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PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI PENERAPAN 

FENOMENOGRAFI 
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ABSTRAK 

Penulisan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan Fenomenografi. 

Merupakan pembelajaran yang menggunakan narasi sejarah sebagai media, 

kemudian siswa membacanya dengan cepat dan secara mandalam untuk 

memahami kandungan dari narasi lalu memaparkannya.Penulisan ini dilakukan di 

kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Bandung.Tujuan utama dari penulisan ini adalah 

untuk mengembangkan historical comprehension siswa dalam pembelajaran 

sejarah, karena selama ini pembelajaran sejarah hanya dimaknai siswa sebagai 

mata pelajaran berupa hafalan tanpa mengerti betapa pentingnya memahami isi 

dari peristiwa sejarah secara utuh.Indikator pencapaian historical comprehension 

siswa yaitu terampil mengidentifikasi pertanyaan, mampu membedakan jenis-

jenis pertanyaan, dapat menghubungkan konsep-konsep dalam satu tema, terampil 

membaca sejarah secara imajinatif dan naratif serta terampil merekontruksi arti 

harfiah suatu lintasan cerita historis.Adapun metode penulisan yang digunakan 

adalah metode penulisan tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan desain 

model Kemmis dan Taggart. Desain model Kemmis dan Taggart ini terdiri dari 

empat tahapan yakni perencanaan (plan), tindakan (act), observasi (observation), 

dan refleksi (reflection). Berdasarkan pada penulisan yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa penerapan fenomenografi dapat mengembangkan historical 

comprehension siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 

Bandung.Hal ini terlihat dari pencapaian hasil belajar siswa dalam setiap 

pelaksanaan tindakan yang mengalami peningkatan, peningkatan tersebut terlihat 

berdasarkan indikator yang dikembangkan dalam penulisan ini.Sehingga melalui 

penerapan fenomenografi membawa perbaikan hasil belajar siswa di kelas. 

Kata Kunci : Fenomenografi, Historical Comprehension, Peneleitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

ABSTRACT 

This research was conducted using Phenomenography, that used history 

as the media and the students read it fastly and precisely, so that the students 

were able to understand and present a given content well. The research was 

applied in Grade XI IIS 2 SMA NEGERI 4 Bandung. The aim of this study was to 

develop historical comprehension among senior high school students in learning 

history, because the students mostly viewed history as a subject that focus on 
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memorizing without gaining a comprehensive understanding regarding to the 

historical event. The indicator of historical comprehension included the 

identification of questions, differentiate the type of questions, relate the concept in 

the whole theme, read the history imaginatively and narrative, and reconstruct the 

literal narrative history meaningful. The method of this study was applied 

classroom action research (PTK) and Kemmis and Taggart Model was used as 

the design of this study. Kemmis and Taggart Design was composed by 4 stages, 

they are plan, act, observation, and reflection. The result showed that the 

Phenomenography was able to develop students’ historical comprehension in 

learning history in Grade XI IIS 2 SMA NEGERI 4 Bandung. This result can be 

seen through the improvement of students’ achievement based on the indicator of 

historical comprehension that developed in the study. From this study, the 

researcher can conclude that Phenomenography was able to increase the 

students’ achievement in learning history. 

Keywords: Phenomenography Historical Comprehension, Classroom Action 

Research (PTK) 

 

PEDAHULUAN 

Pembelajaran sejarah 

merupakan pembelajaran yang wajib 

disajikan di sekolah untuk tiap satuan 

pendidikan. Pembelajaran sejarah di 

sekolah umumnya menyajikan fakta 

yang harus dihafal oleh siswa, 

sehingga pembelajaran sejarah 

dianggap pembelajaran yang 

membosankan karena hanya berisi 

tentang kumpulan fakta sejarah. Di 

dalam mengembangkan pembelajaran 

sejarah guru perlu mendesain 

pembelajaran tersebut agar dapat 

dipahami oleh siswanya bukan hanya 

sekedar dihafal, sehingga apa yang 

menjadi tujuan dari mata pelajaran 

sejarah dapat dicapai melalui proses 

pembelajaran di kelas. 

Mengembangkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran sejarah perlu 

diperhatikan oleh guru, karena 

historical comprehension dapat 

membatu siswa dalam memahami 

sejarah secara utuh berdasarkan apa 

yang dibacanya, dialaminya serta 

dipelajarinya. Menurut Ismaun (2005, 

hlm. 244) menyatakan bahwa: 

“mampu memahami sejarah, 

dalam arti: (a) memiliki 

pengetahuan dan pemahaman 

tentang peristiwa; (b) 

memiliki kemampuan sejarah 

kritis yang dapat digunakan 

untuk menguji dan 

memanfaatkan pengetahuan 

sejarah; (c) memiliki 

keterampilan sejarah yang 

dapat digunakan untuk 

mengkaji berbagai informasi 

yang sampai kepadanya guna 

menentukan kesahihan 

informasi tersebut; serta (d) 
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memahami dan mengkaji 

setiap perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat 

dilingkungan sekitarnya serta 

digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan 

berpikir dan analitis”. 

Historical comprehension 

merupakan kemampuan dalam 

memahami peristiwa sejarah secara 

kritis berdasarkan informasi yang 

didapat. Melalui pemahaman yang 

didapat, siswa memahami peristiwa 

sejarah secara utuh dengan kegiatan 

belajar yang dilakukan. Pemahaman 

yang didapat siswa dalam 

pembelajaran sejarah menjadikan 

sejarah lebih bermakna bukan lagi 

pembelajaran menghafalkan sederetan 

fakta, karena historical 

comprehension akan menjadikan 

siswa dapat memaknai peristiwa masa 

lampau serta dapat merefleksikan 

peristiwa sejarah tersebut untuk 

dijadikan pelajaran dalam hidup. 

Berangkat dari pra penelitian 

yang dilakukan pada kelas XI IIS 2 

SMA Negeri 4 Bandung, penulis 

menemukan beberapa kendala di 

lapangan yang berhubungan dengan 

historical comprehension siswa. 

Penulis melihat jika di dalam 

pembelajaran sejarah siswa tidak 

dituntun untuk dapat memiliki 

historical comprehension selama 

proses belajar di kelas. Hal tersebut 

terlihat saat siswamelakukan diskusi 

tanpa dituntun agar siswa bisa 

berpikir lebih kritis terhadap apa yang 

disajikan serta apa yang akan 

dijadikan pertanyaannya. Siswa 

cenderung menggunakan textbook 

sebagai sumber bacaan untuk 

menyajikan informasi tanpa siswa 

paham terlebih dahulu terhadap 

peristiwa sejarah yang dipelajarinya. 

Hal lain yang terlihat 

kurangnya pemahaman siswa 

terhadap mata pelajaran sejarah yaitu, 

ketika siswa menyajikan materi 

diskusi hanya mengandalkan textbook 

sebagai sumber utamanya. Siswa 

cenderung tidak menambahkan materi 

berdasarkan ide dan gagasannya 

terhadap peristiwa sejarah yang telah 

dibaca.Siswa memaparkan materi 

hanya berdasarkan textbook tanpa 

siswa mengungkapkan pemahaman 

menggunakan kalimat sendiri untuk 

disampaikan kepada peserta 

diskusi.Sama halnya dengan penyaji, 

peserta diskusi juga hanya 

mengandalkan materi yang ada dalam 

textbook untuk dijadikan rujukan 

dalam membuat pertanyaan.Oleh 

karena itu pertanyaan yang diajukan 
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hanya bersifat pertanyaan seputar 

fakta seperti kapan dan dimana, 

sehingga pertanyaan yang diajukan 

hanya menannyakan hal-hal yang 

sudah ada jawabannya. 

Permasalahan lain yang 

ditemukan menyangkut kurangnya 

historical comprehension siswa 

dalam pembelajaran sejarah yaitu, 

siswa sebagai penjawab terkadang 

menggunakan sumber internet yang 

diakses melalui smartphone miliknya 

namun siswa tidak mengkritisi 

sumber yang didapat terlebih dahulu 

dan langsung menjawab pertanyaan 

berdasarkan apa yang ditemukan. Hal 

demikian perlu diperhatiakan di 

dalam pembelajaran sejarah, karena 

jika siswa tidak memilah dan memilih 

terlebih dahulu sumber yang ia dapat 

dikhawatirkan akan memberikan 

pemahaman yang berbeda terhadap 

peristiwa sejarah yang dibacanya. 

Dalam menggunakan sumber sebagai 

rujukan siswa juga perlu mencari 

lebih dari satu sumber, karena untuk 

membandingkan substansi dari 

sumber yang dapat dijadikan sumber 

utama dan reliable serta 

mencantumkan daftar pustakanya. 

