, PT Bina Askara, 1989,
hlm.102
75
Lexi J. Moleong, op. cit., 2006, hlm.157
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dalam penelitian ini adalah peserta didik dan guru sejarah yang berupa hasil data
observasi, kuesioner dan wawancara tentang pemanfaatan media audio visual
sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter khusunya nasionalisme, patriotisme,
dan .kejujuran.

D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk
memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya
perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak
dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat
diukur.76 Observasi atau sering disebut pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.77
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat kegiatan peserta didik
didalam kelas selama pembelajaran dengan pemanfaatan media audio visual
bermuartan pendidikan karakter sedang berlangsung. Observasi dilakukan untuk
mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran
dan hal – hal yang mempengaruhi sikap siswa selama proses pembelajaran.
2. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan
atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan

76

Haris Hardiansyah, Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial, Jakarta, Salemba
Humanika, 2012, hlm. 131
77
S. Arikunto, op. cit., hlm. 128

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. 78 Kuesinoer (Angket) berupa
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal – hal yang ia ketahui.79
Kuesioner (Angket) merupakan alat pengumpul data yang biasa digunakan dalam
teknik komunikasi tak langsung.

80

Perlu ditegaskan bahwa tujuan penyebaran

angket adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai sesuatu masalah.
Hal ini penting agar responden yang menerimanya tidak merasa khawatir dalam
mengisi.81 Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai alat untuk
memperoleh data dari peserta didik tentang informasi dan perkembangan yang ia
peroleh dan alami dari pemanfaatan media audio visual bermuatan pendidikan
karakter.
3. Wawancara
Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat
pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan
informasi.82 Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh
informasi langsung dari sumbernya.83 Wawancara digunakan untuk menilai
keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang
murid, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.84
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Julianysah N., Metodologi Penelitian skrips, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, Jakarta, Kencana
Media Grup, 2011, hlm. 138
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S. Arikunto, op. cit., hlm, 124
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Hermawan Wasito, Pengantar metodologi penelitian buku: panduan mahasiswa, Jakarta, PT
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Ibid.
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Untuk itu, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pertanyaanpertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti yang berpedoman pada daftar pertanyaan
yang telah disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pertanyaan akan ditujukan
kepada peserta didik untuk mengetahui informasi dan perkembangan sikap yang
dialami peserta didik selama proses pembelajaran dengan pemanfaatan media audio
visual bermuatan pendidikan karakter.
4. Dokumen dan Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan
melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau
oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang
subjek melaui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat
langsung oleh subjek yang bersangkutan.85 Dokumen terbagi dalam dua bagian
yaitu, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau
karangan

seseorang

secara tertulis

tentang tindakan, pengalaman, dan

kepercayaannya.86 Tiga dokumen pribadi yang biasa digunakan dalam penelitian
kualitatif yaitu, catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi. Dokumen resmi
dapat dibagi menjadi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal.

87

Dokumen internal dapat berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi,
aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan
pimpinan, dan lain sebagianya.88 Dokumen eksternal dapat berupa bahan – bahan
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Haris Herdianysah, op. cit, hlm.143
Lexy j. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif. Bandung, remadja karya, 1989, hlm.177
87
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informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran,
buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.89 Dalam penelitian ini, dokumen
yang digunakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran dan dokumentasi dari
peneliti berupa foto.

E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dan
tidak langsung dalam proses pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan media
audio visual bermuatan pendidikan karakter di dalam kelas, menggunakan lembar
observasi yang terkait dengan proses pembelajaran. Lembar observasi yang
digunakan peneliti berupa daftar check list berupa pilihan Ya atau Tidak untuk
setiap aktivitas yang diamati. Aktivitas yang diamati ini merupakan keseluruhan
proses pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
2. Kuesioner
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada peserta didik
unutuk memperoleh informasi tentang perkembangan sikap peserta didik selama
proses pemebalajaran dengan pemanfaatan media audio visual bermuatan
pendidikan karakter.
Berikut ini kisi-kisi kuesioner yang peneliti gunakan untuk mengukur skala
sikap siswa:

89

Ibid., hlm. 146
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a. Sikap Nasionalisme
Tabel 3. Kisi-kisi Skala Sikap Nasionalisme
Komponen Sikap Afektif
Variabel

Indikator

Nasionalisme adalah sikap politik Penghormatan

(+)
2,3,4,10

(-)
9,30,32,36

dan sikap sosial dari sekolompok
mempunyai Cinta Tanah Air 31

masyarakat

yang

kesamaan

budaya,

bahasa,

wilayah, serta kesamaan cita-cita

Persatuan

dan tujuan yang diwujudkan Kebhinekaan
dengan,
tanah

penghormatan,
air,

5,7

persatuan,

11
1,6

17, 45

cinta
dan

Kebhinekaan.
Ket :
(+) : Pernyataan Positif
(-) : Pernyataan Negatif
b. Sikap Patriotisme
Tabel 4. Kisi-kisi Skala Sikap Patriotisme
Komponen Sikap Afektif
Variabel

Indikator

(+)
Patriotisme adalah sikap rela Rela Berkorban 14, 37
berkorban

demi

kejayaan

Kesetiaan

(-)
27, 43

23,25,40,42,46 22,24,39,47

bangsa yang ditandai dengan
rela berkorban, kesetiaan, bela Bela Negara

38

negara, dan pengabdian.

21

Ket :
(+) : Pernyataan Positif
(-) : Pernyataan Negatif

Pengabdian

48
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c. Sikap Kejujuran
Tabel 5. Kisi-kisi Sikap Kejujuran
Komponen Sikap Afektif
Variabel
Jujur

adalah

didasarkan

perilaku
pada

Indikator
yang Keterbukaan

(+)

(-)

15, 35

34, 50

28

49

upaya

menjadikan dirinya orang selalu Kesadaran
dapat dipercaya dalam perkataan,
tindakan dan pekerjaan yang

Kepercayaan

ditandai dengan sikap terbuka, Tanggung
sadar

terhadap

apa

yang

Jawab

41
12, 16, 18, 13, 19, 26,
33

44

dilakukan, dapat di percaya, dan
bertanggung jawab.
Ket :
(+) : Pernyataan Positif
(-) : Pernyataan Negatif
3. Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada peserta didik di SMA
Negeri 10 Yogyakarta dengan menggunakan pertanyaan yang disusun berdasarkan
kisi – kisi yang dibuat peneliti. Pertanyaan yang dibuat berkaitan dengan
pemanfaatan media audio visual bermuatan pendidikan karakter.
Berikut ini kisi-kisi wawancara yang peneliti gunakan untuk wawancara
siswa:
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Tabel 6. Kisi-kisi Wawancara Siswa
No
1
2
3
4
5

Butir – butir pertanyaan
Penerapan media audio visual
Kemenarikan pembelajaran sejarah dengan penerapan media audio visual
Kendala dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sejarah dengan
penerapan media audio visual
Pemahaman peserta didik dengan sejarah lokalnya (Yogyakarta)
Nilai – nilai yang bisa diteladani (nasionalisme, patriotisme, dan
kejujuran)

4. Dokumen dan Dokumentasi
Instrumen dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumen –
dokumen penunjang seperti foto – foto selama penelitian. Untuk mengetahui
kelengkapan dokumen yang terkumpul, maka peneliti menggunakan instrumen
berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan dokumentasi berupa foto –
foto selama penelitian.

F. Teknik Sampling
Tahapan sampling yaitu mendefinisikan populasi yang hendak diamati,
menentukan kerangka sampel, yakni kumpulan semua item atua peristiwa yang
mungkin, menentukan metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan
sampel (pengumpulan data), dan melakukan pengecekan ulang proses sampling.90
Ada dua cara pengambilan sampel yaitu dengan teknik probabilitas dan sampel
nonprobabilitas.
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Hamid Darmadi, Metode penelitian pendidikan dan social konsep dasar dan implementasi,
Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.45
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik sampel
nonprobabilitas. Sampel nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel dimana
setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai
sampel.91 Dalam teknik sampel nonprobabilitas terdapat beberapa teknik yaitu,
systematic sampling, quota sampling, convenience sampling, purposive sampling,
boring sampling, dan snowball sampling.92 Peneliti memilih teknik purposive
sampling dan snowball sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.93 Kriteria
yang ditentukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada hasil
kuesioner skala sikap. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang
semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.94 Snowball sampling
dilakukan pada saat peneliti merasa data yang dibutuhkan masih belum cukup.
Snowball Sampling dilakukan dengan mencoba mendapatkan informasi dari
responden tentang temannya yang bisa menambah informasi yang dibutuhkan oleh
peneliti. Berdasarkan kriteria yang peneliti gunakan, peneliti memilih sumber
dalam penelitian ini adalah peserta didik.
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G. Validitas Data
1. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain.95 Triangulasi tediri dari tiga strategi yaitu:96
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan triangulasi sumber berdasarkan sumber penelitian, yaitu,
peserta didik dan guru. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber
dengan menggunakan data dari sumber penelitian yaitu, observasi, wawancara,
kuesioner, dokumen dan dokumentasi.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti
melakukan triangulasi teknik berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui
observasi, wawancara, menyebar kuesioner, dan dokumen serta dokumentasi.
c. Triangulasi Teori
Bardiansyah dalam Burhan mengemukakan bahwa triangulasi teori
dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang

95
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Lexy. J. Moleong, op. cit, hlm. 330
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, Bandung, Afabeta, 2012, hlm, 274
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muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.97 Dalam
penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi teori dengan menggunakan teori dan
konsep mengenai media pembelajaran, media audio visual, pendidikan karakter,
pembelajaran sejarah dan sejarah lokal.
2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan
pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor –
faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik
sehingga pada pemeriksaan awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang
ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.98 Dalam penelitian ini, peneliti
meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan
berkesinambungan terkait dengan pemanfaatan media audio visual sejarah lokal
bermuatan pendidikan karakter bagi peserta didik.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi
Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan – rekan sejawat. Para
peserta sebaiknya terdiri dari rekan sejawat yang memiliki pengatuhan dan
pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan, terutama tentang isi dan
metodologinya. Bisa juga dengan jalan mengumpulkan rekan –rekan sebaya, yang
memiliki pengetahuan umum yang sama tentang yang sedang diteliti, sehingga
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bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang
sedang dilakukan.99 Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan
sejawat dengan teman – teman peneliti yang juga melakukan penelitian sejenis
dengan peneliti. Selain itu, peneliti juga akan melakukan diskusi dengan dosen.
H. Analisis Data
Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan
transkrip wawancara, catatan, lapangan, dan

materi-materi lain yang telah

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi – materi tersebut
dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang
lain.100Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. 101
1. Analisis Sebelum di Lapangan
Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki
lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data
sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.102Analisis data
sebelum di lapangan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis data tentang
perencanaan pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan media audio visual
bermuatan pendidikan karakter.
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2. Analisis Selama di Lapangan
Dalam penelitian ini, analisis data selama di lapangan yang digunakan peneliti
adalah model Miles dan Huberman. Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data
kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu:103
a. Reduksi data
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan,
abstraksi, dan pentranformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan – catatan
lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu
proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan reduksi data dari data – data yang diperoleh dari obsevasi, kuesioner,
wawancara, dokumen dan dokumentasi. Data yang direduksi oleh peneliti dalam
penelitian adalah data hasil wawancara peserta didik.
b. Penyajian data
Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model
didefenisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan
pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati data
yang diperoleh, peneliti lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan
tindakan yang akan dilakukan. Data yang peneliti sajikan berupa hasil peneltian
atau temuan dan table.
c. Penarikan/verifikasi kesimpulan
Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai
memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteratuan, pola – pola, penjelasan,
konfigurasi yang mungkin, alur – kausal, dan proposisi-proposisi. Penarikan dan
verifikasi kesimpulan bisa diartikan sebagai pemberian makna terhadap data.
Secara singkat, makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya,
kekuatannya, konfirmabilitasnya atau validitasnya.

103

Emzir, op. cit, hlm. 129-135

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 104

Data
Collection

Data
Reduction

Data
Display

Conclusions:
Drawing/verifying

Gambar. III Model Interaktif Miles dan Huberman
d. Analisis Data Kuesioner
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penilaian Acuan Patokan
(PAP). Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan
atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan penilaian acuan patokan berskala lima.
Penafsiran menggunakan Penilaian acuan patokan dapat menggunakan langkah –
langkah sebagai berikut:105
a. Mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai oleh peserta didik, jika
semua soal dapat dijawab betul.
b. Mencari rata – rata (𝑥̅ ) ideal dengan rumus :
1

𝑥̅𝑖 = 2 𝑥 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
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c. Mencari simpangan baku (s) ideal dengan rumus:
1

S ideal = 3 𝑥 𝑥̅ 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
d. Menyusun pedoman konversi sesuai dengan kebutuhan
Menyusun pedoman konversi skala lima:
Tabel. 7 : Interval Skor
Interval Skor
̅̅̅𝑖
𝑋 > 𝑥̅𝑖 + 1,5 𝑆𝑏
̅̅̅𝑖
𝑥̅𝑖 + 0,5 𝑆𝑏
𝑥̅𝑖 − 0,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
𝑥̅𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
𝑋 ≤ 𝑥̅𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

I. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian terdiri dari lima bab sebagai berikut.
BAB I Pendahuluan, berisiti tentang hal pokok yang menjadi latar belakang
dilakukannya penelitian ini. Bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang kajian teori dan kerangka pikir.
Kajian teori mencakup tentang media pembelajaran, media audio visual, pendidikan
karakter dan pembelajaran sejarah.
Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, tempat dan
waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan
data, teknik sampling, validitas data, analisis data, dan sistematika penulisan.
BAB IV Hasil Penelitian, mencakup deskriptif latar, deskripsi hasil
penelitian, dan pembahasan
Bab V Kesimpulan dan Saran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang beralamat
di Jl. Godean No.5 Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta. SMA Negeri 10 Yogyakarta seperti dikutip dari website resmi sekolah
berdiri pada tanggal 01 September 1952 dengan SK Menteri Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 38115/Kab tanggal 21 Oktober 1952.
Pada saat berdiri bernama SMA ABC Fakultas Pedagogik, karena didirikan atas
prakarsa Fakultas Sastra UGM jurusan Pedagogik. Untuk pertama kalinya sekolah
ini kegiatannya menempati gedung di Wijilan milik Yayasan Pancasila. Pada awal
berdirinya SMA ABC dipimpin oleh Prof. Drs. Sutedjo Brodjonegoro (Alm.)
dibantu tokoh-tokoh lainnya, diantaranya Prof. Drs. Abdullah Sigit.
Tahun 1958 Jurusan B dipindah ke Sekip (yang saat ini ditempati gedung
BNI 1946 Cabang UGM). Sehubungan dengan perkembangan sekolah, SMA AC
tetap berada di jalan Condrokiraman No. 1 Sagan Yogyakarta, pimpinan sekolah
saat itu Bapak Brotohamidjojo yang juga merangkap memimpin SMA B yang
terletak di Sekip. Beliau menjabat pimpinan sampai dengan tahun 1966.
Pada tahun 1965 SMA AC berganti nama menjadi SMA FIP II IKIP
Yogyakarta mulai tahun 1966, SMA FIP II IKIP Yogyakarta dipimpin oleh Bapak
Drs. Soetomo sampai dengan tahun 1967. Mulai tahun 1967 SMA FIP II IKIP
Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Hardjono.
Tahun 1969 SMA FIP II IKIP Yogyakarta berganti nama menjadi SMA
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Percobaan II IKIP Yogyakarta, bersamaan dengan 8 (delapan) SMA IKIP lainnya
di seluruh Indonesia. Pada tahun 1971 dengan SK Menteri No. 173/1971 tanggal
21 September 1971 berganti nama menjadi SMA Pembangunan yang
melaksanakan tugas Proyek Perintis Sekolah Menengah Pembangunan (PPSP).
Proyek Perintis Sekolah Menengah Pembangunan dimulai tahun 1972 terdiri dari
Stream Akademik, Stream Vokasional, Stream Kesekretariatan, Stream Tata Niaga,
dan Stream Keteknikan.
Pada tanggal 28 Agustus 1973 SMA pembangunan pindah dari Sagan ke
jalan Gadean No.5 Ngupasan Yogyakarta. Pada tahun 1974 SMA Pembangunan
berganti nama menjadi SMA II IKIP Jurusan Eksakta masih dalam program PPSP
dengan jurusan pengetahuan alam, matematika, dan IPA (PALMA) sampai pada
tahun 1983. Dengan SK Mendikbud nomor 07/10/10/0/1986 tanggal 10 Oktober
1986, SMA II IKIP Yogyakarta menjadi SMA Negeri 10 Yogyakarta. Semenjak
menjadi SMA Negeri 10 Yogyakarta, sekolah ini memiliki visi sebagai berikut:107
Terwujudnya generasi yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan perduli
lingkungan.
Dari visi SMA Negeri 10 Yogyakarta, misi SMA Negeri 10 Yogyakarta
adalah sebagai berikut:108
1. Melaksanakan pembelajaran agama dengan mengutamakan penhayatan dan
pemngamalan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya sehingga dapat menjadi
sumber kearifan dalam bertindak.
2. Mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis budaya dalam proses
pembelajaran dan pembimbingan.
3. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, efektif,
inovatif dan menyenangkan.
107
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4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas untuk dapat menjuarai
berbagai lomba bidang akademik maupun non-akademik.
5. Melaksanakan pendalaman materi secara bekal untuk mewujudkan pendidikan
ke jenjang perguruan tinggi.
6. Melaksanakan pembelajaran bahasa jawa dengan penekanan pada kegiatan
praktik berbahsa jawa krama.
7. Melaksanakan pengelolaan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, nyaman
kondusif dan sehat.
Indikator Visi SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:109

