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ABSTRAK  

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan menganalisis siswa dalam 

pembelajaran sejarah, karena selama ini pembelajaran sejarah hanya dimaknai siswa 

sebagai mata pelajaran yang bersifat hapalan tanpa melatih siswa untuk berpikir analisis. 

Dengan menggunakan materi isu kontroversial dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan siswa dalam menganalisis peristiwa sejarah. Penelitian ini 

dilakukan pada 22 Februari – 16 Mei 2016 di kelas XI MIA 4 SMA Negeri 14 Bandung 

dengan menerapkan (PTK) dengan model Kemmis Taggart. Berdasarkan pada penelitian 

yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa keterampilan menganalisis siswa dalam setiap 

tindakan mengalami peningkatan. Aspek-aspek yang diteliti dari keterampilan menganalisis 

terdiri dari enam indikator yaitu membandingkan perbedaan pendapat dari berbagai sumber, 

mengkronologiskan urutan waktu atas setiap peristiwa yang terjadi dalam materi isu 

kontroversial, menggunakan sumber yang boleh dan tidak boleh digunakan, membedakan 

antara fakta dan pendapat dalam peristiwa sejarah, mengkritisi isu-isu yang kurang benar, 

dan mengemukakan pendapatnya dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi isu kontroversial. Dengan demikian, dapat disimpulkaan bahwa dengan 

menggunakan materil isu kontroversial dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menganalisis peristiwa sejarah, dengan menunjukkan adanya perubahan keterampilan 

menganalisis siswa yang awalnya memiliki keterampilan menganalisis yang rendah jadi 

memiliki keterampilan menganalisis yang berada pada kategori baik. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi rekomendasi bagi guru dan pihak sekolah untuk mengembangkan 

keterampilan menganalisis siswa dalam pembelajaran sejarah. 

Kata Kunci : Keterampilan Menganalisis, materi isu kontroversial, dan pembelajaran 

sejarah 

ABSTRACT  

 

This research aims to develop student skill analyzing in learning history. Based on the 

observation by the researcher, there is a problem in learning process. Because so far only 

meant students learning history as a subject that is rote without train students to think of 

analysis. Criticize about matter history issue is not familiar for student toward fact or 

opinion. Using controversial issue in this research, the researcher aims to develop student 

skill analyzing in learning history. This research is realized at 22 February – 16 Mei 2016 
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in XI MIA 4 SMA Negeri 14 Bandung class. The research applies (PTK) using Kemmis 

Taggart model. Based on the research, it shows that student skill analysis increases in 

every step implementation. The aspects which are researched from skill analysis consist of 

six indicators, comparing the opinion differences from resources. Then, arrange the time 

sequence in every event in matter controversial issue. Next, use acceptable resources. 

Distinguish between fact and opinion in event of history. Criticize the issues which are 

correlated with controversial issue. From explain above, the result is using matter 

controversial issue can increase student skill in analyzing history event. Showing the 

process of transition of student skill analyzing, the research distinct that there is a change 

toward positive category. This final result can be a recommendation for teacher and school 

to develop student skill analysis in learning history. 

Keywords: Analyzing skill, matter controversial issue, and learning history. 

 

PENDAHULUAN  

Penelitian ini berdasarkan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti di kelas XI 

MIA 4 SMA Negeri 14 Bandung pada 

tanggal 16 September 2015. Peneliti 

menemukan beberapa permasalahan 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah di 

kelas tersebut. Ketika peneliti melihat 

pembelajaran langsung di dalam kelas 

melalui hasil wawancara bersama guru 

mitra mata pelajaran sejarah mengenai 

hasil proses pembelajaran siswa, 

banyak masalah yang ditemukan di 

dalamnya. Masalah secara umum, 

siswa cenderung pasif, dan kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah, siswa masih mudah menerima 

isu-isu yang tidak benar, menerima 

langsung informasi yang didapatkan 

seperti dari internet, televisi, koran, 

majalah dan buku-buku sumber yang 

lainnya. Sumber informasi yang 

didapatkan oleh siswa pun tidak di olah 

dan dianalisis, namun lebih menerima 

langsung informasi tersebut. Selain itu 

juga, siswa masih kesulitan dalam 

mengemukakan pendapat dan 

membedakan antara fakta dengan opini, 

sehingga kurang berkembangnya siswa 

dalam mengkritisi dan menganalisis 

mengenai fakta dan opini terhadap 

sumber yang di dapatkan. Adapun 

permasalahan secara khusus yang 

nampak di kelas XI MIA 4, antara lain :  