Di dalam mengatasai 

permasalahan yang ditemukan, perlu 

adanya tindakan khusus dalam 

mengembangkan historical 

comprehension siswa pada mata 

pelajaran sejarah. Selama ini 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru di kelas sering kali tidak 

dipisahkan antara pola pendekatan 

belajar dangkal (surface learning), 

dan pola pendekatan belajar 

mendalam (deep learning 

approaches). Tujuan dari 

dibedakannya pendekatan belajar 

yang dimaksud agar siswa mampu 

memahami apa yang diingat dan 

dipelajari, karena dari pemahaman 

siswa dapat mengingat fakta serta 

konsep yang terkandung dalam 

pembelajaran. Hal tersebut selaras 

dengan tujuan agar siswa mampu 

memiliki historical comprehension 

dalam pembelajaran sejarah, sehingga 

di dalam proses belajar mengajar 

sejarah guru perlu membedakan 

pendekatan belajar yang dilakukan. 

Pendekatan belajar yang demikian 

merupakan pendekatan belajar 

fenomenografi, dimana pendekatan 

fenomenografi merupakan 

pendekatan belajar yang menekankan 

pada apa yang dipahami oleh siswa 

tentang kandungan pelajaran yang ada 

di sekolah.  
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Menurut Marton dan Saljo 

(dalam Wan Ali, 1995, hlm. 137-

138), mengungkapkan bahwa: 

“jikapelajar mendekati bahan 

pembelajaran denganhasrat 

untuk memahami isi 

kandungannya, maka peluang 

untuk dia memahami teks 

tersebut serta mengingati 

fakta-fakta penting adalah 

besar. Tetapi, jika seseorang 

pelajar itu menumpukan 

perhatiannya kepada 

mengingati fakta dan 

memperlakukan tugasan yang 

diberi sebagai suatu yang 

membebankan, maka 

kefahaman yang dihasilkan 

amatlah lemah”. 

Di dalam pembelajaran yang 

menggunakan fenomenografi, kajian 

fenomenografi menekankan pada apa 

yang dipahami siswa selama proses 

pembelajaran. menurut Marton (1976 

dalam Supardan 2015, hlm 25) 

menyatakan ‘dari sudut kajian 

fenomenografi, hasil pembelajaran 

merupakan komponen pembelajaran 

yang sama pentingnya dengan proses 

pembelajaran. Kedua-dua aspek ini 

amat berhubungan erat dan 

pemahaman tentangnnya akan dapat 

membantu pendidik kearah 

peningkatan mutu pembelajaran’. 

Menerapkan fenomenografi dalam 

pembelajaran sejarah merupakan 

kegiatan yang melibatkan siswa 

secara aktif dalam mencari informasi 

sejarah. Pencarian informasi tersebut 

dilakukan siswa melalui membaca 

informasi yang berkaitan dengan 

materi sejarah, serta mengkritisi apa 

yang dibacanya. Sehingga penerapan 

fenomenografi, melatih siswa dalam 

membaca informasi sesuai tujuan 

yang ingin dicapai dari apa yang 

dibaca. Tujuan membaca yang 

dilakukan pada pembelajaran 

fenomenografi adalah memahahi isi 

kandungan dari bacaan, proses 

membaca akan disesuaikan dengan 

bagaimana pola pendekatan yang 

ingin dicapai. Kegiatan membaca dari 

pembelajaran fenomenografi akan 

menumbuhkan historical 

comprehension siswa di dalam 

pembelajaran. Siswa bukan hanya 

dituntun untuk paham kandungan dari 

bacaan, tetapi siswa mampu 

menghubungkan peristiwa dalam 

bacaan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan belajar demikian tentunya 

akanmembawa perbaikan terhadap 

pemahaman siswa pada pembelajaran 

sejarah. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan oleh 

penulis mengenai mengembangkan 

historical comprehension siswa pada 

pembelajaran sejarah melalui 

penerapan fenomenografi adalah 

metode penulisan tindakan kelas 

sebagai metode penulisannya. Metode 

penulisan tindakan kelas berkembang 

dari penulisan tindakan, dimana 

tindakan tersebut dilakukan pada 

proses pembelajaran dikelas. Menurut 

Dantes (2012, hlm. 132) mengatakan 

bahwa “Penulisan tindakan kelas 

(PTK) adalah salah satu bentuk 

penulisan tindakan. Mengikuti ciri-

ciri penulisan tindakan, PTK lebih 

diarahkan pada praktik pemecahan 

masalah yang terjadi dalam konteks 

pembelajaran, khususnya dalam 

konteks kelas, sebagai suatu unit 

pembelajaran”. Sementara itu 

Penulisan tindakan kelas menurut 

Ebbut (dalam Kunandar, 2008, hlm. 