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki karakter baik yang dibuktikan dengan nilai kepribadian hasil
observasi seluruh guru mata pelajaran minimal baik.
3. 100% siswa lulus (mengikuti) ujian nasional.
4. 100% siswa lulus ujian sekolah dengan rata-rata nilai untuk semua mata
pelajaran yang diujikan minimal 80 dan nilai terendah untuk setiap mata
pelajaran sama dengan ketuntasan belajar minimal.
5. Dalam satu tahun mampu menjuarai minimal 10 jenis lomba bidang akademik
maupun non-akademik kategori juara I, II dan III minimal tingkat
kota/kabupaten.
6. Minimal 90% lulusan diterima di perguruan tinggi dengan minimal 50%nya
diterima di PTN.
7. Mampu berbahasa jawa karma dengan baik yang dibuktikan dengan nilai ujian
praktik minimal 85% diatas ketuntasan belajar minimal.
8. Lingkungan yang hijau, bersih, nyaman, kondusif, dan sehat.
SMA Negeri 10 Yogyakarta menggunakan kurikulum tahun 2006 atau
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas XII dan menggunakan
kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI. SMA Negeri 10 Yogyakarta dipimpin oleh
Kepala Sekolah, yaitu Drs. Basuki. Di SMA Negeri 10 Yogyakarta jumlah guru
seluruhnya adalah 45 orang yang terdiri dari 35 Guru Tetap Negeri, dan 10 Guru
tidak tetap. Jumlah karyawan seluruhnya adalah 17 orang yang terdiri dari 4
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Pegawai Tetap Negeri dan 13 pegawai tidak tetap. Jumlah siswa pada tahun ajaran
2017/2018, yaitu 532 Siswa. Keseluruhan siswa tersebut terdiri atas 197 laki-laki
dan 325 perempuan.
SMA Negeri 10 Yogyakarta mempunyai 18 kelas dengan pembagian pada
kelas X sebanyak 6 kelas, kelas XI 7 kelas, dan kelas XII sebanyak 5 kelas. Setiap
kelompok kelas ada yang menjadi satu kompleks dan ada yang terpisah. Kelas X
MIPA 1 – X MIPA 4 berada satu kompleks di lantai 1. Kelas X IPS 1 – 2, kelas XI
IPS 1 – 2, dan kelas XII IPS serta kelas XII IPA 1 - 4 berada satu kompleks di lantai
2. Untuk kelas XI IPA 1 - 5 berada di lantai 3.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kelas X MIPA 4 sebagai subjek.
Kelas X MIPA 4 berjumlah 30 Siswa dengan 13 Siswa laki – laki dan 17 Siswa
perempuan. Didalam kelas ini sudah tersedia alat - alat yang mendukung penelitian
ini seperti, proyektor, loudspeaker , dan papan tulis. Siswa kelas X MIPA 4 SMA
Negeri 10 Yogyakarta mayoritas berasal dari Yogyakarta. Peneliti merasa hal ini
sesuai dengan media audio visual sejarah lokal khususnya sejarah lokal Yogyakarta
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10
Yogyakarta, memiliki semangat belajar yang baik terhadap pembelajaran sejarah
Indonesia, meskipun ada satu dua orang yang kurang tertarik dengan mata pelajaran
sejarah Indonesia. Kelas ini dalam kondisi tempat duduk seperti dibagi dalam dua
bagian siswa laki-laki disebelah kiri dan siswa perempuan disebelah kanan.
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B. Hasil Penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti
berdasarkan data-data yang yang diperoleh, menjabarkan hasilnya dalam 4 bagian
yaitu: Persiapan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio visual,
Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan media audio visual, hasil belajar
dengan menggunakan media audio visual untuk penguatan karakter peserta didik,
dan karakter yang paling berkembang dengan menerapkan media audio visual bagi
peserta didik.
1. Persiapan Pembelajaran
Persiapan pembelajaran sejarah dengan menerapkan media audio visual
bermuatan pendidikan karakter di SMA Negeri 10 Yogyakarta diawali dengan guru
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdasarkan dari
Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Dasar yang dipergunakan yaitu:
1) 3.8. Mengidentifikasi karakterisitik kehidupan masyarakat pemerintahan dan
kebudayaan pada masa kerajaan – kerajaan Islam di Indonesia dan
menunjukkan contoh bukti – bukti yang masih berlaku pada masa kini dan
2) 4.8 Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai – nilai dan
unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan berkelanjutan
dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini.
Kemudian Kompetensi Dasar

ini dijabarkan dalam bentuk indikator-

indikator. Indikator yang digunakan, antara lain:
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1) Menentukan corak budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan – kerajaan
Islam.
2) Menjelaskan corak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan – kerajaan Islam.
3) Mendeskripsikan corak politik masyarakat Indonesia pada masa kerajaan –
kerajaan Islam dan membuat tulisan tentang nilai – nilai dan unsur budaya yang
berkembang pada masa kerajaan Islam berupa tulisan singkat.
Tahap berikutnya, Guru merumuskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dengan harapan setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu
menjelaskan corak kehidupan ekonomi sosial masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan Mataram Islam, siswa mampu mendeskripsikan corak kehidupan politik
masyarakat Indonesia pada masa Kerajaan Islam, dan menganalisis hasil budaya
masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam. Guru memilih materi
ajar tentang kehidupan politik dan sosial budaya masayarakat Indonesia pada masa
kerajaan – kerajaan Islam, guru memilih materi ini dikarenakan sesuai dengan
media yang dipergunakan yaitu media audio visual yang bercerita tentang Kotagede
dan Kesultanan Mataram.
Guru memilih model pembelajaran Problem based learning. Guru memilih
model pembelajaran ini karena model ini dianggap mampu mengembangkan
kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kemampuan untuk menyelesaikan
masalah sendiri. Hal ini dianggap sesuai oleh guru dimana dengan penggunaan
media audio visual, peserta didik harus mampu menemukan pengetahuannya
sendiri yang termuat dalam media tersebut. Sumber belajar yang digunakan adalah
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video dan buku. Video dalam hal ini adalah media audio visual yang dipersiapkan
oleh peneliti. Video yang dipersiapkan oleh peneliti terbagi dalam dua bagian, yaitu
tentang Kotagede dan Kasultanan Mataram. Video Kotagede bercerita tentang asal
– usul kotagede yang merupakan hadiah berupa tanah (alas hutan mentaok) dari
Sultan Hadi Wijaya kepada Ki Gede Pemanahan yang berhasil mengalahkan musuh
kerajaan yakni Arya Penansang. Kemudian Ki Gede Pemanahan membangun desa
tersebut hingga menjadi kota yang ramai. Video ini juga bercerita tentang
peninggalan – peninggalan Kotagede. Video Kasultanan Mataram bercerita tentang
Raja – raja kerajaan Mataram Islam, Pemberontakan yang dilakukan Raden Mas
Said, konflik dengan kolonial, pembagian kekuasaan (Kasunanan Surakarta dan
Kesultanan Yogyakarta) hingga bercerita tentang Sultan – Sultan yang berkuasa di
Kesultanan Yogyakarta. Video ini juga bercerita tentang peninggalan-peninggalan
kerajaan Mataram Islam.
Pada tahap kegiatan berikutnya, sebelum memulai pembelajaran, guru
mengkondisikan kelas dan

memberi salam. Selanjutnya, guru

memberikan

apersepsi kepada siswa dengan menampilkan dua buah gambar tentang keraton
Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, dari gambar tersebut siswa diminta
pendapatnya atau memberi komentar mereka terhadap gambar tersebut. Berikutnya
guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini
diperkirakan berdurasi selama 10 Menit.
Rencana berikutnya adalah guru menampilkan video tentang Kotagede
yang berdurasi 16.46 Menit kemudian langsung dilanjutkan dengan video
berikutnya tentang Kasultanan Mataram yang berdurasi 15.53 Menit. Video ini jika
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di total berdurasi 33.39 Menit. Guru mempergunakan media audio visual yang
sudah dipersiapkan oleh peneliti. Setelah menampilkan video guru kemudian
memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi komentar atau bertanya tentang
video yang sudah ditampilkan. Kemudian guru memberi penguatan terhadap
pertanyaan siswa

dan memberi waktu kepada peserta didik untuk membuat

rumusan dan ringkasan pembelajaran sebagai bahan belajar mereka. Setelah
menampilkan video guru kemudian memberi beberapa pertanyaan kepada siswa
dimana mereka mengerjakannya dalam kelompok. Setelah selesai dikerjakan diberi
waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan salah seorang siswa untuk
menemukan nilai – nilai karakter yang bisa diambil dari video dan hasil diskusi
kemudian siswa dan guru memberi kesimpulan. Waktu yang dibutuhkan dalam
kegiatan ini berdurasi 60 menit.
Pada akhir kegiatan, guru memberi penguatan dan melakukan evaluasi
berupa tes kognitif dan tes afektif. Tes kognitif berupa soal pilihan ganda sebanyak
20 butir soal dan tes afektif berupa kuesioner skala sikap dengan jumlah total 50
butir pernyataan diantaranya 16 Butir pernyataan sikap nasionalisme, 16 butir
pernyataan sikap patriotisme dan 16 butir pernyataan sikap kejujuran. Waktu yang
dibutuhkan dalam kegiatan ini berdurasi 20 Menit.
Dalam penyusunan alat tes untuk kognitif guru terlebih dahulu menyusun
kisi – kisi soal dimana memperhatikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai yaitu mampu menjelaskan corak kehidupan ekonomi sosial masyarakat
Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam, mampu mendeskripsikan corak
kehidupan politik masyarakat Indonesia pada masa Kerajaan Islam, dan
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menganalisis hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram
Islam. Kemudian dalam menyusun kuesioner skala sikap guru juga menyusun kisi
– kisi. Dalam penyusunan kisi – kisi guru memperhatikan indikator pada setiap
aspek sikap. Pada sikap nasionalisme indikatornya adalah penghormatan, cinta
tanah air, persatuan, dan kebhinekaan. Pada aspek patriotisme indikatornya adalah
rela berkorban, kesetiaan, bela negara, dan pengabdian. Pada sikap kejujuran
indikatornya adalah keterbukaan, kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawab.
Persiapan pembelajaran ini dipersiapkan dengan baik oleh guru.
2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pada pukul 14.15 guru mata pelajaran memasuki kelas XI MIPA 4. Guru
terlihat membawa laptop dan buku. Dari pengamatan peneliti, siswa baru selesai
merapikan kembali kelasnya dari berbagai potongan kertas karena pembelajaran
sebelumnya adalah matematika yang menggunakan media yang terbuat dari kertas.
Guru kemudian memberi salam dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian
guru meminta seluruh handphone dan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran
sejarah untuk disimpan terlebih dahulu, guru meminta salah satu siswa
mengambilkan kabel ke kantor guru, kabel penghubung laptop ke proyektor.
Selanjutnya, guru kemudian melakukan apersepsi dengan menampilkan dua buah
gambar tentang kesultanan Mataram di layar monitor dan memberi pertanyaan
tentang gambar tersebut. Kemudian siswa diminta memberi tanggapan tentang
gambar yang mereka lihat. Dari hasil observasi peneliti, ada 3 orang siswa yang
memberi tanggapan mereka tentang gambar tersebut dengan tanggapan bahwa
gambar yang mereka lihat tersebut adalah keraton Yogyakarta dan Kasunanan
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Surakarta serta mengatakan bahwa gambar tersebut berkaitan dengan Sultan110.
Kemudian

guru

menjelaskan

maksud

dari

gambar

tersebut

sekaligus

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan ini menghabiskan
waktu selama 8 menit.
Selanjutnya guru memutarkan video pertama yaitu tentang Kotagede, guru
meminta siswa memperhatikannya baik – baik. Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti pada saat pemutaran video siswa terlihat sangat antusias,
siswa bahkan meminta membesarkan volume video tersebut.111

Gambar IV. Siswa Sedang Menonton Video yang Ditampilkan Guru
(Sumber: Dokumen Pribadi)
Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat ada siswa yang mencatat hal –
hal yang menurut mereka penting dari isi video tersebut.112 Antusiasme siswa ini
didukung oleh hasil wawancara yang mengatakan bahwa pembelajaran sejarah
semakin menarik dan lebih mudah dipahami ketika menggunakan media audio

110

CL1
CL1
112
CL1
111
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visual.113 Hal ini didukung oleh pernyataan siswa yang mengatakan pembelajaran
semakin lebih asyik karena bisa melihat secara visual peninggalan – peninggalan
sejarah.114 Ada juga siswa yang berpendapat ketika menggunakan video kita bisa
tahu sejarah bukan hanya lewat tulisan.115 Siswa juga berpendapat bahwa media
audiovisual

yang digunakan guru menarik

karena sebelumnya guru jarang

menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran dan media yang sering
digunakan guru sebelumnya adalah powerpoint.116
Setelah video pertama selesai guru kemudian langsung memutarkan video
berikutnya yaitu tentang Kesultanan Mataram, pada awal pemutaran video ini
sebagian siswa masih sangat antusias dan mendengarkan.