Pertama, selama proses 

pembelajaran sejarah berlangsung 

ketika guru menerangkan materi yang 

sedang dipelajari dengan menggunakan 

metode ceramah. Kemudian siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya, 
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menjawab pertanyaan ataupun 

berkomentar namun tidak ada siswa 

yang merespon pertanyaan dari guru. 

Tidak adanya antusiasme siswa untuk 

mengajukan pendapat dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Hal ini pun sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh 

guru mata pelajaran sejarah. 

Menurutnya, aktivitas siswa di kelas XI 

MIA 4 ini masih sangat rendah dan 

cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran didalam kelas.  

Kedua, berlanjut pada minggu 

berikutnya ketika sedang proses diskusi. 

Siswa dibagi kedalam 5-6 kelompok 

dengan tema diskusi perkembangan 

Kolonialisme dan Imperialisme 

Barat.Hal ini terlihat ketika kelompok 

berdiskusi masih terlihat sendiri-sendiri 

dalam mengerjakannya, ada yang 

memainkan Handphone dan hanya ada 

satu orang yang mengerjakan tugas 

dalam kelompoknya.Selain itu juga, 

terlihat sejak siswa mempresentasikan 

hasil diskusi itu tidak terampil dalam 

mengemukakan ide dan menganalisis 

hasil diskusikan dalam kelompok 

kecil.Siswa hanya sekedar mengetahui 

dan memahami materi dari buku teks 

saja, dan siswa masih kurang dalam 

mengolah informasi dan 

menganalisisnya. 

Ketiga, saat masuk kedalam sesi 

tanya jawab baik guru maupun 

kelompok presentasi berulang kali 

memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk mengemukakan 

pendapat, bertanya, ataupun 

menyanggah mengenai apa yang telah 

dipresentasikan oleh kelompok lain. 

Siswa berani mengemukakan 

pendapatnya itu pun harus ditunjuk 

langsung oleh guru, pertanyaan yang 

diberikan hanya terpaku terhadap buku 

teks.Sangat terlihat siswa masih rendah 

dalam menganalisis sumber informasi 

yang diperoleh.Sehingga berdampak 

pada dinamika diskusi kelompok yang 

terjadi dirasa kurang baik karena tidak 

terjadinya umpan balik antara 

kelompok satu dengan kelompok yang 

lainnya. 

Permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIA 4 yang telah dipaparkan oleh 

peneliti tersebut mengarah kepada 

rendahnya siswa dalam menganalisis 

peristiwa ataupun fakta-fakta dalam 

pembelajaran sejarah. Siswa masih sulit 

membedakan antara fakta dengan opini 
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dalam materi yang disampaikan. Hal ini 

terlihat pada saat guru memberikan 

informasi mengenai materi sejarah, 

siswa masih kurang dalam menanggapi 

perbedaan pendapat yang ada di sekitar 

mereka, siswa masih kurang dapat 

mengaitkan materi dalam pembelajaran 

sejarah, siswa masih kurang dalam 

menghubungkan materi sejarah, dan 

siswa masih kurang dapat mencari 

solusi dalam permasalahan yang 

diberikan oleh guru pada saat diskusi. 

Selain itu juga, siswa disini masih 

terlihat mudah menerima isu yang tidak 

benar dari berbagai sumber yang 

digunakan, seperti halnya internet, 

televisi, koran, majalah dan buku 

sumber yang lainnya. Sehingga 

keterampilan siswa dalam menganalisis 

disini masih kurang 

berkembang.Padahal sebagaimana yang 

di kemukakan oleh Gagne (dalam 

Yamin, 2012), kemampuan kognisi 

siswa tertinggi adalah 

analisis.Kemampuan ini lebih 

mengajak siswa berpikir tentang 

materi-materi yang mengasah siswa 

untuk memecahkan permasalahan, baik 

di dalam kelas maupun dalam 

kehidupan sehari-hari.Strategi kognitif 

ini dapat dipelajari oleh siswa dengan 

guru, karena guru yang berhasil 

memberi materi terhadap siswa adalah 

guru yang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswanya. 

Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan 

keterampilan menganalisis siswa dalam 

proses pembelajaran sejarah adalah 

dengan menggunakan materi isu 

kontroversial, karena melalui materi isu 

kontroversial ini dapat menuntun siswa 

untuk berpikir kritis dan analitis dalam 

memanfaatkan pengetahuan tentang 

masa lampau untuk memahami 

kehidupan masa kini dan kehidupan 

yang akan datang. Materi kontroversial 

harus dikembangkan dalam proses 

pembelajaran sejarah di dalam kelas, 

dengan mengangkat isu-isu 

permasalahan faktual dari historiografi. 

Selanjutnya, kontroversial itu sendiri 

adalah perbedaan pendapat, 

pertentangan karena berbeda pendapat 

atau penilaian (Badudu dan Sutan 

Muhammad Zein, 2001. hlm. 

715).Dikatakan kontroversi karena 

antara pendapat satu dengan pendapat 

lainnya masing-masing memiliki 

landasan yang menurut penulisnya 
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adalah kuat (Ahmad, 2008, hlm. 41). 

Pendapat lain mengenai isu 

kontroversial yaitu sebagai isu 

mengenai peristiwa sejarah yang di 

dalam penulisannya terdapat beberapa 

pendapat yang berbeda, yang pada 

akhirnya memunculkan beberapa versi 

bahkan pertentangan interversi. Pada 

isu kontroversial, antara pendapat satu 

dengan pendapat lain masing-masing 

memiliki landasan yang menurut 

penulisnya adalah kuat.Sebuah isu 

dapat menjadi kontroversial karena 

memberi dampak dalam bidang politik, 

sosial, maupun personal serta 

membangkitkan perasaan karena 

berkaitan dengan hal yang 

mempertanyakan kepercayaan dan nilai 

yang dianut (Global Citizenship Guides, 

2006. hlm. 2).Sesuai dengan penjelasan 

diatas mengenai materi isu 

kontroversial, bahwa kriteria tersebut 

cocok untuk mengembangkan 

keterampilan menganalisis siswa di 

kelas XI MIA 4 SMA Negeri 14 

Bandung. 

Berdasarkan uraian diatas, 

diharapkan bahwa dengan 

menggunakan materi isu 

kontroversialini dapat mengembangkan 

keterampilan siswa dalam menganalisis 

peristiwa sejarah.Selain itu, dengan 

menggunakan materi isu kontroversial 

ini dapat mengorganisasikan 

pembelajaran sejarah yang lebih 

bermakna dan menyenangkan.Peneliti 

mencoba memecahkan permasalahan 

rendahnya kemampuan analisis siswa 

dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIA 4 dengan menggunakan materi isu 

kontroversial.Dimana dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk dapat menganalisis peristiwa 

sejarah yang terjadi pada masa lampau, 

sehingga melatih siswa dalam 

mengembangkan pemahaman dan 

pandangan yang berbeda antar siswa. 

Dengan perbedaan pemahaman dan 

pandangan akan memberikan wawasan 

dan menanamkan kesadaran akan 

perbedaan dalam lingkungannya.Selain 

itu juga, dengan menggunakan materi 

isu kontroversial ini siswa akan lebih 

aktif lagi dalam proses pembelajaran 

sejarah, siswa akan lebih berani dalam 

mengemukakan pendapat ataupun 

pertanyaan kepada guru. Dengan 

demikian timbulah pertanyan besar 

bahwasannya bagaimana 

pengembangan keterampilan siswa 
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dalam menganalisis peristiwa sejarah 

dengan menggunakan materi isu 

kontroversial dalam  pembelajaran 

sejarah dapat berkembang? Maka harus 

dilakukannya penelitian ini dengan 

melakukan serangkaian tindakan-

tindakan yang menggunakan materi isu 

kontroversial di dalamnya. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di kelas XI MIA 4 SMA Negeri 14 

Bandung pada tanggal 16 September 

2015mengenai pengembangan 

keterampilan siswa dalam menganalisis 

peristiwa sejarah dengan menggunakan 

materi isu kontroversial pada 

pembelajaran sejarah ini menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas (PTK). 