43) yaitu ‘penulisan tindakan adalah 

kajian sistematik dari upaya 

perbaikan pelaksanaan praktik 

pendidikan oleh sekelompok guru 

dengan melakukan tindakan-tindakan 

dalam pembelajaran, berdasarkan 

refleksi mereka mengenai hasil dari 

tindakan-tindakan tersebut’.Adapun 

alasan penulis memilih metode 

penulisan tindakan kelas ini, karena 

dilihat dari pelaksanaanya PTK dapat 

digunakan dalam mengatasi 

permasalahan pada pembelajaran 

sejarah di lapangan.Selain itu PTK 

dilakukan oleh guru yang berperan 

juga sebagai penulis, sehingga penulis 

dapat konsisten dalam menangani dan 

memperbaiki masalah pembelajaran 

sejarah sebagai pihak yang 

bertanggungjawab. 

Desain penulisan yang akan 

digunakan adalah model yang 

dikembangkan oleh Kemmis & 

Mc.Taggart. Model ini merupakan 

pengembangan dari model Kurt 

Lewin yang merupakan konsep dasar 

penulisan tindakan kelas. Komponen 

dalam penulisan tindakan kelas ini 

terdiri dari perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan 

(observing) dan refleksi (reflecting). 

Namun dalam model Kemmis & 

Mc.Taggart komponen tindakan dan 

pengamatan dianggap sebagai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

sehingga harus dilaksanakan secara 

bersamaan atau dalam satu waktu. 

Alat pengumpul data yang 

digunakan dalam penulisan ini yaitu 

berupa pedoman observasi, pedoman 
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wawancara, dan catatan 

lapangan.Sedangkan teknik 

pengumpul data yang digunakan yaitu 

observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi.Selanjutnya setelah data 

terkumpul dilakukan pengolahan data 

sebagai upaya yang dilakukan oleh 

penulis dalam mengolah, memilah 

dan memilih serta mengelompokkan 

data mana saja yang dapat menunjang 

penulisan dan menjawab rumusan 

penulisan.Jika dikelompokkan maka 

data yang didapat melalui penulisan 

tindakan kelas ini terdapat dua data 

yaitu, data kualitatif yang didapat 

melalui observasi, wawancara dan 

catatan lapangan dan data kuantitatif 

yang berupa angka-angka dari 

penskoran hasil observasi dan 

dianalisis menggunakan statistik. 

Penulisan dikatakan baik 

apabila penulisan mengikuti prosedur 

dan kaidah yang berlaku dalam 

penulisannya. Begitu juga dalam 

mengolah data untuk melihat apakah 

data yang diperoleh akurat maka 

penulis perlu menguji data tersebut 

dengan melihat validitas 

datanya.Dalam penulisan ini, cara 

yang dilakukan untuk menguji 

validasi yaitu dengan melakukan 

triangulasi, member check, auditrail 

dan expert opinion. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Penulisan yang dilakukan 

menggunakan model Kemmis dan 

Taggart terdiri dari empat tahapan 

yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan 

(observing) dan refleksi (reflecting). 

Pada tahap perencanaan penulis 

melakukan diskusi dengan dosen 

pembimbing mengenai kelengkapan 

untuk penulisan tindakan, yaitu 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), media dan alat evaluasi 

pembelajaran. Media yang digunakan 

yaitu berupa narasi sejarah, 

sedangkan alat evaluasi yang 

digunakan yaitu lembar observasi 

siswa untuk menilai pemaparan siswa 

dalam memahami narasi sejarah yang 

disajikan. Setelah mendapatkan izin 

dari dosen pembimbing, penulis 

menemui guru mitra untuk 

mengajukan permohonan izin dan 

menyepakati waktu penulisan 

tindakan. Penulis mempersiapkan 

kelengkapan untuk melaksanakan 

penulisan tindakan, yaitu menyusun 

lembar observasi siswa dalam menilai 

historical comprehension siswa saat 
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siswa memaparkan kembali hasil 

bacaanya di depan kelas. Selain 

menyiapkan lembar observasi, penulis 

juga menyiapkan catatan lapangan 

untuk mencatat temuan-temuan di 

kelas saat melaksanakan tindakan. 

