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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti, bahwa pembelajaran sejarah 

yang diterapkan disekolah sering kali terkesan kurang menarik dan bahkan membosankan. Peserta 

didik banyak yang menganggap pelajaran sejarah hanyalah pelajaran yang sekedar menghafalkan dan 

membosankan, ini mengakibatkan peserta didik merasa jenuh, pasif dan mengantuk saat pelajaran. 

Anggapan yang sering muncul yaitu pelajaran sejarah hanyalah pelajaran pelengkap saja, bukan 

pelajaran pokok yang masuk daftar pelajaran yang diUNkan. Setiap peserta didik tentunya memiliki 

persepsi yang berbeda-beda mengenai pembelajaran sejarah.  

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pembelajaran sejarah yang 

diterapkan oleh guru sejarah di sekolah? (2) Bagaimanakah persepsi peserta didik terhadap 

pembelajaran sejarah di sekolah?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskiptif. Data yang diperoleh berupa 

keterangan, pendapat, pandangan, tanggapan  yang diberikan oleh informan yang berhubungan dengan 

pembelajaran sejarah. Pengumpulan data yang dilakukan ialah membagikan angket pada peserta didik, 

wawancara yang dilakukan pada guru sejarah dan salah satu peserta didik, observasi pada saat proses 

pembelajaran sejarah. Data hasil dari angket kemudian disajikan dalam bentuk prosentase dan 

deskripsi, sedangkan wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk deskripsi.  

Berdasarkan hasil penelitian ini proses pembelajaran sejarah berjalan dengan baik hal ini 

terlihat dari aktif dan semangatnya peserta didik karena guru sejarah mampu untuk meciptakan 

suasana kelas yang tidak membosankan. Persepsi peserta didik terhadap pembelajaran sejarah baik, hal 

ini dapat dilihat dari 31 peserta didik mempunyai presentase 77,32% yang menunjukkan kategori baik.  

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa pembelajaran yang diterapkan oleh guru sejarah di kelas X 

IPS-2 SMA Negeri 1 Gondang Nganjuk ialah baik dan persepsi peserta didik terhadap pembelajaran 

sejarah termasuk dalam kategori baik. 

 

KATA KUNCI  : Persepsi, peserta didik, pembelajaran sejarah.  
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I. LATAR BELAKANG  

Pembelajaran sejarah, terutama 

pembelajaran sejarah nasional adalah 

salah satu dari sejumlah pembelajaran 

mulai dari SD sampai dengan SMA, 

yang mengandung tugas menanamkan 

semangat berbangsa dan bertanah air. 

Pelajaran sejarah diberikan disekolah 

bukan hanya sekedar untuk 

mendapatkan nilai tetapi memiliki peran 

yang penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bangsa. Pembelajaran 

sejarah yang diajarkan ditingkat SD 

hingga SMA pada umumnya adalah 

penyampaian pengetahuan dari guru 

kepada peserta didik yang didasarkan 

pada suatu kurikulum saja. Binti 

Maunah (2009: 172), mengatakan 

peserta didik atau anak didik adalah 

setiap orang yang menerima pengaruh 

dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjalankan kegiatan-kegiatan 

pendidikan. Menurut Hasbullah (2012: 

123) peserta didik fungsinya adalah 

sebagai objek sekaligus sebagai subjek 

pendidikan. Menurut Bimo Walgito 

(1992: 70) Pengertian Persepsi yaitu 

pengorganisasian, penginterpretasian 

terhadap stimulus yang diterimanya 

sehingga merupakan sesuatu yang 

berarti, dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu. Peserta 

didik tentunya akan mempunyai 

persepsi yang berbeda-beda mengenai 

pembelajaran sejarah. Lalu apakah 

sejarah itu perlu untuk diajarkan?. 

Menurut Kuntowijoyo dalam Aman 

(2011:19), sementara itu orang 

bertanya apakah sejarah itu perlu. 

Untuk membahas dan menjawab 

pertanyaan ini, perlulah kiranya 

historis-kritis menelaahnya dari 

diakronisme ilmu sejarah itu. 

Orang tidak akan belajar sejarah 

jika tidak ada manfaatnya. 

Kenyataan bahwa sejarah terus 

ditulis orang di semua peradaban 

dan disepanjang waktu, sebenarnya 

cukup menjadi bukti bahwa sejarah 

itu perlu. 