PTK merupakan suatu pencarian 

sistemik yang dilaksanakan oleh para 

pelaksana program dalam kegiatannya 

sendiri (dalam pendidikan dilakukan 

oleh guru, dosen, kepala sekolah, 

konselor) dalam mengumpulkan data 

tentang pelaksanaan kegiatan, 

keberhasilan dan hambatan yang 

dihadapi, untuk kemudian menyususn 

rencana dan melakukan kegiatan-

kegiatan penyempurnaan. 

(Sukmadinata. 2010, hlm 140). Adapun 

karakterisitk PTK berdasarkah hasil 

penelitian dilapangan yaitu: 1) masalah 

berawal dari dalam kelas, berdasarkan 

hasil pra-penelitian bahwa keadaan 

kelas XI MIA 4 yang mengarah kepada 

rendahnya siswa dalam menganalisis 

peristiwa atau pun fakta-fakta sejarah 

dan membedakan antara fakta dan opini 

dalam pembelajaran sejarah;  2) 

tujuannya memperbaiki proses 

pembelajaran di dalam kelas. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan keterampilan 

menganalisis siswa yaitu dengan 

menggunakan materi  isu kontroversial; 

3) teknik utama dalah refleksi diri 

dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah 

penelitian. Refleksi dalam penelitian ini 

yaitu dilihat saat peneliti sudah 

melakukan tindakan, dan diakhir 

merefleksikan apa sajakah yang kurang 

dalam pelaksanaan tindakan; 4) fokus 

penelitian berupa kegiatan 

pembelajaran (Depdiknas: 2005). Maka 

peneliti menggunakan metode PTK ini 

yaitu untuk memperbaiki proses 

pembelajaran didalam kelas dalam 

pengembangan  keterampilan siswa 
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dalam menganalisis peristiwa sejarah 

dengan menggunakan materi isu 

kontroversial pada pembelajaran  

sejarah. 

Adapun desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalahdesain 

Kemmis dan Mc. Taggart Desain 

model Kemmis dan Taggart ini terdiri 

dari empat tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan tahapan 

refleksi. Setelah satu siklus selesai 

dilaksanakan, kemudian diikuti dengan 

adanya perencanaan ulang yang 

dilaksanakan dalam bentuk siklus 

demikian seterusnya (Arikunto, 2014, 

hlm. 16).Selain desain penelitian, ada 

pula alat dan teknik pengumpul 

data.Alat pengumpul data dalam 

penelitian ini terdiri dari catatan 

lapangan, lembar observasi, dan 

pedoman wawancara.Sementara itu, 

teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa 

observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi.Setelah data terkumpul, 

kegiatan yang dilakukan selanjutnya 

adalah mengolah data yang diperoleh 

dari lapangan. 

Pengolahan data adalah suatu usaha 

untuk memilih, memilah, membuang, 

menggolongkan serta menyusun ke 

dalam kategorisasi, mengklasifikasi 

data sesuai dengan yang dibutuhkan 

dan berhubungan dengan rumusan 

masalah. Dalam PTK, analisis data dan 

pengolahan data dilakukan sejak awal, 

pada setiap aspek penelitian.Fungsi 

pengolahan data yaitu untuk 

mendapatkan data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan.Di dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas, 

ada dua jenis data yang dikumpullkan 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh oleh 

peneliti perlu adanya pengujian untuk 

menilai keabsahan atau tingkat 

kesahihan untuk mengetahui 

kebenarannya. “Di dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), cara yang dapat 

dilakukan untuk pengujian validasi data 

yaitu dengan melakukan triangulasi, 

member check, auditrail dan expert 

opinion” (Hamid. H., Kusmarni. Y., 

Ma’mur.T., 2011, hlm. 79) namun di 

dalam penelitian ini, cara yang 

dilakukan untuk menguji validasi yaitu 

dengan melakukan member check, 

auditrail dan expert opinion.  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 Berdasarkan hasil temuan di 

lapangan, yaitu selama melakukan 

penelitian mengenai pengembangan 

keterampilan siswa dalam menganalisis 

peristiwa sejarah dengan menggunakan 

materi isu kontroversial dalam 

pembelajaran sejarah, memperoleh 

hasil bahwa keterampilan menganalisis 

siswa mengalami peningkatan dalam 

setiap tindakan. Baik dalam proses 

diskusi dan penilaian tiap individu 

dalam menganalisis peristiwa sejarah. 

