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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Bersyukur…Bersyukur…dan Selalu Bersyukur…!!! 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan” (Qs. Al-Insyrah :5-6). 

 Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kedepan. Belajarlah dari 

sesuatu, dan Berikan yang terbaik…!!! 
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Kata Kunci : Sejarah Lisan, Bahan Ajar, Pembelajaran Sejarah. 

 Bahan ajar adalah salah satu hal yang paling utama dalam sebuah proses 

pembelajaran. Pemanfaatannya secara maksimal dapat membantu guru mengatasi 

permasalahan pembelajaran. Bahan ajar tidak hanya berpatok pada buku-buku 

sumber saja melainkan sumber-sumber yang berada di lingkungan sekitar, 

misalnya sumber kebendaan, sumber lisan, lokasi, dsb. Permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah guru sejarah memanfaatkan sejarah lisan 

sebagai pengembangan bahan ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal tahun 

ajaran 2012/2013? (2) Bagaimanakah penerapan pengembangan bahan ajar dari 

sejarah lisan pada pembelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal tahun 

ajaran 2012/2013? (3) Apa saja kendala guru sejarah dalam menerapkan sejarah 

lisan sebagai pengembangan bahan ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

tahun ajaran 2012/2013? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

SMA N 3 Tegal. Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah, kepala 

sekolah, dan siswa kelas X SMA N 3 Tegal. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu (1) observasi; (2) wawancara mendalam; (3) dokumentasi. 

Untuk menguji objektivitas dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 

interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sejarah di SMA N 3 Tegal telah 

memanfaatkan sejarah lisan dalam pembelajaran sejarah. Contoh sejarah lisan 

yang disampaikan guru berfokus pada pengenalan sejarah lisan yang bersifat lokal 

kedaerahan, antara lain kisah asal-usul Desa Slawi di Kabupaten Tegal, 

munculnya bendungan Kali Gung Tegal, dan mitos-mitos yang berkembang di 

Kota Tegal  Kendala yang muncul dalam pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan ini 

salah satunya adalah bahasa pengantar yang ada pada sejarah lisan yang masih 

membuat siswa bertanya-tanya sehingga harus dijelaskan beberapa kali. 

Pembelajaran sejarah lisan di SMA Negeri 3 Tegal masuk dalam kategori cukup 

baik, artinya bahan ajar ini bukan berarti tidak dimanfaatkan sama sekali, sejarah 

lisan tetap dimanfaatkan oleh guru sejarah dalam proses pembelajaran walaupun 

dalam praktiknya pemanfaatan sejarah lisan tidak begitu maksimal. Saran yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu hendaknya pembelajaran dilaksanakan dengan 

memperhatikan karakteristik siswa, bahan ajar, memaksimalkan sarana prasarana, 

sumber belajar, dan tingkat kesulitan materi. Sehingga diharapkan kegiatan 

belajar mengajar sejarah bisa lebih optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama 

dan siswa sebagai objek. Peristiwa belajar mengajar banyak berakar dari 

berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu, perwujudan proses belajar 

mengajar dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce Joyce dan Weil (dalam 

Usman, 2010: 4) mengemukakan 22 model mengajar yang dikelompokan 

kedalam 4 hal, yaitu (1) proses informasi, (2) perkembangan pribadi, (3) 

interaksi sosial, (4) modifikasi tingkah laku. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

dalam proses belajar mengajar memiliki arti yang luas, tidak sekedar 

hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal 

ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pembelajaran melainkan 

penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 

Menurut Ruslan Abdul Gani, Sejarah merupakan cabang dari ilmu 

pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis, seluruh 

perkembangan manusia dan masyarakat pada masa lampau beserta kejadian-

kejadiannya. Pendidikan sejarah diberikan di tingkat sekolah dasar hingga 
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sekolah menengah karena pengetahuan masa lampau mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, 

watak dan kepribadian peserta didik (Aman, 2011: 56). Mata pelajaran sejarah 

telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian dari mata 

pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan menengah,  mata pelajaran 

sejarah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran sejarah 

memiliki arti yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka mata pelajaran sejarah ini 

perlu disampaikan kepada siswa di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada umumnya pembelajaran sejarah di berbagai tingkat pendidikan 

adalah penyampaian materi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah oleh guru 

kepada siswa. Materi pelajaran yang disampaikan hanya berupa fakta-fakta 

dari rangkaian peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Keadaan tersebut 

juga masih terjadi pada pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah atas 

(SMA). Pemberian materi pelajaran yang hanya berupa peristiwa-peristiwa 

sejarah masa lalu, membuat siswa hanya dapat membayangkan teori yang 

disampaikan guru dalam angan-angan. Keadaan seperti itu membuat siswa 

sulit menyerap materi yang disampaikan guru, sehingga siswa tidak dapat 

memahami pelajaran dengan baik. 

Pendidikan sejarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting 

bagi individu. Melalui pembelajaran sejarah, diharapkan dapat memotivasi 

dan membimbing siswa dalam melakukan refleksi ke masa lalu agar 
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memperoleh nilai-nilai yang bermanfaat bagi masa kini dan masa depan 

karena sejarah merupakan sumber inspirasi dan aspirasi untuk masa kini dan 

menghadapi tantangan masa depan. Fungsi ini belum dapat tercapai 

sepenuhnya karena siswa belum memiliki kesadaran dalam belajar sejarah dan 

belum memahami fungsi belajar sejarah. Selain itu, hal ini juga disebabkan 

masih kurang maksimalnya guru dalam memanfaatkan sumber-sumber sejarah 

yang telah tersedia, seperti buku-buku sejarah, gambar/foto, bahkan sumber-

sumber lisan yang ada di masyarakat pun masih kurang dimaksimalkan 

pemanfaatannya. Sehingga selama ini kebanyakan guru sejarah ketika 

mengajar hanya memberikan cerita yang diulang-ulang, kesulitan dalam 

menyajikan fakta sejarah yang sebenarnya, dsb. 

Pemanfaatan sumber-sumber sejarah secara maksimal dapat membantu 

guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran sejarah serta 

membantu peserta didik untuk mengetahui berbagai macam versi dan fakta-

fakta sejarah yang ada. Pemanfaatan sumber-sumber sejarah tidak hanya 

berpatok pada buku-buku paket saja melainkan sumber-sumber sejarah lain 

baik yang berupa kebendaan seperti artefak, makam, candi, ataupun sumber-

sumber lisan yang banyak dijumpai dilingkungan sekitar. Namun, hal ini 

belum dapat dimaksimalkan dengan baik dikarenakan adanya pandangan yang 

menomorduakan sumber-sumber sejarah yang lain khususnya sumber sejarah 

lisan yang dianggap sebagai sumber sekunder atau pelengkap dari sumber 

tertulis. Sumber tertulis yang dinilai lebih objektif dibanding sumber sejarah 

lisan menjadi pilihan banyak guru-guru sejarah dalam menyampaikan materi-
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materi sejarah dengan alasan bahwa sumber sejarah yang bersifat tertulis 

mampu menyajikan data yang lebih otentik, lebih dapat dipercaya, lebih 

akurat, dsb. 

Berdasarkan apa yang dikutip oleh Asvi Warman Adam (2000) dalam 

sebuah pengantar buku yang berjudul “Sejarah Lisan Asia Tenggara: Teori 

dan Metode” bahwa Asia Tenggara sendiri hidup dalam sumber lisan, 

demikian pula dengan Afrika, benua yang sangat kaya dengan sejarah lisan. Di 

benua ini ada ungkapan “kalau ada orang tua meninggal, maka sebuah 

perpustakaan hilang”. Wilayah-wilayah ini memiliki kekayaan luar biasa, 

dalam hal folklore, tradisi lisan, kesaksian lisan. Hal ini merupakan bukti dari 

adanya budaya lisan yang hidup dan berkembang di belahan bumi ini dan 

menghargai sumber lisan. 