 

 I Gde Wijda (1989: 104), 

mengatakan sejarah adalah urusan kita 

semua, seluruh bangsa Indonesia. 

Mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dalam proses 

pembelajaran sejarah harus terus 

dilakukan, karena pembelajaran sejarah 

yang diterapkan disekolah sering kali 

terkesan kurang menarik dan bahkan 

membosankan. Sikap peserta didik 

cenderung apatis terhadap pelajaran 

sejarah diakibatkan oleh banyak faktor, 

baik faktor intern maupun faktor 

ekstern. Faktor ekstern misalnya seperti 

penyajian materi pelajaran sejarah yang 

cenderung rentetan fakta yang 

cenderung membosankan, metode 

pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan substansi materi pelajaran 
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sejarah, kurangnya sarana pembelajaran 

yang mendukung, disamping kinerja 

guru sejarah yang merupakan faktor 

utama cenderung belum memuaskan 

bagi peserta didik, dan hal itu 

berdampak pula pada kurang 

kondusifnya proses pembelajaran 

sejarah, sedangkan faktor intern 

meliputi sikap peserta didik terhadap 

pelajaran cenderung kurang positif, 

minat dan motivasi yang cenderung 

rendah (Aman, 2011: 7).  

Menurut Rusman ( 2012: 19), guru 

adalah semua orang yang berkewajiban 

membina anak-anak. Guru menjadi 

faktor penentu yang sangat dominan 

dalam pendidikan, karena guru 

memegang peranan dalam proses 

pembelajaran, dimana proses 

pembelajaran merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan. 

Guru sejarah dituntut untuk memiliki 

motivasi, kreatifitas, dan semangat  

untuk mengajar dalam meningkatkan 

kompetensi mengajar melalui 

pengayaan dan penguasaan berbagai 

model, metode dan strategi 

pembelajaran sejarah. Beni S. 

Ambarjaya (2012: 132), guru umumnya 

memahami bahwa pendidikan 

merupakan proses melakukan 

perubahan pada diri siswa. Rendahnya 

minat belajar peserta didik terhadap 

pembelajaran sejarah dikarenakan 

proses pembelajaran sejarah 

berlangsung masih cenderung 

konvensional, sehingga kurang 

menumbuhkan minat peserta didik 

untuk belajar. Strategi, model, metode, 

dan teknik pembelajaran lebih banyak 

bertumpu pada pendekatan guru yang 

monoton, dari sinilah partisipasi peserta 

didik berkurang. Biasanya yang terjadi 

dikelas yaitu, guru memulai pelajaran 

dengan bercerita atau bahkan 

membacakan apa yang tertulis dalam 

buku ajar dan akhirnya langsung 

menutup pelajaran ketika bel berbunyi 

tanda habisnya jam pelajaran, dan 

bahkan banyak jam pelajaran yang 

isinya guru hanya memberi tugas untuk 

dikerjakan tanpa menerangkan materi 

pelajaran, sehingga nilai-nilai yang 

terkandung dalam peristiwa sejarah 

tidak diamalkan dan peserta didik tidak 

memahami materi pelajaran. Peserta 

didik banyak yang menganggap 

pelajaran sejarah hanyalah pelajaran 

yang sekedar menghafalkan dan 

membosankan, ini mengakibatkan 

peserta didik merasa jenuh, pasif dan 

mengantuk saat pelajaran berlangsung, 

selain itu anggapan yang sering muncul 

yaitu pelajaran sejarah hanyalah 

pelajaran pelengkap saja, bukan 

pelajaran pokok yang masuk dalam 
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daftar pelajaran yang diUNkan, dari 

sinilah antusias peserta didik berkurang 

dan tidak semangat dalam proses 

pembelajaran sejarah.  

Berdasarkan hasil uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran sejarah yang ada di 

sekolah dan persepsi peserta didik 

tentang pembelajaran sejarah disekolah 

dengan judul penelitian “Persepsi 

Peserta Didik Terhadap 

Pembelajaran Sejarah Di SMA 

Negeri 1 Gondang Nganjuk”. 

 

II. METODE  

Pendekatan dan jenis penelitian 

yang digunakan dalam peneitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, karena hasil 

yang diperoleh akan disajikan dalam 

bentuk kata-kata deskriptif dan tabel. 

Peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data serta peneliti 

terjun langsung pada saat observasi. 