Penulis melakukan diskusi dengan 

rekan penulis yang bertindak sebagai 

observer untuk menyetujui teknis 

pelaksanaan tindakan di kelas. 

 Pada tahap pelaksanaan 

penulis melakukan tiga kegiatan yaitu 

berupa pendahuluan, inti dan penutup. 

Pada kegiatan pendahuluan guru 

memasuki kelas bersama ketiga 

observer, kemudian mengucapkan 

salam dan mengulas materi 

sebelumnya serta menghubungkan 

dengan materi yang akan dibahas 

sebagai kegiatan pendahuluan 

sebelum memulai pembelajaran. 

Setelah melakukan kegiatan 

pendahuluan, guru menjelaskan 

materi yang dibahas pada hari itu 

dengan menggunakan powerpoint 

sebagai medianya. Pelaksanakan 

kegiatan inti merupakan pelaksanaan 

bagaimana fenomenografi tersebut 

diterapkan dalam pembelajaran 

sejarah untuk mengembangkan 

historical comprehension siswa. 

Pertama-tama guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok, dimana 

setiap kelompok terdiri dari lima 

orang siswa. Siswa duduk dalam 

kelompoknya masing-masing, 

kemudian guru mengarahkan siswa 

untuk membaca narasi sejarah yang 

telah dibagikan pada masing-masing 

siswa. 

 Siswa hanya diberi waktu 

selama lima menit untuk membaca 

narasi pada tahap pertama, kemudian 

setelah waktu yang diberikan habis 

perwakilan setiap kelompok diminta 

untuk memaparkan hasil bacaanya di 

depan kelas dan siswa lain menyimak. 

Tahap selanjutnya setelah pemaparan 

kelompok usai, siswa diminta untuk 

membaca kembali narasi yang sama 

namun diberi waktu lebih panjang 

dari sebelumnya. Hal tersebut 

bertujuan agar siswa mampu 

memahami narasi secara mendalam 

dari sebelumnya yang hanya 

mengingat. Setelah itu siswa diajak 

kembali untuk memaparkan hasil 

bacaanya di depan kelas berdasarkan 

perwakilan kelompok. Siswa yang 

tidak mendapat kesempatan untuk 

tampil di depan, di tuntun untuk 

menyimak kemudian setiap kelompok 

membuka sesi tanya jawab. Guru 

menuntun siswa untuk mengajukan 
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pertanyaan terbuka agar melibatkan 

proses berpikir siswa. Kegiatan 

penutup siswa dituntun untuk 

memberikan kesimpulan pada akhir 

pembelajaran, kemudian guru 

menambahkan kesimpulan dari siswa 

lalu mengakhiri pembelajaran. 

 Selama melakukan penulisan 

yaitu penerapan fenomenografi dalam 

pembelajaran sejarah untuk 

mengembangkan historical 

comprehension siswa, jika penerapan 

fenomenografi dapat meningkatkan 

historical comprehension siswa. Hal 

tersebut terlihat pada hasil 

penenelitian yang menunjukan 

peningkatan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran sejarah, serta 

peningkatan hasil belajar siswa yang 

dibedakan kedalam dua pola 

pendekatan belajar. Peningkatan 

historical comprehension siswa 

terlihat dari perolehan persentase dari 

setiap penelitiannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil yang 

diperoleh selama melakukan tindakan 

dalam mengembangkan historical 

comprehension siswa melalui 

penerapan fenomenografi, terlihat jika 

setiap tindakan pada setiap kelompok 

historical comprehension siswa 

mengalami peningkatan. Pada 

tindakan I persentase rata-rata 

diperoleh sebesar 47,25%, kemudian 

pada tindakan II persentase rata-rata 

sebesar 64,15%. Dari tindakan I ke 

tindakan II diperoleh selisih 

persentase sebesar 16,9%, hal tersebut 

terlihat jika dari tindakan I ke 

tindakan II mengalami peningkatan 

pada historical comprehension siswa. 