Materi sejarah lisan adalah materi yang unik dan tak pernah mati, 

karena dalam sejarah lisan kejadian-kejadian yang terjadi selalu diulang-ulang, 

menceritakannya dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Bahkan, agar 

ceritanya menarik lagi maka disamping disampaikan dengan susunan kata-

kata biasa, sejarah lisan juga disampaikan dalam bentuk syair bahkan diberi 

lagu (Widja, 1989: 55). Selain itu sebagai salah satu dasar dari ilmu sejarah, 

materi ini juga tidak hanya diajarkan pada mata pelajaran sejarah saja, seperti 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Walaupun sama-

sama diajarkan pada mata pelajaran tersebut namun pembelajaran materi 

sejarah lisan memiliki karakteristiknya masing-masing, seperti misal pada 

mata pelajaran sejarah walau memiliki berbagai keterbatasan, peranan sejarah 
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lisan sebagai sumber sejarah pun tak bisa dipinggirkan, keberadaan sejarah 

lisan ini mampu mengidentifikasi bagaimana keadaan, kebiasaan, maupun tata 

keteraturan yang berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran sejarah lisan pada mata pelajaran sejarah memiliki tata cara 

penyampaiannya tersendiri di dalam kelas. 

Dalam silabus sejarah untuk SMA kelas X semester 1 yaitu Standar 

Kompetensi 1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah dan KD 1.2 

Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara 

dan masa aksara dengan materi pembelajaran tradisi sejarah dalam masyarakat 

Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara. Dari uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul  “Pemanfaatan Sejarah Lisan Sebagai 

Pengembangan Bahan Ajar Pada Pembelajaran Sejarah Kelas X SMA Negeri 

3 Tegal Tahun Ajaran 2012/2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini 

diangkat beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Apakah guru sejarah memanfaatkan sejarah lisan sebagai 

pengembangan bahan ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

tahun ajaran 2012/2013? 

2. Bagaimanakah penerapan pengembangan bahan ajar dari sejarah lisan 

pada pembelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal tahun ajaran 

2012/2013? 
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3. Apa saja kendala guru sejarah dalam menerapkan sejarah lisan sebagai 

pengembangan bahan ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

tahun ajaran 2012/2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pemanfaatan sejarah lisan sebagai pengembangan bahan 

ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 3 Tegal tahun ajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui penerapan pengembangan bahan ajar dari sejarah lisan di 

kelas X SMA Negeri 3 Tegal tahun ajaran 2012/2013. 

3. Mengetahui kendala yang di alami guru dalam memanfaatkan sejarah 

lisan sebagai pengembangan bahan ajar sejarah di kelas X SMA Negeri 

3 Tegal tahun ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoretis dan praktis 

1. Manfaat Teoretis 

Untuk memberikan kajian ilmiah mengenai pemanfaatan sejarah lisan 

sebagai pengembangan bahan ajar pada pembelajaran sejarah kelas X 

SMA N 3 Tegal dan menambah pengetahuan peneliti tentang Pemanfaatan 

pengembangan bahan ajar sejarah lisan pada pembelajaran sejarah kelas X. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa: 
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a. Bagi praktisi pendidikan, dapat memberikan motivasi serta inovasi 

untuk lebih bervariatif lagi dalam penyampaian materi sejarah  agar 

tidak dikenal monoton dan membosankan serta pemanfaatan sejarah 

lisan sebagai pengembangan bahan ajar dan sumber belajar sejarah 

secara lebih maksimal khususnya memanfaatkan sumber lisan yang 

berada di lingkungan sekitar kota Tegal yang merupakan saksi hidup 

sebuah peristiwa sejarah. 

b. Bagi siswa akan berguna untuk meningkatkan kemampuan kritis 

mereka, serta daya tahu mereka tentang peristiwa-peristiwa sejarah 

yang melatarbelakangi berdirinya bangsa ini. 

c. Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bacaan untuk bahan 

pertimbangan penelitian lebih lanjut. 

E. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal 

yang akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan atau menafsirkan 

serta untuk membatasi permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar 

terhindar dari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan pendapatan 

dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis 

ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah : 

1. Bahan Ajar 

 Bahan pengajaran adalah bagian integral dalam kurikulum 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran. Itu sebabnya dapat dikatakan, bahwa pengajaran pada 
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hakekatnya adalah isi kurikulum itu sendiri. Isi kurikulum senantiasa 

mengacu ke usaha pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan-tujuan 

instruksional bidang studi. Bahan-bahan pengajaran itu sendiri ialah 

sebagai rincian daripada pokok-pokok bahasan dan subpokok-subpokok 

bahasan dalam GBPP/kurikulum bidang studi bersangkutan (Hamalik, 

2008: 132). 

2. Sejarah Lisan 

 Sebagai sebuah metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah 

lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi 

penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontemporer sejarah 

lisan memberikan kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk menggali 

sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai 

pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Dengan kata 

lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang 

egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan permasalahan 

sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis 

(Kuntowijoyo, 2003: 29-30). 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Secara garis besar sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah 

dan sistematika skripsi. 
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2. Bab II Kajian pustaka, yang didalamnya dijelaskan teori-teori yang 

membicarakan tentang apa itu bahan ajar, sejarah lisan, pembelajaran 

sejarah, serta kerangka berfikir. 

3. Bab III Metode penelitian, diuraikan menjadi beberapa bahasan yakni, 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik 

pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian. 

4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. 

5. Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Beberapa Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang bahan ajar sejarah dan sejarah lisan beberapa telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang bisa dijadikan referensi untuk 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi. 

Referensi pertama yang dijadikan acuan peneliti yaitu dari penelitian 

yang dilakukan oleh Vicky Fauzi Hasan pada tahun 2010 dengan judul 

“Folklor Masjid Dan Makam Sultan Hadlirin Sebagai Pengayaan Materi 

Pembelajaran IPS Sejarah (Studi Kasus Di MTs Sultan Hadlirin Mantingan 

Jepara)” yang merupakan salah satu mahasiswa sejarah di Universitas Negeri 

Semarang. Dalam penelitian Vicky ini berisi tentang pemanfaatan situs dan 

folklor masjid dan makam Sultan Hadlirin untuk dijadikan pengayaan materi 

pembelajaran IPS sejarah di MTs Sultan Hadlirin Mantingan Jepara. Ada 

beberapa aspek yang Vicky gunakan sebagai acuan penelitiannya. Aspek  

yang pertama dari letak sekolah yang berdekatan dengan situs makam Sultan 

Hadlirin yang berjarak sekitar 200 meter. Aspek yang kedua yang turut 

mendukung pelaksanaan pengayaan pembelajaran materi IPS sejarah 

menggunakan folklor adalah peran guru di MTs Sultan Hadlirin Mantingan 

Jepara menpunyai inovatif tersendiri untuk mengatasi kekurangan fasilitas 

yang ada di sekolah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan kebetulan 
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berada di desa tersebut. Aspek ketiga yang mendukung pelaksanaan 

pengayaan pembelajaran materi IPS sejarah menggunakan folklor adalah 

aspek peserta didik yang merupakan warga asli desa mantingan. Aspek-aspek 

ini saling berhubungan dan berkaitan sehingga menurut Vicky aspek-aspek ini 

mendukung terlaksananya pelaksanaan pengayaan materi. 