Sebelum penelitian dilakukan melalui 

tindakan kelas, peneliti sebelumnya 

melakukan perencanaan agar penelitian 

yang akan dilakukan lebih terarah dan 

fokus kepada permasalahan yang 

ditemukan. Perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam 

pengembangan keterampilan siswa 

dalam menganalisis peristiwa sejarah 

dengan menggunakan materi isu 

kontroverisal ialah melakukan 

observasi terlebih dahulu.Observasi ini 

dilakukan pra-penelitian dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI MIA 4 

sehingga mengemukan berbagai 

permasalahan yang menunjukkan 

rendahnya keterampilan siswa dalam 

menganalisis peristiwa sejarah. Hasil 

dari penelitian saat melaksanakan 

perencanaan memang awalnya berbeda 

dengan apa yang diharapkan oleh 

peneliti. Ketika observasi yang 

sebelumnya dilakukan memiliki 

kendala kelas yang tidak sesuai dengan 

aspek yang akan diteliti. Namun 

dengan melakukan observasi yang 

berkelanjutan maka didapatkan kelas 

yang sesuai dengan penelitian yaitu 

kelas XI MIA 4. Dengan dilakukannya 

observasi ini dapat memudahkan 

peneliti untuk menemukan kelas yang 

sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

 Selanjutnya, dari hasil perencanaan 

dengan menggunakan materi isu 

kontroversial peneliti mengidentifikasi 

permasalahan yang kemudian memulai 

untuk merencanakan dengan 

menggunakan materi isu kontroversial 

untuk mengembangkan keterampilan 

menganalisis siswa di kelas XI MIA 

4.Dari perencanaan dengan mengangkat 

materi isu kontroversial yang dilakukan, 

telah mendapatkan respon positif dari 

guru mitra dan sekolah.Kemudian 

peneliti menemui guru sejarah untuk 
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membicarakan permasalahan yang 

terjadi dan bersama-sama menganalisis 

materi ajar yang sesuai dengan 

penggunaan isu kontroversial. Setelah 

menemui guru mitra peneliti berhasil 

menentukan berbagai persiapan yang 

akan dibutuhkan, hal ini juga akan 

mempermudah penelitian.  

 Selanjutnya, hasil dari perencanaan 

yang telah dilakukan, peneliti 

mendapatkan berbagai kesempatan 

untuk mempersiapkan berbagai hal 

yang berhubungan dengan 

keberlangsungan penelitian. Mulai dari 

perangkat pembelajaran, materi ajar 

sampai alat evaluasi yang akan 

digunakan sesuai dengan penggunaan 

metode. Media pembelajaran yang akan 

digunakan pada awalnya memang 

kurang mendukung, namun berbagai 

alternatif yang dilakukan oleh peneliti 

akhirnya berbagai permasalahan seperti 

media dapat diselesaikan dengan baik. 

Setelah semuanya dipersiapkan, 

sebelumnya peneliti sudah menyiapkan 

indikator dari keterampilan 

menganalisis siswa, indikator tersebut 

dipilih karena merupakan aspek yang 

sesuai dengan keterampilan 

menganalisis yang akan ditingkatkan 

dengan menggunakan materi isu 

kontroversial.  

 Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa indikator dari 

keterampilan menganalisis adalah suatu 

pedoman bagi peneliti untuk 

keberlangsungan penelitian ini. Ketika 

peneliti telah menentukan indikator 

yang akan dinilai pada saat penelitian 

maka dengan mudah proses penelitian 

itu pun bisa dilihat tingkat pencapaian 

dari tiap indikatot tersebut. Pada saat 

menggunakanmateri isu kontroversial 

untuk mengembangkan keterampilan 

menganalisis siswa, indikator yang 

telah ditentukan harus disesuaikan 

dengan karakteristik yang ada dalam 

aspek keterampilan menganalisis, 

sehingga memiliki keterahubungan 

antara solusi dengan aspek yang 

diamati yaitu keterampilan 

menganalisis. 