Persentase pada tindakan III diperoleh 

sebesar 83,3%, sehingga selisih 

persentase dari tindakan II ke 

tindakan III sebesar 19,15%. Dari 

tindakan II ke tindakan III juga 

mengalami peningkatan historical 
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comprehension siswa, kemudian pada 

tindakan IV diperoleh persentase 

sebesar 81,65%. Pada tindakan IV ini 

mengalami penurunan dari hasil 

persentase tindakan sebelumnya yaitu 

sebesar 1,65%. Penurunan persentase 

tersebut terjadi karena keadaan siswa 

yang mulai jenuh dengan 

pembelajaran di kelas yang 

menggunakan pendekatan sama pada 

setiap pertemuannya, sehingga perlu 

direncanakan kembali pembelajaran 

yang dapat meningkatkan mood 

belajar siswa. 

 Hasil pembelajaran yang 

menunjukan peningkatan historical 

comprehension siswa tersebut 

dipaparkan kembali ke dalam dua 

pola pendekatan belajar, yaitu pola 

pendekatan belajar dangkal (surface 

learning) dan pola pendekatan belajar 

mendalam (deep learning).Kedua 

pola pendekatan tersebut merupakan 

pendekatan belajar yang 

menggunakan fenomenografi, dimana 

pembelajaran yang menggunakan 

fenomenografi dibedakan atas dua 

pola pendekatan belajar.Hasil yang 

diperoleh berdasarkan penilitian 

menunjukkan, jika persentase rata-

rata pola pendekatan belajar dangkal 

(surface learning) lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase rata-

rata pola pendekatana belajar 

mendalam (deep learning).
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Grafik diatas menunjukkan jika 

peningkatan dan penurunan 

pembelajaran dangkal lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran 

mendalam.Pada peningkatan 

pembelajaran dangkal setiap 

tindakanya mengalami peningkatan 

yang signifikan, dari tindakan I 

hingga tindakan III sebelum 

mengalami penurunan pada tindakan 

IV.Penurunan yang dialami 

pembelajaran dangkal pada tindakan 

IV juga tidak terlalu signifikan, 

sehingga penurunan tersebut dirasa 

karena siswa mulai merasa jenuh 

dengan penerapan fenomenografi di 

kelas. Hal yang sama juga terjadi 

pada hasil pembelajaran mendalam, 

dimana pada setiap tindakannya 

mengalami peningkatan namun tidak 

terlalu signifikan dibandingkan 

dengan pembelajaran dangkal. 

Seperti halnya hasil pembelajaran 

dangkal, hasil pembelajaran 

mendalam mengalami peningkatan 

pada tindakan I hingga tindakan III 

sebelum mengalami penurunan. 

Penurunan hasil pembelajaran di 

tindakan IV juga terjadi pada hasil 

pembelajaran mendalam, yang dirasa 

siswa bosan dengan penerapan 

fenomenografi selama empat kali 

diterapkan. 

Peningkatan rata-rata 

historical comprehension siswa pada 

pembelajaran sejarah, menandakan 

adanya perbaikan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran sejarah di 

kelas. Peningkatan tersebut mencapai 

maksimal hingga 83,3% yang 

berkategori baik. Pada dasarnya 

pembelajaran yang menuntut 

pemahaman siswa merupakan 

pembelajaran yang akan melekat 

lebih lama dalam kepala siswa, 

karena siswa melakukan 

pembelajaran tersebut. Hal lain dari 

pembelajaran yang mengutamakan 

pemahaman siswa dapat diingat lebih 

lama dari pada pembelajaran yang 

hanya mengandalkan hafalan. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Supriatna, N & 

Wiyanarti (2008, hlm. 201) 

memaparkan bahwa: 

“Historical comprehension 

mencakup kemampuan untuk 

mendengar dan membaca 

cerita dan narasi sejarah 

dengan penuh pengertian, 

untuk mengidentifikasi 

elemen dasar dari suatu 

narasi atau struktur kisah, dan 

untuk mengembangkan 

kemampuan menggambarkan 

masa lalu berdasarkan 

pengalaman pelaku sejarah, 
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literatur sejarah, seni, artefak, 

dan catatan-catatan sejarah 

dari masanya”. 

Historical comprehension 

siswa dapat dikembangkan dengan 

maksimal melalui pendekatan-

pendekatan yang tepat dalam 

mengembangkannya. Berdasarkan 

hasil penulisan yang diperoleh 

mengindikasikan jika penerapan 

fenomenografi dapat meningkatkan 

historical comprehension siswa. 