Pelaksanaan pengayaan materi menggunakan folklor dan masjid Sultan 

Hadlirin tidak lepas dari kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala 

pertama menurut Vicky berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan materi 

oleh guru. Hal ini berkaitan dengan disiplin ilmu guru bukan berasal dari 

sejarah sehingga kemampuan untuk memahami sejarah juga berbeda dengan 

guru yang memang dari disiplin ilmu sejarah. Kendala ini dapat diminimalisir 

dengan cara guru senantiasa mencoba memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia tentang sejarah. Kendala kedua ditinjau dari aspek materi yang 

memunculkan beberapa versi. Guru mengalami kekhawatiran ketika banyak 

terdapat versi maka peserta didik menjadi tidak memahami materi. Terutama 

banyakanya sejarah yang dikaitkan dengan lagenda atau mitos sehingga 

dikhawatirkan siswa bingung dalam membedakannya. Alokasi waktu yang 

terbatas menjadi salah satu hal yang menghambat dalam upaya memberikan 

pengayaan materi tentang folklor Sultan Hadlirin. Hal ini berkaitan dengan 

jam pelajaran IPS di MTs/SMP hanya 4 jam per minggu dan masih dibagi 

dengan materi IPS lainnya. 

 Referensi kedua yang selanjutnya dijadikan acuan peneliti yaitu dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ani Indrayanti pada tahun 2008 dengan judul 
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“Pengembangan Materi Ajar Mata Pelajaran IPS berdasarkan KTSP pada 

kelas VII SMP Negeri 1 Pageruyung Kendal Tahun Ajaran 2007/2008” yang 

merupakan salah satu mahasiswa sejarah di Universitas Negeri Semarang. 

Dalam penelitian Ani ini berisi tentang penyesuaian perubahan kurikukum 

sekolah dari Kurikulum berbasis Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang berfokus pada pengembangan materi ajar oleh guru. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

Pemberlakuan KTSP yang dilakukan bertahap dari tahun ajaran 2006/2007 

masih jauh dari tujuan yang diharapkan karena guru masih mengalami 

kebingungan dalam pelaksanaannya. Guru masih di “depan” siswa, belum di 

“samping” siswa untuk menuntun pembelajaran. Inilah yang menurut 

penelitian Ani menjadi penghambat SMP 1 Pageruyung untuk melaksanakan 

KTSP. Berdasarkan penelitian Ani, dalam hal pengembangan materi di SMP 1 

Pageruyung dimulai dari mempersiapkan bahan atau materi pelajaran, 

mempersiapkan metode, mempersiapkan media pelajaran, dan teknik evaluasi. 

Kesiapan-kesiapan tersebut diperlukannya dalam menyususn perangkat 

pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Berkaitan dengan hal ini guru IPS di 

SMP Negeri 1 Pageruyung dituntut untuk memiliki kesiapan dalam menyusun 

silabus dan RPP yang disesuaikan  dengan karakteristik siswa dan kondisi 

sekolah. Pengembangan materi ajar guru IPS di SMP Negeri 1 Pageruyung 

berpedoman dalam materi pokok yang disusun dalam silabus. Pengembangan 

materi dilakukan sendiri oleh guru dengan menyesuaikan kebutuhan siswa, 
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lingkungan sekitar, dan alokasi waktu. Sumber pengembangan materi 

pembelajaran didapat dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan 

antara lain buku-buku pelajaran IPS yang dikeluarkan oleh pemerintah, buku 

dari penerbit swasta, LKS, media cetak dan media elektronik. 

Berdasarkan penelitian Ani, hambatan yang terjadi dalam 

pengembangan materi pelajaran yang terjadi pada guru SMP Negeri 1 

Pageruyung antara lain penguasaan materi yang kurang. Hal ini karena guru 

yang mengajar bukan berada pada bidangnya. Misalnya pada pembelajaran 

sejarah, guru yang mengajar justru bukan dari lulusan disiplin ilmu yang 

bersangkutan melainkan dari disiplin ilmu yang lain, seperti ekonomi dan 

geografi. Minimnya sumber dan fasilitas belajar di SMP 1 Pageruyung juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan materi ajar di sekolah. Hal 

lainnya adalah metode yang digunakan dalam menyampaikan pengembangan 

materi saat proses belajar mengajar masih kurang bervariasi, sedangkan 

metode yang modern belum digunakan. Mereka hanya menggunakan metode 

ceramah yang diselingi tanya jawab dan diskusi. 

Dari dua referensi ini peneliti mencoba menarik simpulan untuk 

dijadikan landasan penilitian. Simpulan pertama adalah pemanfaatan folklor 

(sumber lisan) untuk pengayaan materi ajar mata pelajaran sejarah merupakan 

salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber dan failitas belajar 

yang ada di sekolah. Selanjutnya simpulan yang kedua, dalam 

mengembangkan bahan ajar diperlukan inovasi dan kreativitas guru agar 
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materi ajar yang akan disampaikan bisa diterima dengan lebih baik oleh 

peserta didik. 

B. Bahan Ajar 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang 

tidak lepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di 

dalamnya. Salah satu komponen dalam proses belajar mengajar adalah sumber 

belajar. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran dan pengajaran yang 

sangat penting. Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru atau pun pendidik 

untuk memaksimalkan sumber-sumber yang ada atau yang sudah 

terdokumentasikan, pengembangan bahan ajar, menambah informasi, 

pengalaman belajar, dan untuk membangkitkan minat belajar peserta didik 

(Kochhar, 2008: 160). 

Bahan atau materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu 

yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa dengan 

kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata 

pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pelajaran merupakan 

bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang 

berpusat pada materi pelajaran (subject-centered teaching), materi pelajaran 

merupakan inti dari kegiatan pembelajaran (Sanjaya, 2011: 141). 

Bahan pengajaran merupakan bagian integral dalam kurikulum 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran. Itu sebabnya dapat dikatakan, bahwa pengajaran pada hakekatnya 

adalah isi kurikulum itu sendiri. Isi kurikulum senantiasa mengacu ke usaha 
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pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan-tujuan instruksional bidang 

studi. Bahan-bahan pengajaran itu sendiri ialah sebagai rincian daripada 

pokok-pokok bahasan dan subpokok-subpokok bahasan dalam 

GBPP/kurikulum bidang studi bersangkutan (Hamalik, 2008: 132). 

Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Pengetahuan disini menunjuk pada 

informasi yang disimpan dalam pikiran (mind) siswa, dengan demikian 

pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan 

dikuasai oleh siswa, sehingga manakala diperlukan siswa dapat 

mengungkapkan kembali. Ketrampilan (skill) menunjuk pada tindakan-

tindakan (fisik dan non fisik) yang dilakukan seseorang dengan cara yang 

kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sikap menunjuk pada 

kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang 

diyakini kebenarannya oleh sisiwa (Sanjaya, 2011: 142). 

Merril (1977) dalam (Sanjaya, 2011: 142-143), membedakan isi materi 

pelajaran menjadi empat macam yaitu: fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. 

Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda, yang wujudnya dapat 

ditangkap oleh pancaindra. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan 

dengan data-data spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang 

terjadi yang dapat diuji atau diobservasi. Fakta merupakan materi pelajaran 

yang sederhana, karena materi ini sifatnya hanya mengingat-mengingat hal-hal 

yang spesifik. Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari 

sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan 
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atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh konsep. Gabungan dari 

berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep 

lainnya. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep harus didahului 

dengan pemahaman tentang data dan fakta, sebab atribut itu sendiri pada 

dasarnya adalah fakta yang terkandung dalam objek. Prosedur adalah materi 

pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan 

langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Sedangkan hubungan 

antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan 

generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik kedalam prinsip. Materi pelajaran 

tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan dengan fakta, atau konsep. 