Penelitian ini dilakasanakan di SMA 

Negeri 1 Gondang Nganjuk. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan November 

2016 sampai Mei 2017. Peneliti 

menggunakan sumber data primer, yaitu 

angket, observasi dan wawancara, 

sedangkan sumber sekunder yaitu 

dokumentasi. Pengumpulan data berupa 

angket yang dibagikan pada peserta 

didik, angket menggunakan skala likert, 

menurut Sugiono (2015: 134), skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena 

social, observasi yang dilakukan di 

kelas yang sedang melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah, wawancara 

dilakukan pada guru sejarah dan salah 

satu peserta didik serta dokumentasi 

berupa file profil sekolah dan foto-foto 

pada saat pengisian angket, observasi 

dan wawancara. Dari hasil penelitian 

yang dikumpulkan melalui Angket 

kemudian diolah dengan dan 

prosentase, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

P  = Angka Presentase 

F = Frekuensi  

N = Banyaknya responden 

100% =  Bilangan Tetap 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

A. Proses Pembelajaran sejarah 

yang diterapkan guru sejarah 

disekolah  

 Proses pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru sejarah di SMA 

Negeri 1 Gondang Nganjuk di kelas X 

IPS-2 mulai dari awal guru mengajar 

P = 
 𝐹

𝑁
 x 100% 
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hingga pembelajaran selesai berada dalam 

kategori yang “Baik”. Guru sejarah juga 

mampu menciptakan suasana kelas yang 

menarik dan tidak membosankan. Metode 

pembelajaran yang diterapkan  oleh guru 

sejarah pada saat proses observasi ialah 

PBL (Problem Based Learning), dengan 

adanya metode tersebut peserta didik 

menjadi aktif, semangat dan mempunyai 

minat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, selain itu guru sejarah juga 

mengadakan suatu permainan pada saat 

proses pembelajaran, permainan yang 

berhubungan dengan materi yang sudah 

diajarakan maupun yang sedang diajarkan 

pada saat itu, hal ini dilakukan agar peserta 

didik tidak mengantuk, merasa jenuh dan 

bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung. dalam hasil wawancara 

dengan Guru sejarah yang bernama bapak 

Bayu ketika ada peserta didik yang ramai 

ketika diterangkan maka bapak Bayu akan 

menghampiri bangku tersebut kemudian 

memberi pertanyaan pada peserta didik 

yang ramai tersebut. Guru Sejarah 

membuka dan menutup pelajaran tepat 

waktu. 

B. Persepsi Peserta Didik Terhadap 

pembelajaran Sejarah  

Angket dibagikan di kelas X IPS-2 

dengan jumlah 31 peserta didik pada 

tanggal 27 Maret 2017.  Data diolah 

menggunakan pedoman interprestasi 

menurut Suharsimi Arikunto (dalam 

Yendalina Amirza, 2012), yaitu: 

1. Baik, jika nilai yang diperoleh berada 

pada interval 76%-100%. 

2. Sedang, jika nilai yang diperoleh pada 

interval 40%-55%. 

3. Tidak baik, jika nilai yang diperoleh 

pada interval kurang dari 40%. 

 

Hasilnya pada angket yaitu: 1). 

Menyukai Pelajaran Sejarah dari 31 

responden, 10 atau 32,3%  responden 

sangat setuju menyukai sejarah. 21 

responden atau 67,7 % setuju menyukai 

pelajaran sejarah. 2). Memandang 

pelajaran sejarah ialah pelajaran yang 

penting hasilnya 15 responden atau 48,4 % 

sangat setuju, 15 responden atau 48,4 % 

setuju, 1 responden atau 3,2% kurang 

setuju bahwa pelajaran sejarah itu penting. 

3). Memandang pelajaran sejarah adalah 

suatu kebutuhan hasilnya 18 atau 58,1% 

setuju, 9 atau 29%  sangat setuju, dan 

sisanya terdapat 4 atau 12,9% yang kurang 

setuju. 4). Merasa senang dengan pelajaran 

sejarah hasilnya 20 atau 64,6% setuju, 

terdapat 9 atau 29% sangat setuju, dan 

terdapat 2 atau 6,4% kurang setuju untuk 

senang dengan pelajaran sejarah, 5). Selalu 

semangat mengikuti pelajaran sejarah 

hasilnya 21 atau 67,7%  setuju, 8 atau 

25,9% sangat setuju, dan terdapat 2 atau 
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6,4% kurang setuju bahwa semangat ketika 