Fenomenografi merupakan 

pembelajaran yang menekankan hasil 

sebagai penentu kualitas dalam 

pembelajaran siswa, sehingga 

historical comprehension siswa 

berkembang setelah diterapkannya 

fenomenografi maka pembelajaran 

tersebut dikatakan berhasil. Melalui 

penerapan fenomenografi juga dapat 

dilihat bagaimana kecenderungan 

siswa dalam belajar, jika siswa 

memiliki kecenderungan pola 

pendekatan belajar dangkal maka 

siswa tersebut akan memamahi 

materi secara dangkal pula dan hanya 

menghafal dari informasi yang 

didapatnya. Berbeda dengan siswa 

yang memiliki kecenderungan pola 

pendekatan belajar mendalam, siswa 

tersebut akan cenderung memiliki 

pemahaman yang mendalam 

terhadap materi serta dapat memahi 

maknannya. 

Penerapan fenomenografi 

untuk mengembangkan historical 

comprehension siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IIS 

2 mengalami beberapa kendala 

dalam pelaksanaan tindakan. Adapun 

kendala yang dialami adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada saat proses membaca 

sekilas, siswa mampu 

dikondisikan. Namun pada 

proses membaca berikutnya yaitu 

membaca dengan seksama siswa 

terkadang sulit dikondisikan. 

2. Proses pemaparan kedua 

dilakukan dengan mewakilkan 

satu orang untuk tampil di depan, 

namun siswa yang tidak tampil 

terkadang tidak memperhatikan 

temannya yang tampil di depan. 

3. Pada pemaparan pertama, siswa 

terlihat mengingat fakta yang ada 

dalam narasi dengan baik. 

Kemudian pada proses 

pemaparan berikutnya, apa yang 

dipaparkan siswa terlihat mirip 

satu sama lainnya. Hal tersebut 

menandakan jika apa yang 

diingat siswa di kelas XI IIS 2 
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tersebut hampir sama proses 

berpikirnya. 

4. Siswa terkadang sulit untuk 

diajak membaca mendalam agar 

siswa mampu mengerti 

kandungan dari narasi 

5. Siwa belum bisa menyimpulkan 

dengan baik dari apa yang dibaca 

dan dari apa yang dipelajarinya 

hari itu. 

Apa yang menjadi kendala 

dalam melakukan tindakan tentunya 

tidak dibiarkan begitu saja oleh 

penulis, penulis berupaya mencari 

solusi dalam mengatasi kendala 

tersebut agar peneltian dapat berjalan 

dengan baik. Berikut ini upaya yang 

dilakukan oleh penulis dalam 

mengatasi kendala tersebut. 

1. Menegur siswa yang tidak dapat 

dikondisikan dengan baik saat 

proses pembelajaran, baik itu saat 

guru menjelaskan maupun saat 

kegiatan inti yang berupa 

membaca narasi sedang 

berlangsung. 

2. Ikut serta dalam memberikan 

pengertian pada siswa yang tidak 

berkesempatan tampil di depan 

untuk menyimak dengan baik apa 

yang disampaikan oleh temannya 

di depan, serta menegur jika ada 

siswa yang tidak dapat 

dikondisikan dengan baik. 

3. Berperan serta dalam penyusunan 

narasi sejarah yang akan 

diberikan pada siswa dalam 

kegiatan inti di kelas, sehingga 

siswa mampu mencerna narasi 

tersebut dengan baik serta dapat 

memahaminya secara mendalam. 

4. Ikut mengkondisikan siswa saat 

kegiatan membaca mendalam 

berlangsung, serta memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa 

agar dapat menggali narasi 

tersebut berdasarkan apa yang 

pernah dibacanya sehingga dapat 

mengerti narasi secara 

mendalam. 

5. Memberi kesempatan pada siswa 

serta menuntun siswa untuk mau 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari itu. 

SIMPULAN 

 Historical comprehension 

siswa dapat berkembang jika 

dilakukan dengan metode maupun 

pendekatan yang tepat. Historical 

comprehension berkembang dalam 

penulisan ini karena menggunakan 

fenomenografi, merupakan 

pendekatan belajar yang cocok 

dalam mengembangkan historical 



FACTUM 

Volume 5, Nomor 1, April 2016 

84 
 

comprehension siswa dalam 

pembelajaran sejarah. Berdasarkan 

keseluruhan tindakan yang dilakukan 

selama penulisan, diperoleh 

kesimpulan yaitu. 