Sebab seseorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami 

berbagai fakta dan konsep yang relavan. 

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang perlu 

digunakan sebagai dasar atau titik tolak pengembangan bahan pelajaran 

tersebut, yaitu sebagai berikut : 

a. Kemampuan apa yang akan dikembangkan. 

b. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

c. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan siswa. 

d. Sumber relavan yang menunjang bahan pengajaran. 

e. Penguasaan bahan ajar yang telah dibuat. 

f. Sarana pendukung bahan ajar 

g. Alokasi waktu. 

h. Sumber dana. 
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i. Suasana dan lingkungan belajar (Hamalik, 2008: 152). 

Berdasarkan klasifikasi itulah, kemudian guru memilih bahan yang 

mana akan disajikan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pengajaran 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam rangka memilih dan menetapkan 

bahan pelajaran, perlu ditempuh langkah-langkah berikut. 

a. Langkah ke-1 : Pelajari GBPP yang berkenaan dengan tujuan kurikuler 

dan tujuan instruksional, pokok bahasan, dan subpokok-subpokok 

bahasan. 

b. Langkah ke-2 : Pelajari bahan pengajaran yang berkenaan dengan 

ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran yang bersumber dari buku 

tertentu, dan sumber masyarakat. 

c. Langkah ke-3 : Pelajari konsep, prinsip, ketrampilan, dan aspek-aspek 

afektif yang terkandung dalam tiap komponen bahan pelajaran. 

d. Langkah ke-4 : Susun rincian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan 

instruksional khusus yang hendak dicapai. 

e. Langkah ke-5 : Tetapkan evaluasi bahan pelajaran untuk tiap pokok 

bahasan yang telah dikembangkan dalam satuan pelajaran (Hamalik, 

2008: 153). 

Ada beberapa sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk 

proses pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 

a. Tempat atau lingkungan 

Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. Ada dua bentuk lingkungan belajar, yakni 
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lingkungan atau tempat yang sengaja didesain untuk belajar (by 

design) dan lingkungan yang tidak didesain umtuk proses 

pembelajaran akan tetapi keberaadaanya dapat dimanfaatkan untuk 

belajar (by utilizattion). 

b. Orang atau Narasumber 

Pengetahuan itu tidak statis, akan tetapi bersifat dinamis, yang 

berkembang terus dengan cepat. Oleh karena perkembangan yang 

cepat itu, kadang-kadang apa yang disampaikan buku teks tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Maka untuk 

mempelajari konsep-konsep baru semacam itu, guru dapat orang-

orang yang lebih menguasai persoalan, misal dengan menjadikan ahli-

ahli tertentu untuk menjadi sumber belajar. 

c. Objek 

Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang 

akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna tentang 

sesuatu. Mempelajari pelajaran dari benda dapat menghindari 

kesalahan persepsi dari isi pelajaran, semakin lebih akurat, serta dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

d. Bahan cetak dan non-cetak 

Bahan cetak (printed material) adalah berbagai informasi sebagai 

materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak. 

Sedangkan bahan belajar noncetak adalah informasi sebagai materi 

pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi 
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elektronik yang biasanaya sebagai media pembelajaran misalnya 

dalam bentuk kaset, video, komputer, CD, dan sebagainya. Pertama, 

bahan-bahan yang dapat dijadikan sumber belajar utama untuk setiap 

individu. Misalnya modul atau pelajaran berprogram. Kedua, cetak 

yang disusun sebagai bahan penunjang, dan dirancang bukan sebagai 

bahan pelajaran individual. Artinya bahan cetakan ini masih 

memerlukan  guru atau instruktur secara langsung. Misalnya, buku-

buka paket, diktat, hand-out, dan lain sebagainya. Ketiga, bahan yang 

tidak dirancang khusus untuk pembelajaran, tetapi dapat dimanfaatkan 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam mempelajari 

sesuatu. Bahan yang demikian biasanya berisi tentang gagasan dan 

ide-ide pengarang secara bebas, atau berisi tentang hasil-hasil 

penelitian mutakhir dalam suatu bidang kajian tertentu. Yang 

termasuk dalam jenis ini adalah sebagai buku populer atau jurnal 

ilmiah (Sanjaya, 2011: 146-149). 

Ada beberapa kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan 

dikembangkan dalam sistem instruksional dan yang mendasari penentuan 

strategi belajar mengajar. 

a. Kriteria tujuan instruksional 

Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena 

itu, materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah 

dirumuskan. 
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b. Materi pelajaran supaya terjabar 

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap 

tujuan instruksional khusus telah dirumuskan secara spesifik, dapat 

diamati, dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara 

spesifikasi tujuan dengan spesifikasi materi pelajaran. 

c. Relavan dengan kebutuhan siswa 

Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang 

berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran 

yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk 

mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek 

diantaranya adalah pengetahuan sikap, nilai dan ketrampilan. 

d. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat 

Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masayarakat yang berguna 

dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang 

dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman 

edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia 

yang mudah menyesuaikan diri. 

e. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik 

Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan 

segi perkembangan moral siswa kelak. Pengetahuan dan ketrampilan 

yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka 

terima di arahkan untuk mengembangkan dirinyasebagai manusia 
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yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

f. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang 

sistematis dan logis 

Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas 

ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. 

Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor 

perkembangan psikologis siswa. Dengan cara ini diharapkan isi materi 

tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat 

keberhasilannya. 

g. Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru 

yang ahli, dan masyarakat 

Ketiga faktor ini perlu diperhatikan dalam memlilih materi pelajaran. 

Buku sumber yang baku, guru yang ahli, serta masyarakat adalah 

faktor penentu apakah bahan ajar itu layak digunakan di dalam kelas 

atau tidak (Harjanto, 2008: 222-224).  

Bahan pengajaran bukan semata-mata berarti semua uraian yang ada 

tertera dalam buku sumber atau sumber lain, melainkan memiliki klasifikasi 

tertentu. Ada suatu pembedaan antara bahan ajar dengan buku cetak. Buku 

cetak adalah semua buku yang digunakan sebagai bagian dari dasar atau fokus 

pembelajaran. Buku cetak ini adalah buku yang khusus dan berisi pengetahuan 

yang terpilih dan sistematis. Setiap topiknya dipilih dengan tujuan keutuhan 

dan keterkaitan topik yang satu dengan topik yang lainnya. Buku ini dibuat 
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sederhana sesuai dengan tingkat peserta didik, dan penuh dengan aneka ragam 

perlengkapan belajar mengajar untuk memenuhi fungsi belajar yang 

diinginkan (Kochhar, 2008: 161). 

Ada beberapa kegunaan buku cetak, antara lain : 

a. Memberikan informasi yang jelas. 

b. Menetapkan latar belakang umum dari informasi dasar yang dimiliki 

siswa. 

c. Membantu dalam menyusun latihan-latihan. 

d. Merangkum proses belajar (Kochhar, 2008: 175-177). 

C. Sejarah Lisan 

Sejarah lisan sebenarnya telah lama dikenal oleh umat manusia di 

seluruh dunia karena lisan adalah alat komunikasi utama yang digunakan 

untuk mewarisi pengetahuan masa lalu kepada generasi selanjutnya. Sejarah 

lisan memiliki banyak kegunaan. Sejarah lisan sebagai metode dapat 

dipergunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter 

(Kuntowijoyo, 2003: 26). 