 Selanjutnya, setelah indikator 

ditentukan peneliti mempersiapkan 

berbagai perlengkapan dalam penelitian, 

salah satunya yaitu observer.Observer 

ini sangat penting untuk 

keberlangsunga melakukan tindakan. 

Setelah semua perlengkapan penelitian 

sudah lengkap, maka peneliti beserta 
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observer melakukan analisis untuk 

proses penelitian agar berjalan dengan 

lancar. Sehingga ketika penelitian akan 

berlangsung,semua perlengkapan yang 

akan dibutuhkan untuk penelitian ini 

harus sudah siap dan lengkap, dan 

peneliti dibantu oleh observer mulai 

melakukan tindakan di kelas dengan 

menggunakan materi isu kontroversial 

untuk mengembangkan keterampilan 

menganalisis siswa dalam pembelajaran 

sejarah.  

Pengembangan keterampilan 

menganalisis siswa terlihat dari 

presentase rata-rata yang dijabarkan 

dalam tabel berikut ini:

 

Tabel 1 

Perolehan Skor Keterampilan Menganalisis Siswa Pertindakan 

 
No Nama Siswa 

(Inisial) 

T I  T II T III T IV T V T VI T VII T 

VIII 

1. AGA 3 5 8 10 13 14 17 18 

2. APA 2 2 7 9 11 14 17 17 

3. AMKL 4 6 6 9 11 14 18 18 

4. BBP 2 6 8 9 11 14 17 18 

5. BYP 2 2 8 9 11 14 17 18 

6. DCR 2 7 8 10 12 14 18 17 

7. DAM 2 6 8 9 11 13 17 18 

8. DAP 4 6 9 10 12 14 17 17 

9. DA 2 6 9 10 12 14 17 18 

10. ER 2 5 8 10 12 14 18 18 

11. FAQL 2 6 8 9 11 13 17 18 

12. FLA 3 6 9 10 13 14 17 18 

13. FJH 2 5 8 9 11 14 17 18 

14. GCB 3 6 8 9 12 14 17 18 

15. IKI 2 5 8 8 11 13 18 18 

16. IFP 2 6 8 9 11 13 17 17 

17. IN 2 7 9 10 12 14 18 18 

18. JPA 3 5 8 10 11 14 17 18 

19. LNR 2 5 8 10 12 14 14 18 

20. ME 3 6 9 10 11 14 18 18 

21. NAP 2 5 8 10 13 14 17 18 

22. NHMB 2 6 9 9 11 13 14 18 

23. NAM 2 6 9 10 12 14 18 18 

24. NS 2 6 9 10 12 14 17 18 

25. PL 2 7 8 10 12 14 17 18 

26. RMH 3 6 7 9 11 11 17 18 

27. SSS 2 2 8 9 13 14 14 18 

28. SWU 2 5 8 10 11 11 17 18 

29. SAZ 2 6 9 10 12 13 17 18 

30. SDR 3 7 9 10 12 13 17 18 
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31. SBTK - 5 8 9 11 11 18 18 

32. SHN 2 6 9 10 12 14 17 17 

33. ST - 5 8 10 12 13 18 17 

34. WN 2 6 9 10 12 13 18 18 

Jumlah Skor  75 186 280 325 397 458 579 606 

Jumlah Skor Maksimal  612 

Rata-Rata  12,25 

% 

30,39 

% 

45,75 

%  

53,10 

% 

64,86 

% 

74,8

3 % 

94,60 

% 

99,01 

% 

Perhitungan rata-rata (presentase) = Jumlah Perolehan Siswa x 100 

      Jumlah Skor Maksimal  

 

Konversi Rata-Rata (Presentase) 

Nilai Skor (Presentase) 

Sangat Baik 68 % - 100 % 

Cukup Baik 34 % - 67 % 

Kurang Baik 1 %  - 33 % 

  