Pertama, perencanaan dalam 

melakukan tindakan untuk 

mengembangkan historical 

comprehension siswa dalam 

pembelajaran sejarah secara 

keseluruhan berjalan dengan baik. 

Baik itu dari perizinan oleh pihak 

sekolah, maupun perizinan dari 

dosen pembimbing dalam melakukan 

tindakan. Kemudian dilanjutkan 

permohonan izin dengan guru mitra 

pun berjalan dengan baik, dimulai 

dari menyepakati waktu pelaksanaan 

tindakan hingga menyepakati 

mengenai teknis dalam pelaksanaan 

tindakan. Selain itu koordinasi 

dengan rekan penulis yang diminta 

sebagai observer juga berjalan 

dengan baik hingga pelaksanaan 

tindakan.Perencanaan tersebut 

dilakukan sebanyak empat kali 

selama pelaksanaan tindakan. 

Kedua, pelaksanaan tindakan 

I hingga IV berjalan cukup baik. 

Setiap tindakan dilakukan dengan 

menyiapkan powerpoint sebagai 

media pembelajaran, serta 

menyiapkan narasi sejarah sebagai 

media yang dibaca oleh siswa dalam 

mengukur historical comprehension 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran 

melalui penerapan fenomenografi, 

pertama-tama mengajak siswa untuk 

membaca narasi sejarah yang telah 

dipersiapkan selama limamenit. 

Kemudian siswa diminta untuk 

memaparkan hasil bacannya selama 

lima menit tersebut di depan. 

Kegiatan selanjutnya yaitu siswa 

diajak untuk membaca kembali 

narasi yang sebelumnya dengan 

seksama dan mendalam. Setelah itu 

siswa kembali diminta memaparkan 

hasil bacaannya secara mendalam di 

depan dan lanjutkan dengan kegiatan 

tanya jawab bagi siswa yang ingin 

bertanya. 

Ketiga, berdasarkan 

pelaksanaan tindakan dalam 

mengembangkan historical 

comprehension siswa melalui 

penerapan fenomenografi siswa kelas 

XI IIS 2 masih mempunyai 

kecenderungan memiliki pola 

pendekatan belajar dangkal (surface 

learning). Kecenderungan tersebut 

terlihat pada setiap hasil tindakan 

yang menunjukan, jika persentase 

rata-rata hasil pembelajaran dangkal 
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meningkat signifikan dibandingkan 

dengan persentase rata-rata 

pembelajaran mendalam. Namun 

peningkatan tersebut diimbangi 

dengan peningkatan persentase 

pembelajaran mendalam pada setiap 

tindakannya tetapi tidak terlalu 

signifikan. 

Kempat, setelah dilakukannya 

pelaksanaan yang bersamaan dengan 

observasi diperoleh hasil penilaian 

historical comprehension siswa 

mengalami peningkatan pada 

tindakan I hingga III. Peningkatan 

historical comprehension siswa 

terlihat optimal dari hasil tindakan III 

yaitu mencapai 83,3%, hal tersebut 

terjadi karena siswa mulai terlatih 

dalam membaca narasi sejarah saat 

pembelajaran. Berbeda dengan 

tindakan III, pada tindakan IV 

mengalami penurunan sebesar 

1,65%. Penurunan tersebut tidak 

terlalu signifikan jika dilihat dari 

perolehan tindakan sebelumnya. 

Menurunnya persentase pada 

tindakan IV terjadi, karena siswa 

menyatakan mulai merasa jenuh saat 

pembelajaran yang mengharuskan 

kembali membaca narasi sejarah. 

 Kelima, dalam 

mengembangkan historical 

comprehension siswa melalui 

penerapan fenomenografi tidak 

terlepas dari kendala yang dihadapi 

saat pelaksanaan tindakan. Kendala 

yang dihadapi penulis dalam 

melaksanakan tindakan di antaranya, 

siswa cenderung ribut saat 

melakukan proses membaca 

mendalam. Siswa terkadang tidak 

serius dalam membaca sehingga 

informasi yang diserapnya kurang 

maksimal. Selain itu siswa belum 

bisa menyimpulkan dengan baik 

hasil bacaannya dan hasil 

pembelajaran hari itu. Untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut, 

penulis juga berdiskusi dengan guru 

mitra dan observer untuk mencari 

pemecahannya. 
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