Sejarah lisan sebagai metode tunggal, sejarah lisan tidak kurang 

pentingnya jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan 

sejarah, bahkan dalam zaman modern ini yang tidak tertangkap dalam 

dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian 

penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan zamannya, tetapi tidak 

melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh 

seorang guru atau golongan. Apalagi minat dan perhatian sejarawan akan 
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berbeda dengan minat dan perhatian pembuat dokumen sehingga sejarawan 

masih harus mencari sendiri cara untuk mendapatkan keterangan, dengan 

teknik wawancara yang benar keabsahan keterangan-keterangan lisan pun 

dapat dipertanggungjawabkan (Kuntowijoyo, 2003: 26). 

Sejarah lisan sebagai sebuah metode pelengkap terhadap bahan 

dokumenter, sejarah lisan sudah lama dipergunakan, juga di Indonesia. 

Hampir semua penulis sejarah mempergunakannya dengan kadar yang 

berbeda. Selain sebagai metode, sejarah lisan dapat digunakan sebagai sumber 

sejarah. Kegiatan sejarah lisan sebagai usaha untuk menyediakan sumber bagi 

peneliti sejarah sudah mendapatkan tempat di Amerika sejak 1948. Di 

Indonesia kegiatan sejarah lisan sebagai penyediaan sumber dimulai oleh 

Arsip Nasional RI sejak 1973 (Kuntowijoyo, 2003: 28-29). 

Sejarah lisan sebagai sebuah metode dan sebagai penyediaan sumber, 

sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan 

substansi penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontemporer 

sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk 

menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai 

pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Dengan kata 

lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang 

egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan permasalahan 

sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis 

(Kuntowijoyo, 2003: 29-30). 
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Sejarah lisan sendiri biasanya mengandung arti catatan mengenai suatu 

tempat, orang atau peristiwa sejarah, kenangan langsung mengenai masa 

lampau, kisah dari saksi mata, dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu adalah 

kenangan yang hidup. Berbagai keunikan inilah yang menjadi keunggulan dari 

sejarah lisan yaitu dimana sejarah lisan mampu menangkap feeling, ekspresi, 

dan nuansa bahasa (dialek) yang tidak tertangkap dalam dokumentasi sejarah 

(Morrison, 2000: 4). 

Sejarah lisan tidak harus menjadi alat perubahan, melainkan ditentukan 

oleh semangatnya ketika ia digunakan. Namun demikian, sejarah lisan dapat 

menjadi sarana untuk mengubah muatan (content) dan tujuan sejarah. Sejarah 

lisan bisa digunakan untuk mengubah fokus sejarah dan kemudian membuka 

wilayah-wilayah baru penelitian; ia mampu meruntuhkan sekat-sekat antara 

guru dan murid, antargenerasi, antara lembaga pendidikan dan dunia 

diluarnya; dan dalam penulisan sejarah sendiri, baik dalam bentuk buku, 

museum, radio, atau film, sejarah lisan mampu mengembalikan panggung 

kepada manusia-manusia yang membuat dan mengalami sejarah melalui kata-

kata mereka sendiri (Thompson, 2012: 2-3). Sejarah lisan adalah tradisi 

nasional, yang umumnya tersebar dalam mulut semua orang, yang dikatakan 

dan diulangi setiap orang, petani, orang udik, orang tua, perempuan, bahkan 

kanak-kanak; yang dapat kau dengar ketika memasuki kedai minum desa di 

malam hari; yang dapat kau kumpulkan dan temukan pada pejalan kaki yang 

tengah berhenti, kau mulai bercakap-cakap dengannya tentang hujan, musim, 
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kemudian tentang persediaan makanan, zaman-zaman para kaisar, zaman-

zaman revolusi (Thompson, 2012: 25). 

Sejarah lisan memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan data tentang 

suatu peristiwa melalui para saksi, pelaku, maupun pengkisah. Untuk 

memperoleh data-data yang akurat dari para pengkisah, perlunya sebagai 

seorang peneliti yang menggunakan metode sejarah lisan untuk menggali 

memori yang ada di ingatan manusia. Inti metode sejarah lisan pada dasarnya 

adalah wawancara, maka metode sejarah lisan sebagai sebuah cara 

pengggalian sejarah lisan sudah jelas harus memenuhi tiga persyaratan awal 

agar dapat menghasilkan keluaran sebagaimana yang diinginkan, yakni, 

pewawancara, pengkisah, dan alat rekam (beserta kaset). Struktur wawancara 

dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu wawancara yang memfokuskan 

topik, dan pendekatan pengalaman hidup (life history) yang menempatkan 

sejarah kehidupan seseorang dalam konteks sosial dan sejarah (Chew, 2000: 

86). 

Penyajian sejarah dengan bukti-bukti lisan dapat membuka 

kemungkinan-kemungkinan baru. Beberapa menuntut teknik-teknik baru, 

yang biasanya dapat dipelajari dengan mudah. Dan secara keseluruhan, 

sebagaimana dapat kita amati, kemampuan dasar dalam menilai bukti, 

memilih kutipan yang diutarakan, atau dalam membentuk argumen, juga sama 

dengan penulisan sejarah dari dokumen-dokumen tertulis. Juga dalam banyak 

pilihan misalnya, para pendengar dari sejarawan-sejarawan lain, siswa-siswi, 

para pembaca surat kabar lokal, atau perkumpulan lansia. Bagaimanpun juga, 
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sejarah lisan menyoroti kebutuhan akan pilihan-pilihan tersebut, sesedarhana 

karena sejarah lisan menjadi efektif dalam berbagai konteks yang berbeda-

beda (Thompson, 2012: 267-268). 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas perlu juga dibedakan antara 

sejarah lisan dengan tradisi lisan. Jan Vansina dalam (Kuntowijoyo, 2003 : 25)  

memberi batasan tradisi lisan (Oral tradition) sebagai oral testimony 

transmitted verbally, from one generation to the next one or more. Dalam 

tradisi lisan tidak termasuk kesaksian mata yang merupakan data lisan. Juga di 

sini tidak termasuk rerasan masyarakat yang meskipun lisan tetapi tidak 

ditularkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tradisi lisan dengan 

demikian terbatas di dalam kebudayaan lisan dari masyarakat yang belum 

mengenal tulisan. Sama seperti dokumen dalam masyarakat yang sudah 

mengenal tulisan, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam masa 

lampau. Namun kesejarahan tradisi lisan barulah sebagian dari tradisi lisan itu. 

Selain itu tradisis lisan mengandung kejadian nilai-nilai moral, keagamaan, 

adat istiadat, cerita-cerita khayal, peribahasa, nyanyian, mantra (Kuntowijoyo, 

2003: 25). 

Tradisi lisan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek 

produk. Sebagi produk, tradisi lisan merupakan pesan lisan yang didasarkan 

pada pesan generasi sebelumnya. Sedangkan sebagai proses, berupa pewarisan 

pesan melalui mulut ke mulut sepanjang waktu hingga hilangnya pesan itu. 

Pesan tradisi lisan memang amat beragam. Pesan itu berkaitan dengan 

karakteristik tradisi lisan. Dari sini muncul sekurang-kurangnya tiga hal, yang 
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berhubungan dengan ciri tradisi lisan yaitu: (1) tak reliabel, artinya tradisi 

lisan itu cenderung berubah-ubah, tak ajeg, dan rentan perunahan, (2) berisi 

kebenaran terbatas, tradisi lisan hanya memuat kebenaran intern, dan tak harus 

bersifat universal, (3) memuat aspek-aspek hitoris masa lalu. Dengan kata lain, 

tradisi lisan akan terjadi apabila ada kesaksian seseorang secara lisan terhadap 

peristiwa. Kesaksian itu diteruskan orang lain secara lisan pula, sehingga 

menyebar kemana saja. Keterulangan kesaksian peristiwa inilah yang 

menciptakan sebuah tradisi lisan (Endraswara, 2005: 4). 

