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ABSTRAK 

 
Pembelajaran sejarah yang konvensional menyebabkan pembelajaran dirasa 

membosankan dan monoton. Hal ini akan berdampak pada keaktifan siswa dalam belajar 
menjadi kurang optimal, sehingga prestasi belajar siswa menjadi rendah. Untuk 
meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, maka diperlukan metode pembelajaran yang 
dapat menarik partispasi siswa agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu cara 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran adalah dengan 
menerapkan metode pembelajaran Learning Contract. Tujuan dari penelitian ini ialah 
untuk mengetahui bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
sejarah dengan penerapan metode pembelajaran Learning Contract. 

Penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 
yang terjadi dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Proses pengambilan data dalam penelitian melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes hasil belajar. Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan metode pembelajaran Learning 
Contract yang kemudian dikolaborasikan dengan media gambar dan tanya jawab dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X2 di SMA Negeri 1 Ledo. Pada pelaksanaan 
siklus I, hasil Pre-test memiliki rata-rata nilai 58.78 sedangkan hasil Post-test memiliki 
rata-rata nilai 78.18, terjadi peningkatan prestasi belajar pada siklus I sebesar 19.4. Pada 
pelaksanaan siklus II, hasil Pre-test memiliki rata-rata nilai 67.43 sedangkan Post-test 
memiliki rata-rata nilai 91.43, terjadi peningkatan prestasi belajar pada siklus II sebesar 
24. Kendala yang terjadi dalam penelitian ini sebagian besar mengenai kurangnya 
pemahaman siswa mengenai metode pembelajaran Learning Contract di awal 
pelaksanaan penelitian, keterbatasan waktu dalam penelitian, serta keterbatasan sumber 
belajar. Keunggulan dalam penerapan metode pembelajaran Learning Contract yaitu 
mampu meningkatkan prestasi belajar siswa, memberikan cara belajar baru bagi siswa 
sehingga hasilnya lebih mendalam dan permanen, meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar, serta mengetahui karakteristik belajar siswa. Kelemahan dalam penerapan metode 
Learning Contract yaitu dalam memahami karakteristik belajar siswa maka perlu 
dilakukan pengamatan yang lebih spesifik, namun memerlukan waktu yang cukup 
panjang, metode pembelajaran Learning Contract merupakan metode yang mengarahkan 
siswa untuk belajar mandiri, tetapi dalam pelaksanaan peran guru dirasa cukup penting 
dalam membantu siswa menemukan cara belajarnya.  
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