mengikuti pelajaran sejarah. 6). Setelah 

selesai mempelajari pelajaran sejarah, saya 

mengulang kembali pelajarannya dirumah 

hasilnya 15 peserta didik atau 48,3% 

kurang setuju,13 atau 42% menyatakan 

setuju,  3 atau 9,7% sangat setuju untuk 

mengulang kembali pelajaran sejarah 

ketika dirumah. 7). Merasa betah dan 

nyaman selama pembelajaran sejarah 

hasilnya 22 atau 71%  setuju, 7 atau 22,7% 

sangat setuju 1 atau 3,2% kurang setuju, 

dan 1 atau 3,2% tidak setuju merasa 

nyaman dan betah selama pelajaran 

sejarah. 8). Mendengarkan ketika guru 

menerangkan  hasilnya 6 atau 51,7% 

setuju, 15 atau 48,3% sangat setuju bahwa 

mereka mendengarkan ketika guru 

menerangkan materi. 9). Berperan aktif 

dalam pembelajaran sejarah hasinya 19 

atau 61,3% setuju, 9 atau 29% kurang, dan 

3 atau 9,7% menyatakan sangat setuju 

berperan aktif dalam pembelajaran sejarah. 

10). Menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru hasilnya 22 atau 71% setuju, 6 atau 

19,3% kurang setuju. dan 3 atau 9,7% 

peserta didik menyatakan sangat setuju 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru. 11). Ketika guru sejarah tidak hadir, 

saya tidak ramai dan mengerjakan tugas 

yang diberikan hasilnya 14 atau 45,2% 

sangat setuju. 13 atau 42%  setuju dan 2 

atau 6,4% menyatakan tidak setuju untuk 

tidak ramai dan mengerjakan tugas yang 

telah diberikan. 12). Jika tidak mengerti 

bertanya dengan guru/teman hasilnya 15 

atau 48,3% = setuju, 12 atau 38,8% sangat 

setuju, 3 atau 9,7% kurang dan 1 atau 3,2% 

tidak setuju jika tidak mengerti bertanya 

pada guru ataupun teman. 13). Sebelum 

mengikuti pelajaran dikelas, terlebih 

dahulu belajar materi yang akan dibahas 

hasilnya 54,8% atau 17 sangat setuju, 12 

atau 38,8%  setuju, 1 atau 3,2% sangat 

setuju, dan 1 atau 3,2% menyatakan tidak 

setuju untuk belajar materi yang akan 

dibahas sebelum pelajaran. 14). 

Memandang pelajaran sejarah adalah 

pelajaran yang banyak menghafal hasilnya 

14 atau 45,1 kurang setuju, 10 atau 32,3% 

setuju. 4 atau 12,9% = sangat setuju, dan 3 

atau 9,7% tidak setuju jika pelajaran 

sejarah adalah pelajaran yang menghafal. 

15). Merasa senang jika diberi tugas 

hasilnya 17 atau 54,8% setuju, 9 atau 29% 

kurang setuju , dan 5 atau 16,2% 

menyatakan sangat setuju jika diberi tugas. 

16). Mengerjakan tugas dengan baik dan 

tepat waktu hasilnya 20 atau 64,6% setuju, 

6 atau 19,3% kurang setuju. 4 atau 12,9% 

sangat setuju. 1 atau 3,2% tidak setuju 

bahwa mengerjakan tugas dengan baik dn 

tepat waktu. 17). Mencatat dan meringkas 

pelajaran yang disampaikan oleh guru 

hasilnya 20 atau 64,5% setuju, 8 atau 25,8 

sangat setuju, 3 atau 9,7 kurang setuju 
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ketika guru menyampaikan materi peserta 

didik meringkas dan mencatat materi.18). 

Memanfaatkan media pembelajaran saat 

proses pembelajaran sejarah berlangsung 

hasilnya 16 atau 51,6% sangat setuju, 14 

atau 45,2% setuju, 1 atau 3,2% kurang 

setuju ketika memanfaatkan media 

pembelajaran. 19). Suasana kelas 

mendukung ketika pembelajaran sejarah 

berlangsung hasilnya 17 atau 54,8% setuju, 

11 atau 35,5% sangat setuju, 3 atau 9,7% 

peserta didik menyatakan kurang setuju 

bahwa suasana kelas mendukung ketika 

pembelajaran sejarah berlangsung.20). 