D. Pembelajaran Sejarah di SMA 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung 

jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat 

bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Mengajar merupakan sesuatu yang unik dan sederhana. Dikatakan unik karena 

hal itu berkenaan dengan manusia yang belajar, yakni siswa, dan yang 

mengajar, yakni guru, dan berkaitan erat dengan manusia di dalam masyarakat 

yang semuanya menunjukan keunikan. Sedangkan dikatakan sederhana karena 

mengajar dilaksanalkan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, 

mudah dihayati oleh siapa saja. 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem pencapaian standar proses 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis 

setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses 

pembelajaran. Subjek  yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

adalah peserta didik. Guru dalam perspektif pembelajaran hanya sebagai 
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fasilitator yang menyediakan fasilitas bagi peserta didik untuk 

mempelajarinya. Pembelajaran menitikberatkan pada cara yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik bukan pada materi yang 

dipelajari siswa. Adapun perhatian terhadap apa yang dipelajari siswa 

merupakan bidang kajian kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada: (a) 

mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik  jangka pendek maupun jangka panjang, (b) Memberi fasilitas pencapaian 

tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, (c) Membantu 

perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian 

diri (Sanjaya, 2008: 23). 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah 

guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mempelajarinya. 

Jadi, subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. Pembelajaran merupakan 

proses organik dan kontrukstif (Suprijono, 2009: 13). 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan 

sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 
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hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan (Trianto, 2009: 17). 

Sejarah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

asal usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau 

berdasarkan metodologi tertentu. Berbicara soal sejarah berarti berbicara 

tentang rangkaian perkembangan peristiwa yang menyangkut kehidupan 

manusia di waktu yang lampau dari berbagai aspeknya, kemudian apabila kita 

berbicara tentang pengajaran sejarah, itu tidak lain berarti membawa 

rangkaian perkembangan peristiwa kehidupan manusia itu ke dalam kelas 

untuk diinformasikan serta disimak oleh murid-murid (Widja, 1989 : 95). 

Pendidikan sejarah diberikan di tingkat sekolah dasar hingga sekolah 

menengah karena pengetahuan masa lampau mengandung nilai-nilai kearifan 

yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik yang memiliki arti strategis dalam pembentukan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan 

manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Aman, 

2011: 56). Secara substansif, materi sejarah meliputi: 

a. Mengandung nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 
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b. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. 

c. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas 

untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa. 

d. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi 

krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung 

jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan 

hidup. 

Berdasarkan peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006, standar isi 

pembelajaran sejarah, meliputi: 

a. Prinsip dasar ilmu sejarah. 

b. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia. 

c. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia. 

d. Indonesia pada masa penjajahan. 

e. Pergerakan kebangsaan. 

f. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia. Adapun 

tujuan pembelajaran sejarah, antara lain: 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa 

kini, masa yang akan datang. 
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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 terhadapa 

peninggalan sejarah sebagai buktiperadaban bangsa Indonesia di 

masa lampau. 

4. Menumbuhkan kemampuan pemahaman pesrta didik terhadap 

proses terbentuknya bangsa Indoneisa melalui sejarah yang 

panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang. 

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 (Aman, 2011: 58). 

Tujuan-tujuan tersebut apabila dihubungkan dengan pencapaian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan SMA, mata pelajaran 

sejarah memiliki posisi yang cukup strategis. Posisi strategis ini 

mengindikasikan betapa pentingnya pembelajaran sejarah untuk membentuk 

karakter dan kemampuan peserta didik sehingga menjadi generasi yang cerdas 

yang selalu berpijak pada pengalaman sejarah untuk menjadikan kehidupan 

mendatang yang lebih baik. Dengan mengacu pada tujuan tersebut, maka 

aplikasi pembelajaran sejarah normatif sebagai sarana pendidikan bangsa akan 
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tercapai dengan baik dan tujuan pendidikan secara substansional juga akan 

tercapai (Aman, 2011: 59-60). 

Pembelajaran sejarah di sekolah mempunyai tujuan yaitu menanamkan 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara serta sadar untuk 

menjawab untuk apa dia dilahirkan. Pembelajaran sejarah salah satu unsur 

utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah 

merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih 

jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan 

antar bangsa dan negara. Dengan  mempelajari sejarah diharapkan siswa akan 

mempunyai kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat negara 

dan dunia sehingga akan berusaha menjadi generasi muda yang lebih 

bijaksana (Kasmadi, 1996: 13). 

Pembelajaran sejarah memiliki sasaran tersindiri yang harus dicapai 

oleh para pengajar, baik itu ditingkat sekolah menengah pertama maupun 

sekolah menengah atas. Adapun sasaran pembelajaran sejarah di sekolah 

menengah atas antara lain : 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap proses perubahan dan 

perkembangan yang dilalui umat manusia hingga mampu mencapai 

tahap perkembangan yang sekarang ini. Peradaban modern yang 

dicapai saat ini merupakan hasil proses perkembangan yang panjang. 

Sejarah merupakan satu-satunya mata pelajaran yang mampu 

menguraikan proses tersebut. 
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2. Meningkatkan pemahaman terhadap akar peradaban manusia dan 

penghargaan terhadap kesatuan dasar manusia. Semua peradaban besar 

dunia memiliki akar yang sama; disamping berbagai karakteristik 

lokal, kebanyakan adalah unsur-unsur yang menunjukan kesatuan 

dasar umat manusia. Salah satu sasaran utama sejarah pada sisi ini 

adalah menekankan kesatuan dasar tersebut. 

3. Menghargai berbagai sumbangan yang diberikan oleh semua 

kebudayaan pada peradaban manusia secara keseluruhan. Kebudayaan 

setiap bangsa telah menyumbang dengan berbagai cara terhadap 

peradaban manusia secara keseluruhan. Sumabangan tersebut sudah 

seharusnya dipahami dan dihargai.  Mata pelajaran sejarah membawa 

pengetahuan ini kepada para siswa. 

4. Memperkokoh pemahaman bahwa interaksi saling menguntungkan 

antar- berbagai kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam 

kemajuan kehidupan manusia. 

5. Memberikan kemudahan kepada siswa yang berminat mempelajari 

sejarah suatu negara dalam kaitannya dengan sejarah umat manusia 

secara keseluruhan. (Kochhar, 2008: 50-51). 

Dalam usaha mencapai sasaran pembelajaran sejarah tidak semudah 

seperti apa yang dibayangkan, hal ini dikarenakan sejarah harus mengikuti 

situasi sosial yang berkembang dimasyarakat saat ini. Praktek-praktek 

pengajaran sejarah saat ini sering dicap sebagai pelajaran hafalan yang 

didominasi situasi. Dalam hubungan dengan masalah pembaharuan pengajaran 
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sejarah, kiranya perlu pertama-tama dicapai pengertian tentang dasar-dasar 

serta arah dari suatu pembaharuan pengajaran sejarah. Hal ini perlu ditekankan 

karena kita sering menyaksikan adanya usaha pembaharuan yang cenderung 

kurang memperhatikan berbagai aspek dari tujuan suatu pembaharuan. 