Gambar V. Siswa sedang menyaksikan video yang ditampilkan Guru
(Sumber: Dokumen Pribadi)
Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada menit ke delapan, mulai ada
beberapa siswa yang terlihat mengantuk dan kurang fokus memperhatikan video.117

113

CL3, CL5, CL6 dan CL7
CL3
115
CL5
116
CL3, CL5, CL6, dan CL7
117
CL1
114
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Hal ini didukung oleh hasil wawancara, ada siswa yang berpendapat bahwa ia
kurang suka dengan penggunaan media audio visual tetapi lebih suka dengan power
point.118 Ada juga siswa yang mengatakan bahwa pada saat video sudah diputarkan
ketika ketinggalan beberapa scene ia mengalami kesulitan mengikuti kelanjutan
dari video tersebut.119

Gambar VI. Peneliti Sedang Melakukan Wawancara dengan Siswa
(Sumber: Dokumen Pribadi)
Kemudian guru meminta siswa memberi tanggapan mereka tentang video
yang sudah mereka tonton, hanya satu orang yang memberi tanggapan dengan
mengatakan bahwa ia merasa setelah menonton video ini ia menjadi tahu asal –
usul nama dari Yogyakarta yaitu dari Ayuda dan Karta yang berarti kota damai,
aman dan tentram.120 Kemudian guru membentuk mereka ke dalam enam
kelompok. Guru memberi tiap kelompok satu masalah untuk dipecahkan bersama.
Setelah 15 menit mereka mengerjakan, guru kemudian meminta perwakilan setiap
kelompok untuk membacakan hasil diskusi mereka. Guru meminta kelompok yang
118

CL2
CL7
120
CL1
119
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sudah selesai terlebih dahulu untuk presentasi, karena masih ada sebagian
kelompok yang belum selesai mengerjakan. Setiap ada yang presentasi guru
meminta siswa yang lain untuk mencatat hal – hal yang mereka rasa penting sebagai
bahan belajar. Presentasi ini membutuhkan waktu selama 15 Menit. Kemudian
guru memberi penguatan dan meminta salah satu siswa memberikan kesimpulan.
Selain itu, guru juga melakukan refleksi. Siswa diajak menemukan nilai nilai yang bisa diteladani dari video tersebut. Guru meminta salah seorang siswa
menemukan nilai – nilai karakter yang bisa di teladani dari video dan hasil diskusi
selama

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti, siswa

mengatakan bahwa nilai yang bisa diteladani adalah pantang menyerah dan rela
berkorban dalam memperjuangkan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Ki Gede
Pemanahan ketika membangun kota gede.

Gambar VII. Peneliti Sedang Melakukan Wawancara dengan Siswa
(Sumber: Dokumen Pribadi)
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Nilai rela berkorban didukung oleh pernyataan siswa yang mengatakan pada
masa itu kerajaan – kerajaan dalam memepertahakan kerajaanya dari Belanda tentu
mengorbankan banya harta benda dan nyawa.121 Ada juga siswa yang mengatakan
dan berpendapat bahwa nilai yang bisa diambil video tersebut adalah dari yang
awalnya belum kita ketahui itu budaya dari mana, kita menjadi tahu, dengan
demikian kita bisa terus menjaga agar budaya tersebut bisa tetap ada.122Ada siswa
yang mengatakan dalam video tersebut ada bagian dimana salah seorang sultan
tidak menepati janjinya atau berbohong, seharusnya kita harus bertindak sesuai apa
yang sudah kita katakan atau jujur.123
Ada juga siswa yang mengatakan nilai yang bisa dipetik misalnya pada saat
Sultan Hadi wijaya diserang Arya Penansang, Sultan Hadi Wijaya berusaha
mempertahankan kerajaanya, dari situ kita belajar rasa nasionalisme kemudian
dalam mempertahakannya tentu ia mengorbankan harta dan nyawa124. Ada juga
siswa yang menyatakan bahwa sikap sultan Hamengkubuwono IX yang berusaha
melindungi rakyatnya dari kerja paksa dengan mempekerjakan mereka untuk
membangun selokan mataram serta sikap Sultan Hamengkubuwuno IX yang ingin
Kasultanan Yogyakarta bergabung NKRI.125

121

CL3 dan CL6
CL3, CL6 dan CL7
123
CL3
124
CL5
125
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Pada tahap berikutnya guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa.
Evaluasi ini terbagi dalam dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Pada
aspek kognitif guru memberi soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Siswa
mengerjakannya selama 20 Menit. Pada aspek afektif guru memberikan siswa
kuesioner skala sikap sebanyak 48 butir pernyataan dengan 16 butir pernyataan
pada sikap nasionalisme, 16 butir soal pada sikap patriotisme dan 16 butir soal
untuk kejujuran . Siswa mengerjakannya selama 20 menit. Setelah selesai, guru
kemudian mempersilakan siswa merapikan bukunya dan bergegas pulang.

Gambar VIII. Siswa Sedang Mengerjakan Soal Evaluasi
(Sumber: Dokumen Pribadi)
Kelas yang seharusnya pulang pukul 15.45 kemudian harus mundur
menjadi 15.50. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran dengan menerapkan media audio visual sejarah lokal bermuatan
pendidikan karakter di kelas X MIPA – 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta terlaksana
dengan sangat baik karena sesuai dan berpedoman dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran.
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3. Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran sejarah dengan menggunakan media audiovisual sejarah
lokal bermuatan pendidikan karakter pada siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10
Yogyakarta adalah sebagai berikut:
a. Aspek Kognitif
Pada aspek kognitif siswa diberi soal sebanyak 20 butir soal dengan soal
yang valid berjumlah 15 butir soal. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 93
dan nilai terendah adalah 53. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum
(KKM) berjumlah 21 Siswa atau 72,41% dengan rata-rata nilai mencapai 75.

b. Aspek Afektif
Pada aspek afektif, siswa diberi kuesioner yang memuat tiga unsur sikap,
antara lain nasionalisme, patriotisme, dan kejujuran. Dalam kuesioner ini memuat
48 pernyataan, 16 pernyataan untuk aspek nasionalisme, 16 pernyataan untuk aspek
patriotisme, 16 pernyataan untuk aspek patriotisme. Dengan hasil sebagai berikut:
1) Sikap Nasionalisme
Tabel 8. Interval Skor Sikap Nasionalisme
No
1
2
3
4
5

𝑋 > 𝑥̅ 𝑖 + 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
̅̅̅
𝑥̅𝑖 + 0,5 𝑆𝑏𝑖
̅̅̅𝑖
𝑥̅𝑖 − 0,5 𝑆𝑏
̅̅̅𝑖
𝑥̅𝑖 − 1,5 𝑆𝑏
𝑋 ≤ 𝑥̅ 𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖

Interval Skor
= X > 32 + 1,5 (10,66) = 48 →
= 32 + 0,5 (10,66) = 37.33 →
= 32 – 0,5 (10,66) = 26,66 →
= 32 – 1,5 (10,66) = 16 →
= X ≤ - 1,5 (10,66) = 16

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
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Tabel 9. : Hasil Sikap Nasionalisme
NO
1
2
3
4
5

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Frekuensi
11
18
-

Prosentase
37.93
62.07
-

Rerata Skor

48.38

Sangat
Tinggi
38%

Tinggi
62%

Gambar IX. Hasil Tes Sikap Nasionalisme
Berdasarkan tabel hasil sikap nasionalisme tersebut siswa yang mencapai
kriteria sangat tinggi pada sikap nasionalisme berjumlah 11 siswa atau 37,93%.
Siswa yang berada pada kriteria tinggi berjumlah 18 siswa atau 62,07%. Siswa yang
berada pada kriteria rendah dan sangat rendah tidak ada. Terlihat dari tabel tersebut
bahwa yang mendominasi dalam sikap nasionalisme ada pada kriteria tinggi.
2) Sikap Patriotisme
Tabel 10. Interval Skor Sikap Patriotisme
No
1
2
3
4
5

𝑋 > 𝑥̅ 𝑖 + 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
̅̅̅𝑖
𝑥̅𝑖 + 0,5 𝑆𝑏
𝑥̅𝑖 − 0,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
𝑥̅𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
𝑋 ≤ 𝑥̅ 𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖

Interval Skor
= X > 32 + 1,5 (10,66) = 48 →
= 32 + 0,5 (10,66) = 37.33 →
= 32 – 0,5 (10,66) = 26,66 →
= 32 – 1,5 (10,66) = 16 →
= X ≤ - 1,5 (10,66) = 16

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
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Tabel 11. Hasil Sikap Patriotisme
NO
1
2
3
4
5

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Frekuensi
22
7
0
0
0

Prosentase
75.86
24.14
0
0
0

Rerata Skor

54.55

Tinggi
24%

Sangat
Tinggi
76%

Gambar X. Hasil Tes Sikap Patriotisme
Berdasarkan tabel hasil sikap patriotisme tersebut siswa yang mencapai
kriteria sangat tinggi berjumlah 22 siswa atau 75.86%. Siswa yang berada pada
kriteria tinggi berjumlah 7 siswa atau 24.14%. Siswa yang berada pada kriteria dan
rendah dan sangat rendah tidak ada. Terlihat pada tabel tersebut bahwa yang
mendominasi dalam sikap patriotisme ada pada kriteria sangat baik.
3) Sikap Kejujuran
Tabel 12. Interval Skor Sikap Kejujuran
No
1
2
3
4
5

𝑋 > 𝑥̅ 𝑖 + 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
̅̅̅
𝑥̅𝑖 + 0,5 𝑆𝑏𝑖
𝑥̅𝑖 − 0,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖
̅̅̅𝑖
𝑥̅𝑖 − 1,5 𝑆𝑏
𝑋 ≤ 𝑥̅ 𝑖 − 1,5 ̅̅̅
𝑆𝑏𝑖

Interval Skor
= X > 32 + 1,5 (10,66) = 48 →
= 32 + 0,5 (10,66) = 37.33 →
= 32 – 0,5 (10,66) = 26,66 →
= 32 – 1,5 (10,66) = 16 →
= X ≤ - 1,5 (10,66) = 16

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
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Tabel 13. Hasil Sikap Kejujuran
NO
1
2
3
4
5

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Frekuensi
6
21
2
0
0

Prosentase
20.69
72.41
6.90
0.00
0.00

Rerata Skor

44.14

Sedang
7%
Sangat
Tinggi
21%

Tinggi
72%

Gambar XI. Hasil Tes Sikap Kejujuran
Berdasarkan tabel hasil sikap kejujuran tersebut, siswa yang mencapai
kriteria sangat tinggi 6 siswa atau 20,69% , pada kriteria tinggi berjumlah 21 siswa
atau 72.41%. Siswa yang berada pada kriteria sedang berjumlah 2 siswa atau 6.90%
Siswa yang berada pada kriteria rendah dan sangat rendah tidak ada. Terlihat dari
tabel tersebut bahwa yang mendominasi dalam sikap kejujuran ada pada kriteria
tinggi.
4. Karakter Yang Paling Berkembang
Karakter yang paling berkembang dalam proses pembelajaran dengan
penerapan media audio visual sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter pada
siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:
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Tabel 14. Karakter yang Paling Berkembang

No Kriteria

1
2
3
4
5

Sangat
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat
Rendah

Nasionalisme
Rerata
F
%
Skor

Patriotisme
Rerata
F
%
Skor

Kejujuran
Rerata
F
%
Skor

11 37.93
18 62.07
0 0
0 0

22 75.86
7 24.14
0 0
0 0

6 20.69
21 72.41
2 6.09
0 0

0

0

48.38

0

0

54.55

0

44.14

0

60
50
40
30
20
10
0
Nasionalisme

Patriotisme

Kejujuran

Gambar XII. Perbandingan Hasil Skala Sikap
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa karakter yang paling
berkembang adalah Patriotisme dengan rata-rata 80,22 dan jumlah siswa yang
mencapai kriteria sangat baik mencapai 15 siswa atau 51,72%, pada kriteria baik
berjumalh 13 siswa atau 44,83%. Siswa yang berada pada kriteria cukup berjumlah
1 siswa atau 3,45%, dan pada kriteria kurang tidak ada. Kemudian karakter
berikutnya adalah nasionalime dengan rata-rata 71,25 dan siswa yang mencapai
kriteria sangat baik pada sikap nasionalisme berjumlah 3 siswa atau 10,34%. Siswa
yang berada pada kriteria baik berjumlah 22 siswa atau 75.86%. Siswa yang berada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

pada kriteria cukup berjumlah 4 siswa atau 13.79%, sedangkan kurang dan gagal
tidak ada. Sedangkan karakter yang kurang bekembang adalah kejujurandengan
rata- rata 64,29 dan siswa yang mencapai kriteria sangat baik. Pada kriteria baik
berjumlah 15 siswa atau 51,72%. Siswa yang berada pada kriteria cukup berjumlah
11 siswa atau 37,93%. Siswa yang berada pada kriteria kurang berjumlah 3 siswa
atau 10,34%, Sedangkan kriteria gagal tidak ada.
C. Pembahasan
1. Persiapan Pembelajaran
Menurut Sapriya, pembelajaran sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan
yang menelaah tentang asal – usul dan perkembangan serta peranan masyarakat
pada masa lampau yang mengandung nilai – nilai kearifan yang dapat digunakan
untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta
didik.126 Pendidik diharapkan dalam pembelaran sejarah bukan hanya sekedar
mentransferkan pengetahuan dan ide, akan tetapi dapat melatih kecerdasan,
membentuk sikap, dan kepribadian. Dari uraian tersebut dalam persiapan
pembelajaran sejarah khususnya dengan penerapan media audio visual sejarah lokal
bermuatan pendidikan karakter ada hal yang harus dipersiapkan, antara lain,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan alat evaluasi.
Penyusunan Rencana pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan
berbagai hal sehingga menjadikan pembelajaran sejarah sebagai wadah untuk
pendidikan karakter. Seperti diungkapkan Zubaedi bahwa pendidikan karakter

126

Sapriya, Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009,
hlm. 209-210
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adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter
peserta didik dan mampu membentuk watak peserta didik, ini mencakup
keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara dan menyampaikan
materi serta bagaimana bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.127
Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran juga meperhatikan Kompetensi
Dasar (KD). Kemudian Kompetensi Dasar dijabarkan dalam bentuk indikator,
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi pembelajaran. Heri Susanto
menjelaskan tujuan pembelajaran berhubungan erat dengan tujuan kurikulum
pendidikan sejarah, selanjutnya tujuan pembelajaran harus mengacu pada
kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dalam penyusunan
rencana pembelajaran terdapat hubungan erat antara tujuan pembelajaran dan
indikator pencapaian yang merupakan penanda untuk mengetahui apakah tujuan
yang diinginkan sudah tercapai atau belum dalam kegiatan pembelajaran128
Guru kemudian menentukan pendekatan, model, dan metode yang
digunakan. Pada penelitian ini, guru menggunakan pendekatan saintifik dengan
model pembelajaran problem based learning serta metode penerapan media audio
visual. Dilanjutkan dengan pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran
seperti diungkapakan Nana Sudjana memiliki manfaat untuk pengajaran yang lebih
menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar, bahan
pengajaran akan lebih jelas maknanya, metode mengajar akan lebih bervariasi, dan
siswa lebih banyak melakukam kegiatan belajar.129

127

Zubaedi, op. cit, Hlm. 19
Heri Susanto, op. cit, hlm. 78
129
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Bandung, Sinar Baru Offset, 1990, hlm. 2
128
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Dalam menentukan media yang digunakan juga harus sesuai dengan materi
pembelajaran. Seperti diungkapkan Sanaky bahwa media yang digunakan harus
sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode mengajar,
tersedianya alat yang dibutuhkan, pribadi pengajar, kondisi siswa, minat dan
kemampuan pembelajar dan situasi yang sedang berlangsung sehingga media yang
digunakan lebih efektif dan efisien.130 Pada penelitian ini, guru menggunakan
media audio visual yang mampu menampilkan gambar bergerak dan bersuara,
paduan antara gambar dan suara ini, membentuk karakter sama dengan objek
aslinya.