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa 

tindakan I presentase rata-rata ialah 

12,25%, dengan nilai yang diperoleh 

“Kurang Baik”. Selanjutnya pada 

tindakan ke II, presentase rata-rata yang 

diperoleh ialah 30,39% dengan nilai 

“Kurang Baik”. Pada tindakan III 

presentase yang diperoleh rata-rata 

ialah 45,75% dengan nilai “Cukup 

Baik”. Tindakan IV presentase yang 

diperoleh rata-rata ialah 53,10% dengan 

nilai “Cuku Baik”. Kemudian pada 

tindakan V presentase yang diperoleh 

rata-rata ialah 64,86% dengan nilai 

“Cukup Baik”. Pada tindakan VI 

presentase yang diperoleh rata-rata 

ialah 74,83% dengan nilai “Sangat 

Baik”. Tindakan VII presentasi yang 

dipeproleh rata-rata ialah 94,60% 

dengan nilai “Sangat Baik”, dan yang 

terakhir tindakan VIII presentase yang 

diperoleh rata-rata ialah 99,01% dengan 

nilai “Sangat Baik”. Seperti yang telah 

dipaparkan dari hasil perolehan data di 

atas, pada keterampilan menganalisis 

siswa mampu  mengalami peningkatan 

setelah menggunakan materi isu 

kontroversial dalam pembelajaran 

sejarah, tetapi masih ada beberapa 

aspek yang belum mampu mencapai 

nilai maksimal. Namun, mengalami 

peningkaan dari tindakan sebelumnya. 
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Dalam hal ini kenaikan hasil presentase 

rata-rata dengan menggunakan materi 

isu kontroversial dalam pembelajaran 

sejarah dapat membantu 

mengembangkan keterampilan 

menganalisis siswa sehingga siswa 

memiliki kemampuan menganalisis 

peristiwa sejarah, mengkritisi isu-isu 

yang kurang benar, membandingkan 

perbedaan pendapat dari berbagai 

sumber, mampu mengemukakan 

pendapat dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaaan, dan siswa 

lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran sejarah. Adapun 

perolehan nilai indikator yang di 

dapatkan secara keseluruhan dan 

mengalami peningkatan sebagai 

berikut:

 

Tabel 2 

Jumlah nilai indikator dari seluruh tindakan 

No Indikator Jumlah 

Nilai 

1. Siswa membandingkan perbedaan pendapat dari berbagai 

sumber 

522 

2. Siswa mengkronologiskan urutan waktu atas setiap peristiwa 

yang terjadi dalam isu kontroversial. 

488 

3. Siswa menggunakan sumber yang boleh dan tidak boleh 

digunakan.  

557 

4. Siswa membedakan antara  fakta dan pendapat  dalam peristiwa 

sejarah. 

477 

5. Siswa mengkritisi su-isu yang kurang benar. 384 

6. Siswa mengemukakan pendapatnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isu 

kontroversial berdasarkan temuannya dari berbagai sumber. 

462 

 

 

Pada tabel 2 merupakan hasil nilai dari 

setiap indikator, dimana indikator 

menggunakan sumber yang boleh dan 

tidak boleh digunakan mendapatkan 

peringkat 1 dengan memperoleh nilai 

yang sangat besar yaitu 557. Hal ini 

dapat terlihat bahwa pada keterampilan 

menganalisis dengan menggunakan 

materi isu kontroversial kemampuan 

guru dalam menyampaikan materi 
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harus lebih baik lagi, karena pada kelas 

XI MIA 4 pada saat menggunakan 

sumber yang boleh dan tidak boleh 

digunakan sehingga untuk memperoleh 

pemahaman materi yang baik, siswa 

harus menganalisis dari hasil 

temuannya dari berbagai sumber 

informasi pada saat diskusi. Selain itu 

yang mendapatkan nilai rendah dari 

aspek yang dinilai yaitu pada indikator 

5 dalam hal mengkritisi isu-isu yang 

kurang benar dalam peristiwa 

sejarah.Dalam hal ini siswa biasanya 

mampu membandingkan perbedaan 

pendapat dari berbagai sumber dan 

mengemukakan pendapatnya, namun 

berlum sampai kedalam tahap 

mengkritisi isu-isu yang terjadi.Pada 

tindakan I seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa indikator 3 lebih 

unggul dari indikator-indikator yang 

lainnya meskipun nilai yang di 

dapatkan masih dalam hitungan rendah. 

Indikator lainnya pun memiliki nilai 

yang tidak begitu tinggi sehingga pada 

tindakan I nilai indikator yang 

didapatkan masih dalam tahap rendah. 