Pembaharuan suatu pengajaran sejarah tentu bukanlah sekedar mengganti 

strategi serta metode mengajarnya. Pembaharuan ini tentu juga bukan sekedar 

menyediakan lebih banyak waktu atau materi ataupun kelengkapan media 

pengajaran sejarah, untuk itu perlu kiranya diluruskan berbagai pengertian 

dasar dalam rangka pembaharuan sejarah (Widya, 1989: 103-104). 
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E. Kerangka Berpikir 

Sejarah sebagai salah satu sarana utama untuk mewujudkan cita-cita 

nasional kita, maka sejarah pada hakekatnya merupakan sumber kekuatan bagi 

berfungsinya sarana tersebut dengan efektif. Dengan kata lain, semakin kita 

menyadari nilai sejarah semakin kita punya kekuatan untuk menumbuhkan 

sifat, watak serta kemampuan yang diinginkan generasi baru. 

Sejarah adalah dialog yang berkelanjutan antara masa kini dan masa 

lampau untuk memahami dan merencanakan masa datang. Untuk menjamin 

mutu dialog tersebut, setiap sumber harus dibaca, diteliti, dan dipelajari. 

Karena masing-masing memiliki metodologi dan analisis mengenai apa yang 

harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan baik (Morrison, 2000: 

1). 

Pemanfaatan sumber-sumber sejarah secara maksimal oleh pendidik 

disekolah diharapkan mampu menyajikan fakta-fakta serta mengenal apa itu 

sejarah lebih dalam. Pemanfaatan sejarah lisan sebagai sebuah metode untuk 

pengembangan bahan ajar sejarah diharapkan mampu menunjukan fakta 

sejarah secara lebih nyata. 

Sejarah lisan tidak harus menjadi alat perubahan, melainkan ditentukan 

oleh semangatnya ketika ia digunakan. Namun demikian, sejarah lisan dapat 

menjadi sarana untuk mengubah muatan (content) dan tujuan sejarah. Sejarah 

lisan bisa digunakan untuk mengubah focus sejarah dan kemudian membuka 

wilayah-wilayah baru penelitian; ia mampu meruntuhkan sekat-sekat antara 

guru dan murid, antargenerasi, antara lembaga pendidikan dan dunia 
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diluarnya; dan dalam penulisan sejarah sendiri, baik dalam bentuk buku, 

museum, radio, atau film, sejarah lisan mampu mengembalikan panggung 

kepada manusia-manusia yang membuat dan mengalami sejarah melalui kata-

kata mereka sendiri (Thompson, 2012: 2-3). 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peran 

antara variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka berfikir dalam skripsi 

yang berjudul “Pemanfaatan Sejarah Lisan Sebagai Pengembangan Bahan 

Ajar Pada Pembelajaran Sejarah Kelas X SMA Negeri 3 Tegal Tahun Ajaran 

2012/2013”. Bagan alur kerangka berfikir pemanfaatan sejarah lisan sebagai 

pengembangan bahan ajar dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Salah satu cara yang dapat ditempuh agar menghasilkan penelitian yang 

baik adalah menggunakan metode yang sistematis dan sesuai dengan kondisi. 

Metodologi penelitian adalah suatu poses yang meliputi langkah-langkah dalam 

rangka memecahkan masalah atau data menjawab pertanyaan tertentu 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan konteks permasalahan yang dikaji peneliti, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif (Qualitative research) 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009: 

60). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk katra-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6).Data 

yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif  bukan sekadar pernyataan jumlah 

ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat mendeskripsikan gejala 

peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Tidak hanya sebatas itu, 

penelitian kualitatif juga menghasilkan data berupa gambaran atau uraian 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status 
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kelompok orang, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau peristiwa masa 

sekarang. Melalui metode ini peneliti ingin mencari tahu secara mendalam 

tentang pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan dan implementasinya didalam 

kelas X SMA N 3 Tegal tahun ajaran 2012/2013. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam pandekatan kualitatif penetapan fokus penelitian merupakan hal 

yang sebisa mungkin harus dilakukan karena dalam pendekatan kualitatif lebih 

bersifat holistik (menyeluruh), sehingga peneliti kualitatif tidak akan 

menerapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi 

keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas 

(Sugiyono, 2012: 285). Oleh karena itu, fokus penelitian ini diperlukan untuk 

mempertajam penelitian yang nantinya penelitian akan berlangsung terarah 

sesuai dengan masalah yang dikaji. 

Dalam penelitian ini fokus penelitian ditekankan untuk mengetahui 

bahan ajar sejarah lisan yang digunakan guru sejarah, implementasi 

pemanfaatan sejarah lisan didalam kelas, dan kendala yang muncul saat 

sejarah lisan ini diterapkan didalam kelas X SMA Negeri 3 Tegal yaitu dari 

kelas X 1 – X 8 dengan jumlah siswa sebanyak 250 anak. 

C. Sumber Data 

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujan utama, yaitu pertama, 

menggambarkan dan mengungkapkan (to  describe and explore), dan kedua 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Sehingga 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Beberapa penelitian 
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memberikan deskripsi tentang situasi  yang kompleks dan arah bagi penelitian 

selanjutnya. Penelitian lain memberikan eksplanasi (kejelasan) tentang 

hubungan antara peristiwa dengan makna terutama menurut persepsi 

partisipan (Sukmadinata, 2009: 60). Dari penjelasan inilah mengapa data-data 

yang dikumpulkan adalah data-data kualitatif yang berbentuk kata kata. 

Data-data itu diperoleh dari: 

1. Informan  

 Sumber data yang pertama adalah informan. Sumber data diperoleh 

melalui kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. 

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berperanserta 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya (Moleong, 2006: 157). Informan yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu Ibu Diah Kirana, S.Pd selaku guru mata pelajaran 

sejarah kelas X, Bapak Drs. Azis Iqbal, M.Si selaku kepala sekolah SMA 

Negeri 3 Tegal, serta empat orang siswa sebagai objek ajar dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Tegal, yaitu Sekar Arum 

Purnamasari, Aditya Kurniawan, Nur Janah, dan Ilham Syahilan. 

 Informan dari guru, kepala sekolah dan siswa dipilih untuk 

mengetahui pemanfaatan sejarah lisan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran sejarah kelas X semester 1. Data yang didapatkan dari guru, 

kepala sekolah dan siswa kemudian dibandingkan untuk mengetahui 

derajat kepercayaan (kredibilitas) data yang diperoleh. 

2. Dokumen 
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 Sumber data yang selanjutnya adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya. Dokumen merupakan sumber data pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar data 

yang diperoleh lebih kredibel/ dapat dipercaya (Sugiyono, 2010: 329). 

Dokumen ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

sejarah lisan di dalam kelas. Dokumen yang digunakan peneliti meliputi 

perangkat pembelajaran guru seperti silabus dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). 

D. Teknik Pemilihan Informan 

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kualitas informan 

dan pertimbangan peneliti, bukan semata-mata berdasarkan kuantitas.  

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (emergent sampling 

design). Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan 

akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau 

informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data 

lebih lengkap (Sugiyono, 2010: 209). 