131

Peneliti merasa penggunaan media ini sesuai dengan materi

pembelajaran. Sumber belajar yang dipilih juga harus disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran.
Pada tahap berikutnya guru merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan
pembelajaran ini mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada
kegitatan pendahuluan guru mempersiapkan siswa untuk proses pembelajaran.
Pada kegiatan inti guru meminta siswa untuk mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikannya. Pada kegitaan penutup
guru mengajak siswa menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran agar
mampu menemukan nilai – nilai yang bisa diteladani dari pembelajaran yang sudah
dilaksanakan serta mengadakan evaluasi.
Dalam mempersiapkan alat evaluasi guru mempersiapkan dua jenis tes,
yaitu tes pada aspek kognitif dan tes pada aspek afektif. Aspek kognitif untuk

Hujair AH Sanaky, Media pembelajaran Interaktif – Inovatif, Yogyakarta, Kaukaba, 2013,
hlm.7
131
Hujair AH Sanaky, op. cit, hlm. 119
130
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mengukur kecerdasan intelektual siswa setelah proses pembelajaran, pada
penelitian ini guru mempersiapkan 20 butir soal pilihan ganda. Aspek afektfif untuk
mengukur keberhasilan siswa dalam menemukan nilai – nilai yang bisa diteladani
setelah proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, guru mempersiapkan 48 butir
pernyataan dengan fokus pada tigas karakter yaitu, nasionalisme, patriotisme dan
kejujuran. 16 butir pernyataan untuk sikap nasionalisme, 16 butir pernyataan untuk
sikap patriotisme dan 16 butir pernyataan untuk sikap kejujuran.
2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pada prinsip-prinsip pembelajaran sejarah, Heri Susanto menjelaskan
bahwa pembelajaran yang dilakukan haruslah adaptif terhadap perkembangan
peserta didik dan perkembangan zaman.132 Pada saat pelaksanaan pembelajaran
dengan menerapakan media audiovisual sejarah lokal bermuatan pendidikan
karakter, guru berusaha seadaptif mungkin dengan siswa. Guru melakukan
apersepsi dengan menampilkan gambar visual yang melibatkan indera penglihatan.
Hal ini dianggap sesuai oleh guru untuk meransang siswa dalam memulai
pembelajaran. Siswa diharapkan setelah apresepsi lebih aktif dalam pembelajaran.
Pada pelaksanaanya siswa memberi tanggapan sesuai dengan apa yang mereka lihat
kemudian mengungkapkanya secara spontan. Spontanitas ini peneliti merasa terjadi
karena siswa langsung menanggapi apa yang mereka lihat. Meskipun yang siswa
ucapkan hanya berupa satu atau dua kata, tetapi hal ini mampu memberi dasar
pemikiran kepada siswa terhadap apa yang akan mereka pelajari.
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Pada tahap berikutnya, saat guru menampilkan media audio visual yang
sudah disiapkan, siswa terlihat sangat antusias. Hal ini sesuai dengan manfaat
media pembelajaran yang diungkapkan Nana Sudjana bahwa pengajaran akan lebih
menarik perhatian siswa pada saat menggunakan media.

133

Berdasarkan

wawancara dengan siswa dapat disimpulkan antusiasme siswa ini disebabkan
karena pembelajaran semakin menarik dan lebih mudah dipahami ketika
menggunakan media audio visual. Seperti diungkapakan beberapa siswa bahwa
dengan penggunaan media audio visual siswa bisa belajar tidak hanya melalui
tulisan dan bisa melihat peninggalan-peninggalan masa lalu secara visual. Peneliti
juga melihat hal ini terjadi dikarenakan penggunaan media audiovisual pada
pembelajaran sejarah di kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan
hal yang baru bagi siswa. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada siswa
kelas X

MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta

yang mengatakan bahwa

sebelumnya guru dalam penggunaan media pembelajaran lebih sering
menggunakan media powerpoint dibandingkan dengan media audio visual.
Hal lain yang bisa mempengaruhi antusiasme siswa ini adalah materi yang
disampaikan tentang sejarah lokal Yogyakarta yaitu tentang sejarah Kotagede dan
Kasultanan Mataram yang jika dilihat merupakan asal – usul kota Yogyakarta. Hal
ini semakin menumbuhkan minat siswa karena siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri
10 Yogyakarta yang mayoritas berasal dari Yogyakarta. Hal lain yang
mempengaruhi ialah lokasi sekolah yang juga berada di ruang lingkup Kota
Yogyakarta.
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Tidak semua siswa juga mengalami hal yang sama atau memiliki
antusiasme yang sama terhadap pembelajaran dengan menerapkan media audio
visual. Hal ini terlihat dari tanggapan beberapa siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta
yang mengatakan bahwa mereka lebih senang metode pembelajaran yang dilakukan
oleh guru sebelum menggunakan media audio visual. Ini sesuai dengan fungsi
media

pembelajaran

yang

dikemukakan

Wina

Sanjaya

bahwa

media

memperhatikan juga fungsi individualitas yang harus memenuhi dan melayani
kebutuhan setiap peserta didik yang memiliki minat dan gaya belajar yang
berbeda.134 Peneliti merasa bahwa siswa yang tidak memiliki antusiasme yang sama
dengan teman – temannya ini memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda.
Kondisi lain yang bisa mempengaruhi ialah jam pelaksanaan pembelajaran, yaitu
pada pukul 14.15 yang memungkinkan siswa sudah lelah dalam pembelajaran.
Meskipun demikian beberapa siswa ini juga diharapkan mendapat pengalaman
belajar yang sama dengan teman-temannya.
Pada tahap berikutnya, guru melakukan refleksi atau siswa diajak
menemukan nilai – nilai yang bisa diteladani dari pembelajaran yang sudah
berlangsung. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran sejarah yang
diungkapkan oleh Sapriya yang mengatakan pembelajaran sejarah merupakan
cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal – usul dan perkembangan
serta peranan masyarakat pada masa lampau yang mengandung nilai – nilai kearifan
yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan
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kepribadian peserta didik.135 Pada saat refleksi siswa diminta mencari nilai – nilai
yang bisa diteladani. Siswa mengemukakan pendapat mereka bahwa nilai yang
dominan yang bisa ditemukan dalam pembelajaran sejarah ialah rela berkorban.
Ini didukung oleh tanggapan siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta
lainnya ketika diwawancarai bahwa nilai rela berkorban dan memperjuangkan
tanah air adalah nilai yang banyak ditemukan selama proses pembelajaran yang
sudah berlangsung.
Beberapa siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta
mengemukakan bahwa pada masa itu banyak para sultan mengorbankan harta
benda mereka untuk mempertahankan kerajaan mereka, baik dari kerjaan lain
maupun dari kolonial. Pendapat ini juga sesuai dengan isi media audio visual yang
digunakan karena banyak memuat profil para tokoh yang menonjolkan
kepahlawanan para tokoh tersebut. Nilai-nilai ini kemudian diaharapkan mampu
dimanfaatkan siswa sebagai proses pembentukan diri secara terus menerus
sehingga menjadi karakter baik yang tertanam di dalam diri siswa. Seperti
diungkapkan oleh kesuma bahwa pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah
hendaknya menguatkan dan mengembangkan nilai – nilai kehidupan yang dianggap
penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan siswa yang khas
sebagaimana nilai – nilai yang dikembangkan.136
Pada tahap selanjutnya, guru memberikan evaluasi terhadap peserta didik.
Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti proses
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pembelajaran. Tes yang diberikan guru memuat dua aspek yang dinilai yaitu, aspek
kognitif dan aspek afektif.

3. Hasil Pembelajaran
Hasil belajar dengan menerapkan media audio visual sejarah lokal
bermuatan pendidikan karakter dibagi dalam dua aspek yaitu, aspek kognitif dan
aspek afektif, yang hasilnya sebagai berikut:
a. Aspek Kognitif,
Pada aspek kognitif siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum
(KKM) yaitu 72.41%. Pencapaian ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Peneliti
melihat hal yang domninan mempengaruhi hasil belajar siswa ini adalah media
yang digunakan dan materi yang disampaikan. Penggunaan media seperti dikatakan
oleh Azhar Arsyad bahwa penggunaan media meningkatkan proses dan hasil
belajar siswa, hal ini juga terlihat dari rata-rata yang diperoleh siswa mencapai 75.
Hal lain yang mempengaruhi perolehan nilai siswa adalah kemampuan siswa
mengkontruksi pengetahuan sendiri, seperti di kemukakan oleh Paul Suparno
bahwa pengetahuan kita adalah kontruksi (bentukan) kita sendiri.137 Dalam
mengkontruksi pengetahuannya siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda
seperti dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa peserta didik memiliki minat dan
gaya belajar yang berbeda pada setiap individu.138 Sehingga ini mempengaruhi
hasil belajar siswa dilihat dari nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 53.
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b. Aspek Afektif
Pada aspek afektif, dikategorikan dalam tiga kategori sikap yaitu,
nasionalisme, patriotisme dan kejujuran, yang hasilnya sebagai berikut:
1) Sikap Nasionalisme
Pada sikap nasionalisme rata-rata skor yang diperoleh siswa adalah 48,38
dan siswa yang mencapai pada kriteria sangat tinggi berjumlah 11 siswa atau
62,07% dan pada kategori tinggi mencapai 18 siswa atau 62.07%. Hasil yang
didominasi tinggi ini tentu dipengaruhi oleh materi yang diajarkan karena nilai atau
pendidikan karakter berasal dari materi yang disampaikan selama proses
pembelajaran. Materi yang disampaikan berkaitan dengan asal-usul Yogyakarta
sampai bergabungnya Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dari pengertian tersebut siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10
Yogyakarta memahami bahwa sikap Sultan Hamengkubuwono IX yang ingin
bergabung dengan NKRI dan tetap mempertahankan kesatuannya adalah sikap
nasionalisme. Ini didukung oleh pernyataan siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10
Yogyakarta bahwa Sikap sultan yang ingin bergabung NKRI adalah sikap yang
patut kita teladani untuk terus mempertahankan persatuan.
Dari hasil wawancara beberapa siswa juga mengatakan bahwa banyak para
sultan yang berjuang mempertahakan kerajaannya. Ini sesuai dengan pengertian
Nasionalisme yang dikemukakan oleh Ernest Renan dalam Wiharyanto bahwa
Nasionalisme diartikan sebagai suatu paham dari sekolompok orang yang ingin
bersatu dan ingin tetap mempertahankan kesatuannya itu dengan jalan apapun.139
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Hal lain yang mempengaruhi hasil ini adalah media audio visual yang
digunakan. Media audio visual yang digunakan memang memiliki unsur
pendidikan karakter pada aspek sikap nasionalisme tetapi yang lebih ditonjolkan
adalah kerelaan berkorban para tokoh yang dipaparkan dalam media tersebut
sehingga siswa lebih fokus terhadap hal tersebut dan kurang menemukan sikap
nasiolisme yang ada dibalik kerelaan berkorban para tokoh tersebut. Selain itu,
yang juga mempengaruhi adalah siswa lebih fokus mengartikan sikap nasionalisme
sebagai sikap pada kecintaan terhadap suatu negara seperti diungkapkan oleh Heri
Suanto bahwa siakp nasionalisme merupakan semangat kebangsaan yang timbul
sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang
didalamnya terdapat jiwa patriotism, ketulusan berkorban untuk kepentingan
bersama, kemerdekaan dan persatuan bangsa.140 Sedangkan dalam media audio
visual mencertikan tentang perjuangan kerajaan – kerajaan Islam.
2) Sikap Patriotisme
Pada sikap patriotisme, siswa yang mencapai kriteria sangat tinggi
mencapai 22 siswa atau 75,86% dan pada kriteria tinggi berjumlah 7 siswa atau
24,14% dengan rata-rata skor 54,55. Hasil yang sangat tinggi ini tentu sangat
dipengaruhi oleh materi ajar yang disampaikan. Terlebih media audio visual yang
digunakan memuat Sejarah Kotagede dan Kasultanan Mataram yang isinya lebih
didominasi oleh perjuangan dan rela berkorbannya para tokoh dalam
mempertahankan kerajaannya dalam melawan penjajah. Seperti diungkapkan oleh
Suprapto, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seeorang yang rela
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mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.

141

Seperti dalam media audio visual yang digunakan dapat dilihat dari perjuangan
Raden Mas Said yang melakukan perlawanan karena terlalu banyaknya intervensi
kolonial dalam pemerintahan Kesultanan Mataram.
Kerelaan berkorban para tokoh didalam media audio visual yang digunakan,
didukung oleh pernyataan siswa kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta yang
menyatakan bahwa banyak para tokoh mengorbankan segala – galanya dalam
mempertahankan kerajaannya. Beberapa siswa mengatakan bahwa dalam
mempertahankan kerajaan dari lawan para tokoh dalam media audio visual yang
digunakan banyak berkorban seperti harta bahkan nyawa seperti yang dilakukan
Sultan Hadi Wijaya melawan Arya penansang dan para sultan – sultan Mataram
Islam dalam mempertahakan kerajaaanya dari penjajahan kolonial.
3) Sikap kejujuran
Siswa yang mencapai kriteria sangat baik berjumlah 6 siswa atau 20,69%,
pada kriteria tinggi mencapai 21 siswa atau 72,41% dan pada kriteria sedang 2
siswa atau 6,90% dengan rata-rata nilai 44,14. Jika dilihat dari rata-rata, nilai sikap
kejujuran ini merupakan sikap yang memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan
dengan sikap lainnya. Tentu ini juga dipengaruhi oleh materi atau bahan ajar yang
disampaikan. Siswa dalam materi pembelajaran yang digunakan hanya menemukan
sedikit tentang nilai kejujuran yang ada didalam media audio visual yang digunakan
oleh guru. Pada hasil wawancara siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10
Yogyakarta mengemukakan bahwa mereka hanya melihat nilai kejujuran pada
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bagian Pakubuwono II tidak jadi memberikan tanah yang sudah dijanjikan kepada
Pangeran Mangkubumi. Seperti diungkapkan oleh Kesuma bahwa sikap jujur
merupakan kepustusan seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk pesaraan,
kata-kata dan perbuatan) bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi atau menipu
orang lain untuk keuntungan dirinya.