Selanjutnya, tindakan II, setiap 

indikatornya memiliki peningkatan 

nilai hal ini dikarenakan menggunakan 

metode yang dimodifikasi lebih baik 

lagi. Namun demikian pada tindakan II 

ini indikator 3 yaitu menggunakan 

sumber yang boleh dan tidak boleh 

digunakan masih dalam tahap unggul 

atau mendapatkan peringkat paling 

tinggi meskipun indikator yang lain pun 

mendapatkan peningkatan nilai yang 

cukup drastis. Pada tindakan III 

menggunakan metode Make A Match 

masih mengangkat materi isu 

kontroversial di dalamnya. Dari tiap 

aspeknya mengalami peningkatan dari 

tindakan sebelumnya. Tindakan IV ini 

indikator yang memiliki peningkatan 

nilai yang cukup tinggi yaitu indikator 

2 yaitu, mengkronologiskan urutan 

waktu atas setiap peristiwa yang terjadi 

dalam isu kontroverisial. Kemudian 

tindakan V ini indikator hampir 

memiliki peningkatan nilai yang sama, 

hanya saja ada 1 indikator yaitu 

indikator 5 mengkritisi isu-isu yang 

kurang benar mendapatkan nilai dalam 

tahap “cukup baik”. Tindakan VI ini 

indikator yang memiliki peningkatan 

nilai yang cukup tinggi yaitu indikator 

1. Selanjutnya tindakan VII yang 

memiliki peningkatan nilai yang tinggi 

yaitu indikator 1 dan indikator 6 sama 
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memiliki nilai yang cuku maksimal, 

dan selebihnya masih dalam tahap 

“cuku baik”. Dan yang terakhir 

tindakan VIII yang memiliki 

peningkatan nilai yang tinggi yaitu 

indikator 1 dan indikator 4l, tetapi 4 

indikator lainnya berada dibawah nilai 

maksimal 100%, peningkatan nilaipun 

tidak jauh berbeda dengan tindakan 

sebelumnya, karena disebabkan siswa 

sudah berada dalam titik jenuh. 

Sehingga peneliti, guru mitra dan dosen 

pembimbing berdiskusi untuk 

menghentikan tindakan, karena sudah 

mendapatkan perolehan nilai yang 

cukup maksimal dan menemukan titik 

jenuh siswa. 

 Peningkatan dari aspek yang dinilai 

dapat meningkat karena pada setiap 

tindakan peneliti menggunakan metode 

yang berbeda-beda, agar siswa tidak 

selalu jenuh dengan menggunakan 

metode yang sama, sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut dilakukannya 

dengan menggunakan metode yang 

dimodifikasi agar lebih menarik.   

Sehingga keterampilan 

menganalisis siswa mampu mengalami 

peningkatan setelah menggunakan 

materi isu kontroversial dalam 

pembelajaran sejarah, tetapi masih ada 

beberapa aspek yang belum mampu 

mencapai nilai maksimal. Namun, 

mengalami peningkaan dari tindakan 

sebelumnya. Dalam hal ini kenaikan 

hasil presentase rata-rata dengan 

menggunakan materi isu kontroversial 

dalam pembelajaran sejarah dapat 

membantu mengembangkan 

keterampilan menganalisis siswa 

sehingga siswa memiliki kemampuan 

menganalisis peristiwa sejarah, 

mengkritisi isu-isu yang kurang benar, 

membandingkan perbedaan pendapat 

dari berbagai sumber, mampu 

mengemukakan pendapat dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaaan, 

dan siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah. 

 

SIMPULAN  

Pentingnya  mengembangkan 

keterampilan menganalisis siswa  yang  

perlu  dimiliki  oleh setiap  siswa dapat  

dilakukan  dengan  menggunakan 

materi isu kontroversial.Dengan 

menggunakan materi isu kontroversial 

keterampilan menganalisis siswa dapat 

berkembang dengan baik.Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan 
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dan berkembangnya keterampilan 

menganalisis siswa pada setiap 

tindakannya.Kenaikan persentase rata-

rata keterampilan menganalisis siswa 

ini mengindikasikan adanya perubahan 

pola berikir siswa yang  

awalnyaketerampilan menganalisis 

siswa rendah, sehingga memiliki 

keterampilan menganalisis yang berada 

pada kategori baik. 
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