Setujukah anda jika pelajaran sejarah 

menggunakan media Powepoint hasilnya 

35,5% atau 11 peserta didik. 10 atau 32,3% 

sangat setuju, 8 atau 25,8% setuju, dan 2 

atau 6,4% kurang setuju jika pembelajaran 

sejarah menggunakan media powerpoint. 

21). Mempunyai buku pelajaran lebih dari 

satu buku hasilnya 11 atau 35,5% kurang 

setuju, 4 atau 12,9% sangat setuju, dan 1 

atau 3,2% peserta didik menyatakan tidak 

setuju jika mempunyai buku lebih dari 

satu. 22). Membaca materi tidak hanya dari 

buku namun juga dari internet hasinya 19 

atau 61,3% sangat setuju, 11 atau 35,5% 

setuju, 1 atau 3,2% kurang setuju membaca 

materi dari internet selain dari buku. 23). 

Guru dapat membuat suasana kelas tidak 

membosankan hasilnya , 15 atau 48,4% 

sangat setuju, 14 atau 45,2% setuju, 1 atau 

3,2% kurang setuju, dan 1 atau 3,2% 

peserta didik tidak setuju bahwa guru 

sejarah dapat membuat suasana kelas tidak 

membosankan. 24). Guru menyampaikan 

materi pelajaran dengan jelas dan mudah 

dipahami hasilnya 18 atau 58% sangat 

setuju, 13 atau 42% setuju bahwa guru 

dapat menyampaikan materi pelajaran 

dengan jelas dan mudah untuk dipahami. 

25). Menyukai cara mengajar guru saat  

pembelajaran hasilnya 20 atau 64,5% 

setuju dan 11 atau 35,5% peserta didik 

sangat setuju untuk menyukai cara 

mengajar guru. 

Untuk mencari F, masing-masing 

alternatif  jawaban (pilihan) akan diberi 

bobot yaitu: SS = 4, S = 3, KS = 2, TS = 1 

 

Frekuensi Sangat Setuju (SS) 

231 x 4 = 924 

Frekuensi Setuju (S) 

387 x 3 = 1161 

Frekuensi Kurang Setuju (KS) 

134 x 2 = 268 

Frekuensi Tidak Setuju (TS) 

13 x 1 = 13  

JUMLAH Frekuensi Keseluruhan (F)  

231+1161+268+13= 2366 

 

 

Langkah-langkah mencari F, sebagai 

berikut: 

Dari angka-angka yang di peroleh 

diatas, maka dapat di cari angka Prosentase 

rata-rata Persepsi Peserta Didik terhadap 

Pembelajaran Sejarah, yaitu sebagai 

berikut: 
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P = 
𝐹

𝑁
 x 100% : 4 

   =  
2366
765

 x 100% : 4 

   = 77,32%  

 

Berdasarkan data hasil penelitian 

diketahui persepsi peserta didik terhadap 

pembelajaran sejarah, dari data yang  di 

dapat melalui angket diperoleh rata-rata 

persepsi peserta didik kelas X IPS-2 

terhadap pembelajaran sejarah sebesar 

77,32% dan termasuk ke dalam kategori 

“Baik”.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang persepsi peseta didik terhadap 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Gondang Nganjuk diperoleh kesimpulan:  

1. Proses pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru sejarah di SMA Negeri 1 

Gondang Nganjuk mulai dari awal 

guru mengajar hingga pembelajaran 

selesai berada dalam kategori yang 

“Baik”, guru sejarah juga mampu 

menciptakan suasana kelas yang 

tidak membosankan dengan metode 

pembelajaran yang menarik yang 

diterapkan  oleh guru sejarah, salah 

satu metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru sejarah ialah 

PBL (Problem Based Learning), 

dengan metode tersebut peserta didik 

menjadi aktif semangat pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, 

Guru sejarah juga mengadakan suatu 

permainan pada saat proses 

pembelajaran, hal ini dilakukan agar 

peserta didik tidak mengantuk pada 

saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

2. Persepsi peserta didik terhadap 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri  

1 Gondang Nganjuk adalah Baik. Hal ini 

dapat dilihat dari persepsi peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah, sarana 

pembelajaran sejarah dan kinerja guru 

sejarah dalam pembelajaran sejarah. Dari 

31 peserta didik mempunyai presentase 

rata-rata 77,32% yang menunjukan dalam 

kategori yang “Baik”. 
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