142

Siswa tidak banyak melihat hal tersebut

dari materi pembelajaran dan penggunaan media audiovisual yang digunakan guru.
Hal ini mempengaruhi hasil dari sikap kejujuran.
4. Karakter Yang Paling Berkembang
Karakter yang paling berkembang dengan penerapan media audio visual
sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter pada siswa kelas X MIPA 4 SMA
Negeri 10 Yogyakarta adalah Sikap Patriotisme. Ini dibuktikan dengan hasil
kuesioner yang menunjukkan rata-rata skor pada sikap patriotisme adalah 54,55
disusul oleh sikap nasionalisme 48,38 dan yang paling terkahir adalah kejujuran
44,14. Hal ini tentu dipengaruhi oleh media audio visual yang digunakan. Media
audio visual ini lebih banyak menampilkan tentang kepahlawan para tokoh dalam
mempertahakan kerajaannya. Seperti diungkapakan oleh Suprapto bahwa
patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela
mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.143
Seperti yang dilakukan oleh Sultan Hadi Wijaya dalam mempertahakan kerajaanya
dari Arya Penansang dan para Sultan Mataram yang mempertahankan kerajaanya
dari jajahan kolonial.
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Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan siswa kelas X MIPA 4
yang hasilnya lebih banyak mengatakan bahwa media audio visual yang digunakan
banyak berbicara tentang kerelaan berkorban para tokoh seperti bagaimana para
sultan mempertahankan kerajaannya dari serangan kerajaan lain dan penjajahan
kolonial. Kemudian, sikap yang paling berkembang setelah patriotisme adalah
sikap nasionalisme, dalam media audio visual yang digunakan memang memiliki
unsur pendidikan karakter pada aspek sikap nasionalisme tetapi siswa lebih fokus
pada perjuangan dan kerelaan berkorban tokoh dalam media tersebut sehingga
siswa kurang menemukan sikap nasionalisme yang ada dibalik kerelaan berkorban
para tokoh tersebut, hal lain yang juga mempengaruhi adalah siswa lebih fokus
mengartikan sikap nasionalisme sebagai sikap pada kecintaan terhadap suatu
negara khususnya negara Indonesia seperti diungkapkan oleh Heri Susanto bahwa
sikap nasionalisme merupakan semangat kebangsaan yang timbul sebagai wujud
penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang didalamnya
terdapat jiwa patriotisme, ketulusan berkorban untuk kepentingan bersama,
kemerdekaan dan persatuan bangsa.144 Sedangkan dalam media audio visual
mencertikan tentang perjuangan kerajaan – kerajaan Islam.
Sikap yang paling terakhir adalah sikap kejujuran, sikap ini menjadi sikap
yang kurang berkembang, hal ini dipengaruhi oleh media pembelajaran yang
memang tidak banyak memperlihatkan sikap kejujuran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan menerapkan media audio
visual sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter dipersiapkan dengan sangat
baik. Dalam mempersiapkannya guru menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Media Pembelajaran, dan Alat Evaluasi. Guru dalam
penyusunan RPP didasarkan pada Kompetensi Dasar (KD) yang kemudian
dijabarkan menjadi indikator, tujuan pembelajaran, dan materi ajar. Guru juga
memilih model pembelajaran, sumber belajar, dan menyusun kegiatan yang
akan dilakukan selama proses pembelajaran. Selain itu, guru juga
mempersiapkan

media

pembelajaran

yang

sesuai

dengan

indikator

pembelajaran. Guru juga menyiapkan alat evaluasi berupa tes. Tes yang
digunakan dibedakan dalam dua jenis, tes kognitif dan tes afektif. Guru dalam
penyusunan tes kognitif berdasar pada indikator pembelajaran dan kisi-kisi
yang sudah dibuat. Dalam penyusunan tes afektif, guru juga berdasar pada kisikisi.
2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan media audio visual sejarah lokal
bermuatan

pendidikan

karakter

dilaksanakan

dengan

baik.

Dalam

pelaksanaannya guru berpedoman dengan rencana pelaksanaan pembelajaran
yang sudah disiapkan. Sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan
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berjalan dengan baik. Dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
penutup serta pada saat melakukan evaluasi.
3. Hasil belajar siswa dengan menerapkan media audio visual sejarah lokal
bermuatan pendidikan karakter menunjukkan hasil yang baik. Hasil belajar
dibedakan dalam dua jenis yaitu hasil belajar pada aspek kognitif dan aspek
afektif. Pada aspek kognitif menunjukkan hasil yang cukup tinggi dengan ratarata nilai siswa adalah 75. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimun
mencapai 72,41%. Pada aspek afektif dibedakan dalam tiga aspek sikap yaitu,
sikap nasionalisme, patriotisme dan kejujuran. Pada sikap nasionalisme
dominan berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata skor yang diperoleh siswa
48,38. Siswa yang mencapai pada kriteria sangat tinggi 37,93% dan pada
kategori tinggi mencapai 62.07%. Pada sikap patriotisme dominan pada kriteria
sangat tinggi dengan rata-rata skor 54,55. Siswa yang mencapai kriteria sangat
tingg mencapai 75.86% dan pada kriteria tinggi 24,14%. Pada sikap kejujuran
dominan berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata skor 44,14. Siswa yang
mencapai kriteria sangat tinggi 20,69 %, pada kriteria tinggi mencapai 72,41%
dan sedang 6,90%.
4. Karakter yang paling berkembang dengan menerapkan media audio visual
sejarah lokal bermuatan pendidikan karakter adalah patriotisme. Ini didasarkan
pada rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 54,55.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi sekolah
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan pembelajaran
dengan menjadikan media audio visual sebagai alternatif media pembelajaran.
2. Bagi guru
Pembelajaran dengan menggunakan media audio visual ini dapat
dikembangkan dan diteliti lebih lanjut oleh guru.
3. Bagi siswa
Diharapkan dengan menggunakan media audio visual siswa semakin
termotivasi untuk belajar sejarah.
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Lampiran 1

INSTRUMEN OBSERVASI
AKTIVITAS GURU DI KELAS
NO.
I

II.

ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI
PRA PEMBELAJARAN
1. Memeriksa kesiapan ruang, alat pembelajaran,
dan media



2. Memeriksa kesiapan siswa



MEMBUKA PEMBELAJARAN
1. Melakukan kegiatan apersepsi



2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
dan rencana kegiatannya
III

YA



KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
A. Penguasaan materi pembelajaran
1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran



2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang relevan



3. Menyampaikan materi sesuai dengan hirarki
belajar



4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan



B. Pendekatan/strategi pembelajaran
1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai.



2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa.



3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut



4. Melaksanakan pembelajaran yang terkoordinasi



TIDAK
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5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat
kontekstual
6. Mengakomodasi adanya keragaman budaya
Nusantara



7.
Melaksanakan
pembelajaran
yang
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif



8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
waktu yang telah dialokasikan



C. Pemanfaatan media audio visual sebagai sumber belajar
1. Menunjukkan penggunaan media audio visual
dalam pembelajaran



2. Menghasilkan pesan yang menarik



3. Menggunakan media secara efektif dan efisien



4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media



D.
Pembelajaran
yang
memicu
dan
memelihara keterlibatan siswa
1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam
pembelajaran



2. Merespons positif partisipasi siswa



3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru-siswa
dan siswa-Siswa



4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons
siswa



5. Menunjukkan hubungan antarpribadi yang
kondusif
6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa
dalam Belajar
E. Penilaian proses dan hasil belajar
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1. Melakukan penilaian awal



2. Memantau kemajuan belajar
3. Memberikan tugas sesuai dengan kompetensi



4. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan
kompetensi



F. Penggunaan Bahasa

IV

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan
lancar



2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar



3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai



PENUTUP
A. Refleksi dan rangkuman pembelajaran
1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa



2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa



B. Pelaksanaan tindak lanjut
1. Memberikan arahan, kegiatan, atau tugas
sebagai bagian pengayaan

Yogyakarta, 30 April 2018
Peneliti

Eben Haezer Gulo
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INSTRUMEN OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA DI KELAS

NO.

BUTIR-BUTIR SASARAN

YA

1.

Siswa siap mengikuti proses pembelajaran



2.

Siswa memperhatikan penjelasan guru



3.

Siswa menanggapi pembahasan pelajaran



4.

Siswa mencatat hal-hal penting



5.

Siswa mengerjakan tugas dengan baik



TIDAK
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Lampiran 2

KISI – KISI WAWANCARA
No
1
2
3
4
5

Butir – butir pertanyaan
Penerapan Media audio visual
Kemenarikan pembelajaran sejarah dengan penerapan media audio
visual
Kendala dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sejarah
dengan penerapan media audio visual
Pemahaman peserta didik dengan sejarah lokalnya (Yogyakarta)
Nilai – nilai yang bisa diteladani (nasionalisme, patriotisme, dan
kejujuran)
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Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1. Bagaimana pembelajaran sejarah selama ini?
2. Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?
3. Apakah guru sejarah pernah menggunakan media pembelajaran?
4. Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media pembelajaran?
5. Apakah guru sejarah pernah menggunakan media audio visual?
6. Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?
7. Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?
8. Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?
9. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah lokal di daerahmu?
10. Sejauh mana kamu memahami sejarah Yogyakarta?
11. Apa yang kesan kamu setelah menonton video sejarah lokal Yogyakarta?
12. Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang sudah
kamu tonton?
13. Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
nasionalismemu? Tunjukkan pada bagian apa?
14. Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
patriotismemu? Tunjukkan pada bagian apa?
15. Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
kejujuranmu? Tunjukkan pada bagian apa?
16. Menurutmu apakah video tersebut sudah baik? Kurangnya pada bagian mana?
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Lampiran 4

DAFTAR NARASUMBER

Siswa
1. Cindy Gunawan (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
2. A. Erlangga Stevano (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
3. Faisal Al Hakim (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
4. Joash Ananda K. (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
5. Nada Salsabila (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
6. Rafly Budianto (Siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 10 Yogyakarta)
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Lampiran 5

CATATAN LAPANGAN 1
OBSERVASI
Pada pukul 14.15 guru mata pelajaran memasuki kelas XI MIPA 4. Guru
terlihat membawa laptop dan buku. Dari pengamatan peneliti, siswa baru selesai
merapikan kembali kelasnya dari berbagai potongan kertas karena pembelajaran
sebelumnya adalah matematika yang menggunakan media yang terbuat dari kertas.
Guru kemudian memberi salam dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian
guru meminta seluruh handphone dan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran
sejarah untuk disimpan terlebih dahulu, guru meminta salah satu siswa
mengambilkan kabel ke kantor guru, kabel penghubung laptop ke proyektor.
Selanjutnya, guru kemudian melakukan apersepsi dengan menampilkan dua buah
gambar tentang kesultanan Mataram di layar monitor dan memberi pertanyaan
tentang gambar tersebut. Kemudian siswa diminta memberi tanggapan tentang
gambar yang mereka lihat. Ada 3 orang siswa memberi tanggapan mereka tentang
gambar tersebut dengan tanggapan bahwa gambar yang mereka lihat tersebut
adalah keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta serta mengatakan bahwa
gambar tersebut berkaitan dengan Sultan.
Selanjutnya guru memutarkan video pertama yaitu tentang Kotagede, guru
meminta siswa memperhatikannya baik – baik. Pada saat pemutaran video ini,
siswa terlihat sangat antusias, siswa bahkan meminta membesarkan volume video
tersebut dan terlihat banyak siswa mencatat hal – hal yang menurut mereka penting
dari isi video tersebut. Selanjutnya siswa sangat memperhatikan sampai akhir.
Video pertama berdurasi 16.46 Menit.

Setelah video pertama selesai guru
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kemudian meminta siswa memperhatikan kembali video berikunya tentang
Kasultanan Mataram, pada awal pemutaran video ini siswa masih sangat antusias
dan mendengarkan. Tetapi pada menit ke 8, mulai ada beberapa siswa yang terlihat
mengantuk dan kurang fokus memperhatikan video. Video kedua berdurasi 15.53
Menit. Total durasi kedua video tersebut 33.39 Menit. Kemudian guru meminta
siswa memberi tanggapan mereka tentang video yang sudah mereka tonton, hanya
satu orang yang memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa ia merasa setelah
menonton video ini ia menjadi tahu asal – usul nama dari Yogyakarta yaitu dari
Ayuda dan Karta yang berarti kota damai, aman dan tentram. Kemudian guru
memberi tiap kelompok, satu masalah untuk dipecahkan bersama. Setelah 15 menit
berlalu mereka mengerjakannya, guru kemudian meminta perwakilan setiap siswa
untuk membacakan hasil diskusi mereka. Guru meminta kelompok yang sudah
selesai terlebih dahulu, karena masih ada sebagian kelompok yang belum selesai
mengerjakan. Setiap ada yang presentasi guru meminta siswa yang lain untuk
mencatat hal – hal yang mereka rasa penting sebagai bahan belajar. Presentasi ini
membutuhkan waktu selama 15 Menit.
Kemudian guru memberi penguatan dan meminta salah satu siswa
memberikan kesimpulan dan meminta salah seorang siswa menemukam nilai – nilai
karakter yang bisa di teladani dari video dan hasil diskusi selama

proses

pembelajaran. Seterusnya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, guru memberi
soal pilihan ganda sebanyak 20 Butir soal. Mereka mengerjakannya selama 20
Menit. Kemudian guru memberikan mereka kuesioner skala sikap sebanyak 50
butir penyataan. Mereka mengerjakannya selama 20 menit. Seteah selesai guru
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kemudian mempersilakan siswa merapikan bukunya dan bergegas pulang. Kelas
yang seharusnya pulang pukul 15.45 kemudian harus mundur menjadi 15.50.
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Lampiran 6

CATATAN LAPANGAN 2
WAWANCARA

Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: Cindy Gunawan (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X
MIPA 4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan

P

: : Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Kesulitannya itu kalau materiya banyak, kayak kerajaan – kerajaan

dan susah ngafalin.
P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Bisa jadi Solusi, ya tapi kalau penjelasannya kurang jelas ya sama saja.

P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang

memanfaatkan media audio visual?
I

: Ya itu, kalau kurang jelas.

P

: Sejauh mana kamu mengenali sejarah Yogyakarta.

I

: Sedikit.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?

I

: Lebih suka power point.
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P

: Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang
sudah kamu tonton?

I

: Lebih tau sejarahnya, lebih bisa menghargai sesama.
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Lampiran 7

CATATAN LAPANGAN 3
WAWANCARA
Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: A. Erlangga Stevano (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X
MIPA 4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan
P

: Bagaimana Pembelajaran Sejarah Selama ini?

I

: Menurut aku kalau pelajaran sejarah itu, kadang membosankan
kadang menyenangkan, karena Gurunya juga lucu di kelas, ya
menyenangkan.

P

: Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Mungkin dihafalannya ya, soalnya kayak sekarang itu menghafal
kerajaan – kerajaan Islam dan peninggalan – peninggalanya itukan
banyak itu. Kalau mengahafal kayak gitu, kadang aku itu sulit. Soalnya
di Biologi hafalannya banyak ditambah Sejarah. Kesulitannya
mungkin di hafalan saja.

P

: Apakah guru sejarah pernah menggunakan media pembelajaran?

I

: Gurunya . .Gak kok, Biasa aja.

P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Ya menjadi asyik juga, kita bisa melihat secara visual sejarahnya itu
gimana,
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P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?

I

: Kalau semisal bawa laptop kadang proyektor gak bisa nyambung, Jadi
gagal liat videonya, jadi kurang maksimal.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?

I

: Mungkin lebih menarik Video.

P

: Sejauh mana kamu memahami sejarah Yogyakarta?

I

: Kalau jogja ya tidak terlalu tapi tau dikit.

P

: Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang
sudah kamu tonton?

I

: Yang dapat kita teladani mungkin, Yang awalnya kita tidak tau itu budaya
asalnya darimana, kita menjadi tahu. Jadi kita itu dapat melestarikan setiap
budaya peninggalan yang bersejarah itu, supaya selalu tetap berdiri.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
nasionalismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I
: Ya, ada. Soalnya bercampur dengan politik juga, politik kerajaan misalnya
saja ketika adanya perlawanan yang dilakukan raden mas said, itukan juga karena
tidak suka dengan penjajah.
P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
Patriotisme? Tunjukkan pada bagian apa?

I
: Ya, ada. Semacam mempertahankan kerajaan gitu, mereka harus
mengorbankan banyak harta benda bahkan nyawa.
P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
Kejujuran? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Nek dari ceritanya, kan kemaren itu ada yang berkhianat itu,dari situ juga
kita juga harus bertindak jujur.

P

: Menurutmu apakah video tersebut sudah baik? Kurangnya pada bagian
mana?

I

: Saya kan juga baru belajar Videografi gitu, mungkin kurangnya di
Stabilizernya aja sih.
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Lampiran 8

CATATAN LAPANGAN 4
WAWANCARA

Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: Faisal Al Hakim (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X
MIPA 4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan

P

: Bagaimana Pembelajaran Sejarah Selama ini?

I

: Ya, lumayan Seru, kalau sama Babe, Seru.

P

: Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Ya Ada, Kalau kisi – kisinya tidak sesuai sama yang keluar PTS, ada yang
tidak sesuai ada tambahan soal padahal di kisi – kisinya cuma segitu, bisa
ada tambahan soal lebih dari satu.

P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Itu malah lebih, lebih enak pakai Video.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?

I

: Ya kalau saya lebih menarik pakai Video.

P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?

I

: Kalau suaranya kurang jelas, apalagi kalau videonya banyak tulisannya
gitu, malas bacanya. Lebih suka yang banyak suaranya
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P

: Apa yang kamu ketahui tentang sejarah lokal di daerahmu?

I

: Didekat rumahku tu, ada Sapalabekaka,

P

: Sejauh mana kamu memahami sejarah Yogyakarta?

I

: Ya, tau sedikitlah.

P

: Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang
sudah kamu tonton?

I

: Video kemaren? Agak lupa.
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Lampiran 9

CATATAN LAPANGAN 5
WAWANCARA

Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: Joash Ananda K. (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X
MIPA 4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan

P

: Bagaimana Pembelajaran Sejarah Selama ini?

I

: Ya kalau pembelajaran Sejarah sih, kan kalau saya gurunya Babe ya jadi

itu Santai, kalau sama Babe itu Santai
P

: Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Selama ini sih gak ada.

P

: Apakah guru sejarah pernah menggunakan media pembelajaran?

I

: Media pembelajaran? Jarang.

P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media pembelajaran?

I

: Ya lebih enak, lebih enak pake media sih.

P

; Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Iya bisa sih, Bisa menjadi Solusi.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?
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I

: Iya bisa lebih menarik, kan kita bisa tau isi sejarahnya tentang apa saja
lewat video bukan Cuma lewat tulisan.

P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?

I

: Gak ada sih. Tapi lebih senang video.

P

: Sejauh mana anda mengetahui Sejarah yogyakarta?

I

: Dikit.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
nasionalismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya, menemukan, misalnyakan ketika siapa itu pendiri kerajaan Sultan
Hadi wijaya diserang Arya penangsang ia harus mempertahankannya.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
Patriotismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya, pas perebutan wilayah kan itu rela berkorban.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
kejujuran? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Belum menemukan.

P

: Menurutmu apakah video tersebut sudah baik? Kurangnya pada bagian
mana?

I

: Iya, sudah pas, sudah bagus.
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Lampiran 10

CATATAN LAPANGAN 6
WAWANCARA

Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: Nada Salsabila (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X MIPA
4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan

P

: Bagaimana Pembelajaran Sejarah Selama ini?

I

: Ya Bagus sih buat kita, buat nambah ilmu.

P

: Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Banyak, Banyak Banget, banyak banget yang dipelajari, banyak banget.
Tau kan negara Indonesia itu segede kaya apa. Terus kan kalo ada negara
pasti ada sisa sejarahnya, ya itu, kita harus belajar biar tidak hilang.

P

: Apakah guru sejarah pernah menggunakan media pembelajaran?

I

: Iya, power point.

P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Bagus, bisa nambah pemahaman, bisa lebih tau.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?

I

: Kalo menurut saya, lebih bagus diduain saja. Biar lebih nyambung.
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P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?

I

: Kalau tidak dijelasin. Kita tidak tau mau nanya apa. Kalau ada yang tidak
kita tahu di Video kita harus nanya. Sama aja kita tidak mengerti.

P

: Sejauh mana kamu mengenali sejarah Yogyakarta?

I

: Iya, tau dikit.

P

: Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang
sudah kamu tonton?

I

: Melestarikan budaya, terus kita harus belajar tentang asal – usul.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
nasionalismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Ya,

ya buat mempertahankan kerajaan itu kita harus memiliki rasa

nasionalisme.
P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
Patriotismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Ya, buat mempertahankan kerjaankan butuh pengorbanan.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
kejujuran? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya dong. Liat aja pas Pangeran Mangkubumi tidak jadi mendapatkan
tanah yang sudah di Janjikan Pakubuwono II, ia bergabung dengan Raden
Mas Said, kita kan harusnya menepati janji gitu.
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Lampiran 11

CATATAN LAPANGAN 7
WAWANCARA

Judul/topik

: Penerapan Media Audio Visual Sejarah Lokal Bermuatan
Pendidikan Karakter Karakter pada Siswa Kelas X Mipa 4 Sma
N 10 Yogyakarta

Nama Peneliti : Eben Haezer Gulo
Responden

: Rafly Budianto (Siswa SMA N 10 Yogyakarta kelas X MIPA
4)

Hari/Tanggal

: Selasa, 08 Mei 2018

Keterangan P : Peneliti
I : Informan

P

: Bagaimana Pembelajaran Sejarah Selama ini?

I

: Asyik, Seru gitu.

P

: Apa saja hambatan/kesulitan kamu dalam belajar sejarah selama ini?

I

: Kesulitannya paling menghafal.

P

: Apakah guru sejarah pernah menggunakan media pembelajaran?

I

: Paling Powerpoint.

P

: Apakah guru sejarah pernah menggunakan media audio visual?

I

: Belum pernah.

P

: Bagaimana menurut kamu mengenai penggunaan media audio visual?

I

: Ya, menarik sih.

P

: Bagaimana menurut kamu setelah menggunakan audio visual dalam
pembelajaran sejarah? Lebih menarik mana?

I

: Lebih menarik video sih.
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P

: Apa saja hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang
memanfaatkan media audio visual?

I

: Palingan kalau video udah ada alurnya kan, jadi kalau udah ketinggalan
tidak bisa mengikuti, harus nunggu selesai dulu.

P

: Sejauh mana kamu mengenali sejarah Yogyakarta?

I

: Ya sedikit.

P

: Menurut kamu, nilai apa yang bisa diteladani berdasarkan video yang
sudah kamu tonton?

I

: Ya kita harus mengenali sejarah kita terlebih dulu, dengan begitu kita
bisa menghargai dan melestarikannya.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
nasionalismemu? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya, misalnya dari sikap sultan Hamengkubuwono IX yang berusaha
melindungi rakyatnya dari Kerja Paksa dengan cara mempekerjakan
mereka untuk membangun selokan mataram serta sikap sultan yang ingin
bergabung NKRI.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
patriotisme? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya, misalnya dari sikap pemerintahan kesultanan yang rela berkorban.

P

: Menurut kamu apakah video yang tadi ditonton membangkitkan rasa
kejujuran? Tunjukkan pada bagian apa?

I

: Iya, ada.

P

: Menurutmu apakah video tersebut sudah baik? Kurangnya pada bagian
mana?

I

: Sudah bagus. Dari tulisannya sama audionya juga.
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Lampiran 12

Lembar Pengamatan Dokumen
Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Penerapan Media Audio Visual Sejarah
Lokal Bermuatan Pendidikan Karakter
No
1
2
3
5
6
7
8

Dokumen
Silabus
RPP
Kisi – kisi Soal
Soal
Kunci Jawaban
Kisi-kisi penilaian
afektif
Kuesioner

Ketersediaan
A
TA







Keterangan:
A

: Ada

TA

: Tidak Ada

L

: Lengkap

TL

: Tidak Lengkap



Kelengkapan
L
TL








Ket.
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SILABUS SMA/MA/SMK/MAK
Mata Pelajaran
Kelas
Kompetensi Inti

: X
:

: Sejarah Indonesia (Wajib)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar
1.1 Menghayati keteladanan
para pemimpin dalam
mengamalkan
ajaran
agamanya.
1.2 Menghayati keteladanan
para pemimpin dalam
toleransi antar umat
beragama
dan

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar
mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari
2.1 Menunjukkan
sikap
tanggung jawab, peduli
terhadap berbagai hasil
budaya pada masa pra
aksara, Hindu-Buddha
dan Islam
2.2 Meneladani sikap dan
tindakan cinta damai,
responsif dan pro aktif
yang ditunjukkan oleh
tokoh sejarah dalam
mengatasi
masalah
sosial dan lingkungannya
2.3 Berlaku
jujur
dan
bertanggungjawab dalam
mengerjakan tugas-tugas
dari
pembelajaran
sejarah

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

3.1 Memahami
dan
menerapkan
konsep
berpikir
kronologis
(diakronik),
sinkronik,
ruang dan waktu dalam
sejarah

Cara
Berfikir Mengamati:
Kronologis
dan
 membaca buku teks
Sinkronik
dalam
tentang cara berfikir
mempelajari
kronologis, sinkronik,
dan konsep waktu dan
Sejarah
ruang dalam sejarah

 Cara
berfikir
4.1 Menyajikan
informasi
kronologis dalam
Menanya:
mengenai
keterkaitan
mempelajari
antara konsep berpikir
sejarah
 berdiskusi
untuk
kronologis ( diakronik ),
 Cara
berfikir
mendapatkan
sinkronik, ruang dan
sinkronik dalam
pendalaman
waktu dalam sejarah
mempelajari
pengertian
tentang
sejarah
cara
berfikir
kronologis, sinkronik,
 Konsep
ruang
dan konsep waktu dan
dan waktu
ruang dalam sejarah

Mengeksplorasikan:
 mengumpulkan
informasi
terkait
dengan pertanyaan
mengenai cara berfikir
kronologis, sinkronik,
konsep ruang dan

Penilaian

Alokasi Waktu

Observasi:
3 mg x 2 jp
mengamati
kegiatan peserta
didik dalam proses
mengumpulkan
data, analisis data
dan
pembuatan
laporan.

Portofolio::
menilai
laporan
peserta
didik
tentang cara berfikir
kronologis,
sinkronik, ruang dan
waktu
dalam
sejarah
Tes
tertulis:
menilai kemampuan
peserta didik dalam
memahami
dan

Sumber Belajar
 Buku
Sejarah
Indonesia
X.
 Buku-buku
 Internet
tersedia)

Paket
kelas
lainya
(jika
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

waktu dari sumber menerapkan cara
tertulis,
sumber berfikir kronologis,
lainnya
dan atau
sinkronik
serta
internet.

keterkaitannya
dengan
konsep
Mengasosiasikan:
 menganalisis
hasil ruang waktu dalam
informasi
yang sejarah
didapat dari sumber
tertulis dan atau
internet
untuk
mendapatkan
kesimpulan tentang
keterkaitan
antara
cara
berfikir
kronologis, sinkronik
dengan konsep ruang
dan waktu
dalam
sejarah.

Mengomunikasikan:
 hasil
analisis
kemudian di laporkan
dalam bentuk tulisan
tentang keterkaitan
antara cara berfikir
kronologis, sinkronik

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

dengan konsep ruang
dan waktu dalam
sejarah.

3.2 Memahami
corak Indonesia Zaman Mengamati:
Observasi:
8 mg x 2 jp
kehidupan masyarakat Praaksara:
awal
mengamati
 membaca buku teks
pada zaman praaksara
kehidupan Manusia
peserta
dan melihat gambar- kegiatan
Indonesia.
gambar
tentang didik dalam proses
3.3 Menganalisis asal-usul
aktifitas
kehidupan mengumpulkan,
 Kehidupan
nenek moyang bangsa
masyarakat
zaman menganalisis data
masyarakat
Indonesia
(Proto,
praaksara,
peta
Indonesia
membuat
Deutero Melayu dan
persebaran asal-usul dan

Asal-usul
nenek
Melanesoid)
nenek
moyang laporan.
Moyang bangsa
bangsa Indonesia dan
Indonesia
peninggalan
hasil
3.4 Menganalisis
 Kebudayaan
kebudayaan
pada
berdasarkan tipologi hasil
zaman praaksara
Portofolio:
zaman praaksara.
budaya
Praaksara
menilai portofolio
Indonesia termasuk yang
peserta
didik
berada di lingkungan
Menanya:
tentang
zaman
terdekat.
 berdiskusi
untuk praaksara
di
mendapatkan
4.2 Menyajikan
hasil
Indonesia.
klarifikasi
tentang
penalaran
mengenai
kehidupan
corak
kehidupan
masyarakat zaman
masyarakat pada zaman
praaksara,

 Buku
Paket
Sejarah
Indonesia kelas
X.
 Buku-buku lainya
 Internet
(jika
tersedia)
 Gambar aktifitas
kehidupan
manusia
praaksara
 Gambar hasilhasil peninggalan
kebudayaan
praaksara
 Peta penyebaran
nenek moyang
bangsa
Indonesia
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Kompetensi Dasar
praaksara dalam bentuk
tulisan.
4.3 Menyajikan kesimpulankesimpulan dari informasi
mengenai
asal-usul
nenek moyang bangsa
Indonesia
(Proto,
Deutero Melayu dan
Melanesoid)
dalam
bentuk tulisan.
4.4 Menalar
informasi
mengenai hasil budaya
Praaksara
Indonesia
termasuk yang berada di
lingkungan terdekat dan
menyajikannya
dalam
bentuk tertulis.

Materi Pokok

Pembelajaran
persebaran asal-usul
nenek
moyang
bangsa Indonesia dan
peninggalan
hasil
kebudayaan
pada
zaman praaksara.

Mengeksplorasikan:
 mengumpulkan
informasi
terkait
dengan pertanyaan
mengenai masyarakat
Indonesia
zaman
praaksara
melalui
bacaan, pengamatan
terhadap
sumbersumber
praaksara
yang ada di museum
atau
peninggalanpeninggalan yang ada
di lingkungan terdekat
Mengasosiasi:

Penilaian
Tes tertulis/lisan:
menilai kemampuan
peserta didik dalam
memahami
dan
menganalisis
konsep
tentang
Indonesia
pada
zaman praaksara

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

 menganalisis
informasi dan datadata yang didapat baik
dari bacaan maupun
dari sumber-sumber
lain yang terkait untuk
mendapatkan
kesimpulan tentang
Indonesia
pada
zaman praaksara.

3.5 Menganalisis berbagai teori
tentang proses masuk dan
berkembangnya
agama
dan kebudayaan HinduBuddha di Indonesia.
3.6 Menganalisis karakteristik
kehidupan
masyarakat,
pemerintahan
dan

Mengkomunikasikan:
 hasil
analisis
kemudian
disampaikan dalam
bentuk laporan tertulis
tentang
Indonesia
pada
zaman
praaksara.
Indonesia
Zaman Mengamati:
Observasi:
12 mg x 2 jp
Hindu-Buddha:
Silang Budaya Lokal  membaca buku teks mengamati kegiatan
dan melihat gambar- peserta didik dalam
dan Global Tahap
gambar
tentang mengumpulkan,
Awal
Indonesia
pada menganalisis
data
zaman Hindu-Buddha.
 Teori -teori masuk
dan

 Buku
Paket
Sejarah Indonesia
kelas X.
 Buku-buku lainya
 Internet
( jika
tersedia)
 Gambar hasil-hasil
peninggalan
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Kompetensi Dasar
kebudayaan pada masa
kerajaan-kerajaan HinduBuddha di Indonesia dan
menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku
pada
kehidupan
masyarakat
Indonesia
masa kini.
4.5 Mengolah
informasi
mengenai proses masuk
dan
perkembangan
kerajaan
Hindu-Buddha
dengan menerapkan cara
berpikir kronologis, dan
pengaruhnya
pada
kehidupan
masyarakat
Indonesia masa kini serta
mengemukakannya dalam
bentuk tulisan.
4.6 Mengolah
informasi
mengenai proses masuk
dan
perkembangan
kerajaan Islam dengan
menerapkan cara berpikir
kronologis,
dan
pengaruhnya
pada
kehidupan
masyarakat

Materi Pokok

Pembelajaran

berkembangnya
Menanya:
Hindu-Buddha
untuk
 Kerajaan-kerajaan  berdiskusi
mendapatkan
Hindu-Buddha
klarifikasi
tentang
 Bukti-bukti
kehidupan
Kehidupan
masyarakat Indonesia
pengaruh Hindupada zaman HinduBuddha yang masih
Buddha.
ada pada saat ini
Mengeksplorasikan:
 mengumpulkan
informasi
terkait
dengan pertanyaan
tentang
Indonesia
pada zaman HinduBuddha
melalui
bacaan,
internet,
pengamatan terhadap
sumber-sumber
sejarah yang ada di
museum dan atau
peninggalanpeninggalan yang ada
di lingkungan terdekat

Penilaian
dan
laporan.

Alokasi Waktu
membuat

Portofolio:
menilai
portofolio
peserta didik tentang
Indonesia
pada
zaman Hindu-Buddha

Tes tertulis/lisan:
menilai kemampuan
peserta didik dalam
menganalisis konsep
tentang
Indonesia
pada zaman HinduBuddha.

Sumber Belajar
zaman
HinduBuddha
 Peta
letak
kerajaan-kerajaan
Hindu Buddha di
Indonesia
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mengasosiasi:

Indonesia masa kini serta
mengemukakannya dalam
bentuk tulisan.

 menganalisis
informasi dan datadata yang didapat
baik dari bacaan
maupun dari sumbersumber terkait untuk
mendapatkan
kesimpulan tentang
Indonesia
pada
zaman Hindu-Buddha.
Mengkomunikasikan:
 hasil
analisis
kemudian dilaporkan
dalam bentuk tertulis
tentang
Indonesia
pada zaman HinduBuddha.

3.7 Menganalisis berbagai
teori tentang
proses
masuk
dan
berkembangnya agama

Zaman
Perkembangan
Kerajaan-Kerajaan
Islam di Indonesia

Mengamati:

Observasi:
12 mg x 2 jp
mengamati
 membaca buku teks kegiatan peserta
dan
melihat
didik dalam proses
gambar-gambar

 Buku
Paket
Sejarah
Indonesia kelas
X.
 Buku-buku lainya
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Materi Pokok

Pembelajaran

dan kebudayaan Islam di  Teori-teori masuk
tentang
zaman
Indonesia.
perkembangan
dan
kerajaan-kerajaan
berkembangnya
Islam di Indonesia
Islam
3.8 Mengidentifikasi
karakteristik kehidupan  Kerajaankerajaan Islam
masyarakat,
Menanya:
pemerintahan
dan  Bukti-bukti
kebudayaan pada masa
Kehidupan
untuk
kerajaan-kerajaan Islam
pengaruh Islam  berdiskusi
mendapatkan
di
Indonesia
dan
yang masih ada
klarifikasi tentang
menunjukan
contoh
pada saat ini
zaman
bukti-bukti yang masih
perkembangan
berlaku pada kehidupan
kerajaan-kerajaan
masyarakat Indonesia
Islam di Indonesia.
masa kini.
4.7 Menyajikan
hasil
penalaran dalam bentuk
tulisan tentang nilai-nilai
dan unsur budaya yang
berkembang pada masa
kerajaan Hindu-Buddha
dan masih berkelanjutan
dalam kehidupan bangsa
Indonesia pada masa
kini.

Penilaian
mengumpulkan
data, analisis data
dan
pembuatan
lapora.
Portofolio:
menilai portofolio
peserta
didik
tentang
perkembangan
kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia.

Tes tertulis/lisan:
menilai kemampuan
peserta didik dalam
 mengumpulkan
informasi
terkait menganalisis
tentang
dengan pertanyaan konsep
dan materi tentang perkembangan
zaman
kerajaan-kerajaan
perkembangan
Islam di Indonesia
kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia
Mengeksplorasikan:

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
 Internet ( jika
tersedia)
 Gambar
hasilhasil peninggalan
zaman Islam
 Peta
letak
kerajaankerajaan Islam di
Indonesia
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4.8 Menyajikan
hasil
penalaran dalam bentuk
tulisan tentang nilai-nilai
dan unsur budaya yang
berkembang pada masa
kerajaan
Islam dan
masih
berkelanjutan
dalam kehidupan bangsa
Indonesia pada masa kini

Materi Pokok

Pembelajaran
melalui
bacaan,
internet,
pengamatan
terhadap sumbersumber
sejarah
yang
ada
di
museum dan atau
peninggalanpeninggalan yang
ada di lingkungan
terdekat.
Mengasosiasi:
 menganalisis
informasi dan datadata yang didapat
baik dari bacaan
maupun
dari
sumber-sumber
terkait
untuk
mendapatkan
kesimpulan tentang
zaman
perkembangan

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Materi Pokok

Pembelajaran
kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia.
Mengkomunikasikan:
 hasil analisis yang
telah
dilakukan
kemudian
dilaporkan dalam
bentuk
tulisan
tentang
zaman
perkembangan
kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia.

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
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Lampiran 14

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran
: Sejarah Indonesia
Kelas /Semester
: X / II
Materi
: Zaman perkembangan kerajaan – kerajaan
Islam di Indonesia
Sub Materi
: Kerajaan Mataram Islam
AlokasiWaktu
: 2 JP (1 x pertemuan)
A. Kompetensi Inti

K.3
Memahami, menerapkan, menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

K.4
Mengolah,
menalar,
dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.8 Mengidentifikasi
karakteristik
kehidupan masyarakat, pemerintahan
dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan
menunjukan contoh bukti-bukti yang
masih berlaku pada

4.8 Menyajikan hasil penalaran dalam
bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan
unsur budaya yang berkembang pada
masa kerajaan
Islam dan masih
berkelanjutan dalam kehidupan bangsa
Indonesia pada masa kini

Indikator
3.8.1 Menentukan corak
budaya
masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan – kerajaan Islam
3.8.2 Menjelaskan corak ekonomi dan
sosial masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan – kerajaan Islam
3.8.3 Mendeskripsikan corak politik
masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan – kerajaan Islam
4.8.1 Membuat tulisan tentang nilai –
nilai dan unsur budaya yang
berkembang pada masa kerajaan Islam
berupa tulisan singkat.
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C. TujuanPembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:
1. Menjelaskan corak kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada
masa kerajaan Mataram Islam
2. Mendeskripsikan corak kehidupan politik masyarakat Indonesia pada masa
kerajaan Mataram Islam
3. Menganalisis hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram
Islam

D. Materi Pembelajaran
1. Kehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam
2. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kerajaan
Mataram Islam
3. Kehidupan politik masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam

Nilai Karakter yang diharapkan

: Nasionalis, Patriotik dan Kejujuran

E. Pendekatan, Model dan Metode
Pendekatan

: Saintifik (Pendekatan keilmuan), dengan langkah-langkah
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasisasikan,
dan mengkomunikasikan.

Model

: Problem Based Learning

Media

: Audio-Visual (Video)

F. Sumber Belajar
1. Video tentang Kota Gede dan Kesultanan Mataram
2. Buku :
Ratna Hapsari,dkk. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
AK. Wiharyanto, Sejarah Indonesia Madia XVI-XIX. Yogyakarta: USD Press.
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G. KegiatanPembelajaran
Tahap
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu
 Guru mengkondisikan kelas, dan memulai 15 menit
pembelajaran dengan membaca doa dan
salam.
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
 Guru

melakukan

menampilkan

apersepsi

gambar

yang

dengan
berkaitan

dengan pembelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.

Inti

Mengamati


Peserta

60 menit
didik

melakukan

pengamatan

terhadap video yang ditampilkan oleh guru.
Menanya
 Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk menanyakan mengenai
materi yang dijelaskan dan tayangan video
mengenai

sejarah

Kota

Gede

dan

Kesultanan Mataram.
 Peserta didik membuat pertanyaan yang
belum jelas dari informasi yang diperoleh.
Mengumpulkan informasi
 Peserta didik berusaha mencari sumber –
sumber yang ada
Mengasosiasikan
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Tahap

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
 Siswa mengolah sumber-sumber yang telah
diperoleh dari buku maupun internet dalam
diskusi kelompok.
Mengkomunikasikan


Masing

–

masing

kelompok

mempresentasikan hasil diskusinya
Penutup



Guru memberikan peserta didik ulasan
singkat tentang kegiatan pembelajaran dan
hasil belajarnya mana yang sudah baik dan
mana yang masih harus ditingkatkan



Guru menanyakan pada peserta didik
apakah sudah memahami materi yang telah
disampaikan pada hari ini.



Guru memberikan pertanyaan lisan kepada
peserta didik untuk mendapatkan umpan
balik atas pembelajaran yang baru saja
berlangsung.



Sebagai refleksi, guru membimbing peserta
didik untuk menemeukan nilai- nilai yang
nida diteladani dari materi pelajaran yang
baru saja berlangsung.



Guru melakukan evaluasi untuk mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran misalnya
dengan memberikan tugas.



Menutup dengan salam.

Alokasi
Waktu
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H.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.

Penilaian
Penilaian Kognitif
Aspek yang dinilai
Teknik penilaian
Instrumen
Pedoman penilaian
Penilaian Afektif
Aspek yang dinilai
Teknik penilaian
Instrumen
Pedoman Penilaian

: Pengetahuan
: Tes tertulis
: Soal-soal (terlampir)
: Terlampir
: Sikap
: Kuesioner
: Terlampir
: Terlampir
Yogyakarta, 27 April 2018
Peneliti,

Eben Haezer Gulo
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Lampiran 15

KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL
Jenis sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata pelajaran

: Sejarah Indonesia

Kelas/Semester

: X/II

Kurikulum

: K13 Edisi Revisi

Bentuk soal/tes

: Pilihan Ganda

No

Kompetensi
Dasar

Kelas/
Semester

Materi
Pokok

1.

3.8 Mengidentifikasi karakteristik
kehidupan masyarakat,
pemerintahan dan kebudayaan
pada masa kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia dan
menunjukan contoh bukti-bukti
yang masih berlaku pada

X/II

Kerajaan-kerajaan Islam di
Indonesia

Indikator
Soal





Lokasi dan sumber
sejarah
Kondisi sosial-politik
kesultanan



Nomor
Soal

1,
Mengidentifikasi
kesultanan Islam
pertama di Jawa
(C1)
Menjelaskan lokasi 2,
pusat kesultanan
Islam di Yogyakarta
(C2)
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2.

3.9 Menganalisis keterkaitan
kehidupan awal manusia
Indonesia di bidang kepercayaan,
sosial, budaya, ekonomi, dan
teknologi serta pengaruhnya
dalam kehidupan masa kini

X/II

Bukti-bukti Pengaruh Islam
yang Masih Ada Hingga
Kini




Bidang sosial
Politik
Arsitektur



Menganalisis
pergolakan politik
di kesultanan
mataram Islam (C4)
Menganalisis
kondisi Ekonomi di
kesultanan mataram
Islam (C4)
Menganalisis
kondisi Sosial di
kesultanan mataram
Islam (C4)

3, 4, 6, 8,
9,10,20
7

5,11

Mengklasifikasikan 12, 13,
15, 16,
bukti-bukti
peninggalan
kesultanan Mataram
Islam di Yogyakarta
dan Kota Gede.
(C3)
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11, 14,
Menganalisis
bentuk peninggalan 17,
18,19,
sistem
pemerintahan
kesultanan Mataram
Islam di Yogyakarta
(C4)

Kunci Jawaban
No Kunci Jawaban No Kunci Jawaban

No Kunci Jawaban

No Kunci Jawaban

1

E

6

B

11

C

16

A

2

D

7

E

12

A

17

D

3

A

8

D

13

B

18

A

4

B

9

E

14

E

19

C

5

A

10

A

15

D

20

C
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Lampiran 16

ULANGAN SEJARAH INDONESIA
Mata Pelajaran
: Sejarah Indonesia
Kelas
:X
Hari, Tanggal
:
Waktu
:
PETUNJUK KHUSUS:
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan memberikan tanda
silang pada huruf A, B, C, D, atau E pada lembar soal pilihan ganda nomor
1-20!
1. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu…
A. Kerajaan Pajang
B. Kerajaan Kediri
C. Kerajaan Mataram Islam
D. Kerajaan Samudra Pasai
E. Kerajaan Demak
2. Pusat kerajaan Mataram Islam terletak di…
A. Pleret
B. Yogyakarta
C. Kartasura
D. Kotagede
E. Kerta
3. Pemberontakan terhadap Pakubuwono II dilakukan oleh…
A. Raden Mas Said
B. Hadiwijaya
C. Ki Gede Pemanahan
D. Jaka Tingkir
E. Senopati Ingologo
4. Kesultanan Mataram kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Wilayah
kekuasaannya kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta
dan Kesunanan Surakarta. Hal ini merupakan hasil dari perjanjian…
A. Ambarawa
B. Giyanti
C. Kartasura
D. Bongaya
E. Ungaran
5. Dari pernyataan-pernyataan berikut yang termasuk sebagai keberhasilan Ki
Gede Pemanahan sebelum wafat adalah…
A. Membangun desa kecil di hutan yang akhirnya berkembang pesat menjadi
pusat kota yang sangat ramai.
B. Membangun makam bagi masyarakat di Kota Gede.
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C. Membangun benteng perlindungan yang sangat kokoh agar terhindar dari
serangan musuh.
D. Meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian.
E. Membangun masjid yang megah bagi penduduk sekitar Kota Gede.
6. Ki Gede Pemanahan beserta keluarganya dan pengikutnya pindah ke Alas
Mentaok. Alas Mentaok merupakan hadiah yang diberikan oleh Sultan
Hadiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan karena telah berhasil mengalahkan
musuh kerajaan yakni…
A. Mangkubumi
B. Arya Penangsang
C. Raden Mas Said
D. Amangkurat I
E. Senopati Ingologo
7. Sebelum membangun pemukiman ataupun keraton, Ki Gede Pemanahan
justru membangun pasar. Hal ini dilakukan dengan alasan…
A. Pemukiman membutuhkan wilayah yang luas.
B. Pembangunan pasar lebih murah.
C. Pasar menumbuhkan keuntungan bagi Ki Gede Pemanahan.
D. Pasar sebagai pusat perekonomian.
E. Pasar menimbulkan interaksi antar manusia.
8. Pada pemerintahan Sultan HB V terjadi perang penting yaitu…
A. Perang Sunda
B. Pemberontakan Raden Mas Said
C. Perang Batavia
D. Perang Jawa
E. Pemberontakan Mangkubumi
9. Raja Yogyakarta yang pertama menjabat sebagai gubernur pertama kali
ialah…
A. Sri Sultan Hamengku Buwono I
B. Sri Sultan Hamengku Buwono VI
C. Sri Sultan Hamengku Buwono VII
D. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII
E. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
10. Sultan Hamengku Buwono yang dilantik pada usia paling muda (3 tahun)
yaitu…
A. Sri Sultan Hamengku Buwono V
B. Sri Sultan Hamengku Buwono VI
C. Sri Sultan Hamengku Buwono VII
D. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII
E. Sri Sultan Hamengku Buwono X
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11. Pada masa penjajahan Jepang, Sultan memerintahkan gotong royong
membangun Selokan Mataram dengan tujuan…
A. Supaya perekonomian Yogyakarta stabil.
B. Menghemat biaya pembangunan kesultanan
C. Supaya penduduk Yogyakarta tidak berkewajiban kerja rodi.
D. Untuk membangun relasi diantara masyarakat Yogyakarta.
E. Demi kejayaan kesultanan Mataram.
12. Arsitektur Tionghoa di Taman Sari dapat dijumpai pada bagian…
A. Atap dari semen dengan arsitektur khas.
B. Istana air yang berada di tengah taman.
C. Masjid yang terletak di bawah tanah.
D. Beranda atau halaman depan
E. Sengkala memet yang terpacak pada tembok.
13. Berikut yang merupakan sumber air di Taman Sari adalah…
A. Sungai Code dan sungai Oyo.
B. Sungai Winongo dan sungai Code.
C. Sungai Opak dan Sungai Winongo.
D. Sungai Winongo dan sungai Opak.
E. Sungai Code dan sungai Opak.
14. Paku Alam yang pertama bernama…
A. Tan Jin Sing
B. Pangeran Mangkubumi
C. Pangeran Diponegoro
D. Adipati Dolken
E. Pangeran Natakusuma
15. Perhatikan data berikut ini.
(1) Rumah tradisional yang berarsitektur Jawa Mataram,
(2) Menggunakan busana adat Jawa untuk memasuki area makam,
(3) Pintu gapura memasuki kompleks makam ini masih memiliki ciri
arsitektur budaya Hindu,
(4) Pasar kota gede dikelilingi tembok besar dan kokoh,
(5) Situs Gunung Kelir.
Hal yang sangat menarik saat kita berkunjung ke Kotagede ditunjukkan oleh
nomor…
A. (3), (4), dan (5)
B. (2), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (5)
D. (1), (3), dan (4)
E. (1), (2), dan (3)
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16. Dari berbagai situs peninggalan Mataram Islam pada masa Kesultanan
Yogyakarta, pesanggrahan yang sama sekali belum pernah digunakan
adalah…
A. Pesanggrahan Goa Siluman
B. Pesanggrahan Garjitowati
C. Pesanggrahan Taman Sari
D. Pesanggrahan Panembahan Senopati
E. Pesanggrahan Warung Boto
17. Ngayogyakarta berasal dari kata Ayudha dan Karta yang diartikan sebagai…
A. Kota toleransi dan gotong royong.
B. Kota budaya dan pendidikan.
C. Kota pendidikan dan kesenian.
D. Kota damai, aman, dan tentram.
E. Kota pariwisata, makmur, dan sejahtera.
18. Pasca perjanjian Salatiga, kasultanan Surakarta memiliki pangeran Mahardika,
sedangkan kasultanan Yogyakarta pada masa penjajahan Inggris memiliki…
A. Pakualam.
B. Mangkubumi.
C. Sri Sultan Hamengku Buwono.
D. Abdi Dalem.
E. Pakubuwono.
19. Sultan yang mendapat pangkat militer dari Belanda adalah…
A. Sri Sultan Hamengku Buwono IV.
B. Sri Sultan Hamengku Buwono V.
C. Sri Sultan Hamengku Buwono VI.
D. Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
E. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.
20. Pendirian benteng Vredeburg di dekat Keraton dalihnya adalah untuk…
A. Mengawasi dan memberi kontrol terhadap Keraton.
B. Persiapan perang terhadap pemberontak.
C. Menjaga keamanan Keraton dan sekitarnya.
D. Mempermudah pengawasan terhadap prajurit.
E. Intimidasi, penyerangan, dan blokade terhadap Keraton.
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DAFTAR NILAI

NO

NAMA

1 ADK
2 AESB
3 ALX
4 AP
5 ARF
6 BR
7 CG
8 EEPW
9 EH
10 FAH
11 FM
12 FN
13 GA
14 JAK
15 JP
16 MFM
17 MLD
18 NAN
19 NIPH
20 NLR
21 NS
22 PIS
23 RB
24 RDM
25 RMN
26 RNH
27 SFM
28 SR
29 WRN
Rata-rata

1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ket.
T

= Tuntas

TT

= Tidak Tuntas

3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0

4
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1

5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

6
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 5
0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1

Jlh.
Skor

8
12
11
9
7
12
11
13
11
11
10
13
11
11
12
13
8
13
13
10
12
12
12
14
10
10
11
13
13

Nilai

53
80
73
60
47
80
73
87
73
73
67
87
73
73
80
87
53
87
87
67
80
80
80
93
67
67
73
87
87
75

Ket.

TT
T
T
TT
TT
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
TT
T
T
TT
T
T
T
T
TT
TT
T
T
T
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Lampiran 18

KISI – KISI KUESIONER
A. Sikap Nasionalisme

Variabel

Indikator

Nasionalisme adalah sikap politik Penghormatan
dan sikap sosial dari sekolompok
masyarakat

yang

kesamaan

budaya,

Komponen Sikap Afektif
(+)
2,3,4,9

Cinta Tanah Air 29

(-)
8,28,30,34
5,7

mempunyai
bahasa,

Persatuan

wilayah, serta kesamaan cita-cita Kebhinekaan

10
1,6

16, 43

dan tujuan yang diwujudkan
dengan,
tanah

penghormatan,
air,

cinta

persatuan,

dan

menghargai perbedaan.

B. Sikap Patriotisme
Variabel

Indikator

Komponen Sikap Afektif
(+)

Patriotisme adalah sikap rela Rela Berkorban 13, 35
berkorban

demi

kejayaan

(-)
25, 41

Kesetiaan

21,23,38,40,44 ,22,37,45

Bela Negara

36

19

Pengabdian

20

46

bangsa yang ditandai dengan
pengorbanan,

kesetiaan,

pengabdian, dan bela negara.
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C. Sikap Kejujuran
Variabel
Jujur

adalah

didasarkan

perliaku
pada

Indikator
yang Keterbukaan
upaya

Kesadaran

Komponen Sikap Afektif
(+)

(-)

14, 32

32, 48

26,27

47

menjadikan dirinya orang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan,

Kepercayaan

39

tindakan dan pekerjaan yang Tanggung

11, 15, 17, 12, 18, 24,

ditandai dengan sikap dapat di Jawab

31

percaya,

bertanggung

jawab,

terbuka, dan sadar terhadap apa
yang dilakukan

42
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Lampiran 19
KUESIONER SKALA SIKAP
Isilah identitas diri anda dengan lengkap!
Nama

:

Kelas

:

No. HP

:

Petunjuk :
Bacalah dengan cermat setiap pernyataan di bawah ini. Kemudian, berikanlah jawaban dengan cara
memberi tanda cek (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan tingkat
persetujuan Anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :
STS

: Sangat Tidak Setuju

TS

: Tidak Setuju

S

: Setuju

SS

: Sangat Setuju

Contoh pengerjaan:
No

Pernyataan

1

STS TS

S

Saya senang mata pelajaran sejarah

SS


Butir-butir pernyataan
No

Pernyataan
1

Saya menerima keberagaman teman - teman saya

2

Saya merasa bangga mendengarkan lagu-lagu nasional Indonesia

3

Saya senang menonton film sejarah lokal Indonesia

4

Saya mematuhi peraturan untuk kepentingan bersama
Bangunan bersejarah Taman Sari yang menyatukan 4 unsur

5

budaya (China, Eropa, Arab, Jawa) terlalu dipaksakan dan
berlebihan
Saya senang ke pasar tradisional (misalnya, Pasar Legi Kota

6

Gede, Pasar Bringharjo) untuk bertemu banyak orang yang
berasal dari berbagai kalangan

7

Saya tidak pernah menggunakan produk-produk dalam negeri
karena produk-produk luar negeri lebih bagus

STS TS

S

SS
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8
9
10

Saya mematuhi peraturan karena takut dikenai sanksi
Saya menawarkan diri menjadi panitia HUT kemerdekaan
Republik Indonesia di lingkungan tempat tinggal saya
Ketika berkomunikasi dengan teman yang berasal dari daerah lain
saya senang menggunakan bahasa Indonesia

11 Saya tidak menyontek saat mengerjakan ujian
Sikap Pakubuwono II terhadap Mangkubumi dalam sayembara
12 menurut saya bagus untuk melindungi kekuasaan Mataram Islam
dari perpecahan
13 Saya lebih mengutamakan kepentingan bersama
14 Saya mengakui kesalahan dan kekurangan yang saya miliki
15 Saya terbiasa membersihkan sampah yang berceceran
Saya senang ke pasar tradisional (misalnya, Pasar legi Kotagede,
16 Pasar Bringharjo) untuk menawar agar memperoleh harga yang
lebih murah
17 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu
18 Saya terkadang melihat pekerjaan teman saya ketika ujian
19
20
21

Klaim budaya Indonesia oleh negara lain merupakan urusan
pemerintah dan bukan urusan saya
Sebagai masyarakat Yogyakarta, saya sangat ingin mengetahui
sejarah lokal daerah saya
Saya mendukung Indonesia ketika sedang berada di puncak
kejayaannya

22 Belajar di luar negeri lebih bergengsi daripada di Indonesia
Seandainya saya

sudah menetap selama 16 tahun di negara

23 orang, dan timnas sepakbola Indonesia bertandang ke negara
tersebut, saya akan tetap mendukung timnas Indonesia
24

Sampah

yang

berceceran

adalah

tanggung

jawab

membuangnya

25 Saya cenderung tidak peduli dengan kepentingan bersama
26 Saya selalu mengembalikan barang yang bukan milik saya
27 Saya mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya
28 Saya lebih senang mendengarkan lagu-lagu dari luar negeri

yang
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Bangunan bersejarah Taman Sari yang menyatukan 4 unsur
29 (China, Eropa, Arab, Jawa) budaya menggambarkan arsiktektur
yang bernilai tinggi
30

Saya lebih senang berdiam diri di rumah daripada menjadi panitia
pada HUT kemerdekaan Republik Indonesia
Sikap Mangkubumi yang beralih memihak Raden Mas Said

31 sesuai dengan hati nurani saya setelah Pakubuwono II
membatalkan pemberian tanah
32

Saya

menutup-nutupi

kekurangan

dan

kelemahan

yang

sebenarnya saya sadari

33 Saya mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan
34 Saya lebih senang menonton film luar negeri
35
36

Saya bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk
membantu teman yang kesusahan
Saya merasa marah ketika negara lain mengklaim budaya
Indonesia

37 Memajang foto pahlawan mengurangi nilai keindahan rumah saya
38
39

Seandainya ada pertukaran pelajar di luar negeri dan saya diminta
menetap di sana, saya akan tetap kembali ke Indonesia
Saya cenderung membela sahabat karib saya yang melakukan
kesalahan

40 Saya senang mengunjungi situs-situs bersejarah
41 Saya cenderung menghindar ketika teman meminta bantuan
42
43
44

Saya sering mencuri-curi waktu di tengah pelajaran lain untuk
mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan pada jam berikutnya
Saya senang dengan teman yang memiliki banyak kesamaan
dengan saya
Andaikata Indonesia diserang negara lain, dan kemungkinan akan
kalah, saya akan tetap cinta Indonesia
Ketika Timnas sepakbola Indonesia bertanding melawan negara

45 lain saya akan mendukung Timnas tersebut

karena pemain

favorit saya ada di sana
46 Saya tidak perlu belajar sejarah Yogyakarta karena saya tumbuh
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dan besar di Yogyakarta suatu saat saya akan mengerti sendiri
47 Saya pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin
48 Kenyataan tidak selamanya harus dikatakan apa adanya
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Lampiran 20

Hasil Kuesioner Nasionalisme

NO NAMA

1 2 3

1 ADK
2 SR
3 RMN
4 GA
5 AP
6 EH
7 WRN
8 FAH
9 SFM
10 JP
11 RB
12 JAK
13 MLD
14 ALX
15 CG
16 BR
17 AESB
18 NIPH
19 NLR
20 NAN
21 RDM
22 RNH
23 FM
24 MFM
25 EEPW
26 PIS
27 NS
28 ARF
29 FN
JUMLAH

4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3

3
4
4
3
3
4
4
3
3
2
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4

4

3 3
3 3
4 4
3 3
3 3
4 3
3 4
2 2
3 4
3 3
3 3
4 4
3 4
3 3
3 4
4 4
3 3
3 3
4 4
3 3
3 3
3 4
3 3
3 4
4 4
3 3
3 3
3 4
3 3

5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

2
4
4
3
3
4
3
2
3
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3

2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
4
2
3
2
2
2
2
2
4
1
3
3
3
3
2
1
3
1

3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4

3
2
4
3
3
3
3
2
2
2
4
4
1
4
3
4
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
4
3

2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
4
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
1
2
3
1

2
2
1
2
2
2
1
2
3
1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
1
1
3
3
2
3
3
2
2
1

3
3
4
3
3
3
3
4
2
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
3
3
3
2

3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3

2
3
4
2
3
2
3
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
2
2
2
3
2
2
2

2
2
3
2
3
3
2
1
2
1
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2

4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
3
4

2
3
1
1
2
2
2
1
3
4
2
1
1
2
2
1
2
3
2
3
2
1
2
1
2
2
2
2
3

Jumlah
43
46
53
45
46
49
44
38
47
43
52
57
43
51
49
50
45
45
48
46
43
50
49
49
51
43
41
49
42
1354
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Hasil Kuesioner Patriotisme
NO NAMA
1 ADK
2 SR
3 RMN
4 GA
5 AP
6 EH
7 WRN
8 FAH
9 SFM
10 JP
11 RB
12 JAK
13 MLD
14 ALX
15 CG
16 BR
17 AESB
18 NIPH
19 NLR
20 NAN
21 RDM
22 RNH
23 FM
24 MFM
25 EEPW
26 PIS
27 NS
28 ARF
29 FN
JUMLAH

1
1
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
2

2
3
3
4
4
3
3
4
2
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2

3
3
3
3
3
3
4
4
2
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3

4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
1
3

5
2
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
4
2
3
3
2
3
3
2
3
1

6
3
3
4
4
3
3
3
3
4
2
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

7
2
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3

8
3
3
4
3
3
3
3
2
2
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2

9
4
3
4
4
2
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
4
4

10 11 12 13 14 15 16 Jumlah
3 3 3 3 3 2 3
46
4 3 3 3 4 3 3
50
4 4 4 4 4 2 3
60
4 3 3 4 4 1 4
56
3 3 3 3 3 2 3
46
3 4 4 3 4 3 4
54
3 4 3 3 3 2 3
52
3 4 1 3 1 2 3
42
4 4 3 3 1 3 4
53
4 3 3 4 4 1 4
50
4 4 3 4 4 4 4
61
4 4 4 4 4 4 4
64
3 3 2 3 2 3 3
45
4 4 3 4 1 3 4
55
4 4 4 3 4 2 4
57
3 4 4 3 4 2 4
56
3 3 3 4 3 2 3
51
4 4 3 3 4 3 4
57
4 4 3 3 4 1 3
52
4 4 4 3 4 4 3
61
2 4 3 3 4 3 3
50
4 4 3 4 3 2 3
57
4 4 4 3 4 2 3
55
4 4 4 3 4 3 3
57
3 4 4 3 3 3 3
55
4 3 2 3 2 3 3
47
3 4 3 3 3 1 3
48
4 4 3 4 4 3 3
53
3 4 2 3 4 1 2
43
1533
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Hasil Kuesioner Patriotisme
NO NAMA
1 ADK
2 SR
3 RMN
4 GA
5 AP
6 EH
7 WRN
8 FAH
9 SFM
10 JP
11 RB
12 JAK
13 MLD
14 ALX
15 CG
16 BR
17 AESB
18 NIPH
19 NLR
20 NAN
21 RDM
22 RNH
23 FM
24 MFM
25 EEPW
26 PIS
27 NS
28 ARF
29 FN
JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3
3
4
4
3
3
3
1
3
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
2

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2

3
3
4
3
3
3
3
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
4
3
3
3
4
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
4
3
3
3
4
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
4
2
3
3
3
2
4
3
4
4
2
3
4
3
2
4
4
3
4
4
4
4
3
2
3
2
2

2
2
3
4
3
3
2
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2

2
2
4
4
3
3
4
3
4
2
4
4
4
3
3
4
3
4
3
2
3
3
3
4
4
3
3
3
2

3
3
4
4
3
3
3
3
1
2
4
4
2
3
4
4
3
2
3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
2

10 11 12 13 14 15 16

3
1
1
2
1
3
2
2
3
4
4
3
2
3
2
2
2
3
4
2
4
3
4
3
3
3
3

3
2
4
4
3
3
3
3
3
3
2
4
2
3
3
1
2
2
2
4
3
2
2
2
3
3
3
3
2

3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
1
4
3
4
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
4
3

3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
4
1
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
1
2
3
2

2
2
4
4
4
3
3
1
2
2
1
4
1
4
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2

2
3
1
4
3
2
2
1
2
1
1
1
1
4
4
1
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Jumlah
42
39
50
50
47
45
45
31
41
38
45
52
40
50
49
46
43
45
44
48
44
48
47
49
46
39
42
46
35
1286
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