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang dijadikan informan 

utama antara lain guru sejarah kelas X SMA N 3 Tegal, Ibu Diah Kirana, 

S.Pd. Pengumpulan data dimulai dari guru sejarah yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan informan, mereka kemudian menjadi sumber informasi 
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mengenai orang lain yang juga dapat dijadikan informan. Orang-orang yang 

ditunjuk ini kemudian dapat dijadikan informan untuk diwawancari, demikian 

seterusnya sampai jumlah anggota yang diinginkan terpenuhi. Dalam 

penelitian ini informan yang ditunjuk oleh guru sejarah sebagai informan yang 

juga dapat diwawancarai adalah siswa kelas X. Untuk informan siswa dipilih 

empat siswa untuk dijadikan informan yaitu Sekar Arum Purnamasari, Aditya 

Kurniawan, Nur Janah, dan Ilham Syahilan. Untuk meningkatkan keabsahan 

data peniliti juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 3 

Tegal Bapak Drs. Azis Iqbal, M.Si guna mengetahui proses kegiatan belajar 

mengajar sejarah didalam kelas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang 

digunakkan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi Partisipasi Pasif 

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2010: 310) bahwa observasi 

adalah “through observation, the researcher learn about behavior and 

the meaning attached to those behavior.” Melalui, observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif 

(passive participation), yaitu peneliti datang ke lokasi penelitian dalam 

hal ini SMA Negeri 3 Tegal, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar di lingkungan sekolah tersebut (Sugiyono, 2010: 312). 

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2010 : 315-317), ada tiga  tahapan 

observasi yaitu: 

a. Observasi Deskriptif (Grand Tour Observation) 

Tahapan ini adalah tahap awal observasi, dimana peneliti pada saat 

memasuki situasi social tertentu sebagai objek penelitian belum 

membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan 

penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap 

semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. 

b. Observasi Terfokus 

Pada tahap ini peneliti telah berhasil menemukan suatu masalah, 

yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan 

pada aspek tertentu. Pada tahap ini peneleti melakukan analisis 

taksonomi sehingga dapat menemukan fokus. 

c. Observasi Terseleksi 

Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan 

sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis 

komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah 

menemukan karakteristik, kontras-kontras/perbedaan dan 
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kesamaan antar kategori, serta menenmukan hubungan antara satu 

kategori dengan kategori yang lain. 

2. Wawancara Semistruktur (Semistructure Interview) 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010: 317). 

 Susan Stainback (1988) dalam (Sugiyono, 2010: 318) 

mengemukakan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi. Menurut Esterberg (2002) 

dalam (Sugiyono, 2010: 320) wawancara semistruktur (Semistructure 

Interview) adalah termasuk jenis wawancara in-depth interview dimana 

dalam pelaksanaanya lebih bebas dan terbuka. Tujuan dari wawancara 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.  

 Dalam melakukan wawancara jenis ini, peneliti secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan informan. Informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ibu Diah Kirana, S.Pd selaku 
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guru mata pelajaran sejarah kelas X, Bapak Drs. Azis Iqbal, M.Si 

selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Tegal, serta empat orang siswa 

yaitu Sekar Arum Purnamasari, Aditya Kurniawan, Nur Janah, dan 

Ilham Syahilan yang merupakan objek ajar dalam pembelajaran sejarah 

di SMA Negeri 3 Tegal. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara 

tersebut, maka perlu adanya pencatatan data, dalam hal ini peneliti 

menggunakan tape recorder atau handphone yang berfungsi untuk 

merekam hasil wawancara tersebut, di samping itu peneliti juga 

meyiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dengan sumber data. Selain itu juga berguna untuk 

membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan 

berikutnya. 

3. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

seseorang, seperti catatan harian, otobiografi, peraturan, kebijakan, foto, 

gambar hidup, film, dsb. Dokumen merupakan sumber data pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif agar data yang diperoleh lebih kredibel/dapat dipercaya 

(Sugiyono, 2010: 329). Tetapi, tidak semua data yang berasal dari 

dokumen itu memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, hal ini karena 

ada beberapa dokumen yang acap kali mengandung kepentingan 

tertentu. 
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F. Keabsahan Data 

Dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 

empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) (Moleong, 2010: 324). Dalam memeriksa keabsahan data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada (Sugiyono, 2010: 330). Apabila peneliti melaksanakan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik 

yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Sedangkan menurut Moleong 

(2010: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber data lainnya. Menurut 

Denzin (1978) dalam Moleong (2010: 330), membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, teknik, penyelidik, dan teori. 

a. Triangulasi dengan sumber 

 Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2010 : 330).  
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b. Triangulasi dengan teknik 

 Terdapat dua strategi dalam teknik ini, yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama (Patton dalam Moleong, 2010 : 329). 

c. Triangulasi dengan penyidik 

 Ialah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk 

keperluan pengamatan kembali derajat kepercayaan data untuk 

mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 

d. Triangulasi dengan teori 

 Membandingkan beberapa teori-teori yang ada untuk menemukan 

derajat kepercayaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa triangulasi berarti cara terbaik untuk 

menghilangkan perbadaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpuulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong, 2010 : 332). Triangulasi 

memudahkan peneliti dalam me-rechek temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, teknik, atau teori. Untuk itu 

maka peneliti melakukannya dengan jalan: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Mengecek dengan berbagai sumber data. 

c. Membandingkan dengan data hasil dokumentasi 
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d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengcekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

dengan dua teknik, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut 

Patton (1987: 331) dalam Moleong (2006: 330-331) triangulasi sumber berarti 

melakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda dalam penelitan 

kualitatif. Pengujian data dengan teknik triangulasi sumber ini dapat dicapai 

degan jalan: (1) Peneliti membandingkan data hasil observasi yang diperoleh 

dari hasil pengamatan proses pembelajaran dengan data hasil wawancara guru 

dan siswa; (2) Peneliti membandingkan hasil wawancara guru dangan hasil 

wawancara siswa; (3) Peneliti membandingkan hasil wawancara dari 

informan, baik guru dan siswa dengan  keadaan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung; (4) Peneliti membandingkan hasil wawancara siswa dengan 

siswa lainnya, dan membandingkan hasil wawancara guru dengan guru 

lainnya; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara tentang pemanfaatan sejarah lisan sebagai pengembangan 

bahan ajar pada pembelajaran sejarah kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini perbandingan hasil data 

diperoleh dari wawancara dengan Bapak Drs. Azis Iqbal, M.Si selaku 
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kepala sekolah SMA Negeri 3 Tegal, serta empat orang siswa yaitu Sekar 

Arum Purnamasari, Aditya Kurniawan, Nur Janah, dan Ilham Syahilan. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi di atas diharapkan akan dapat 

diperoleh hasil penelitian yang bebar-benar sahih karena teknik triangulasi 

tersebut sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema triangulasi “sumber” pengumpulan data 

 

 Selain membandingkan dengan sumber data yang lain peneliti juga 

menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2010: 330). 

Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Skema triangulasi “Teknik” Pengumpulan data (bermacam-macam 

cara pada satu sumber yang sama) 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2010: 248). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan (Sugiyono, 2012: 336). Miles and Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012: 337). Adapun teknik analisis data yang 

akan diuji cobakan dilapangan yaitu mengacu pada model Miles and 

Huberman (1984). Langkah-langkahnya, yaitu: 
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Gambar 4. Skema komponen-komponen analisis data model interaksi ( Miles dan 

Huberman 1992:20) dalam Sugiyono (2010: 341). 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Yaitu kegiatan analisis data yang bertujuan untuk merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok (utama), memfokuskan pada hal-hal penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan 

(Sugiyono, 2010: 338). 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah reduksi data, maka langkah berikutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian siingkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010: 341) bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 
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c. Conclusion Drawing/ Verification 

 Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini 

diharapkan mampu menghasiilkan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori 

(Sugiyono, 2010: 345). 

H. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini ditempuh melalui tiga tahap, yaitu: 

1. Persiapan 

Tahap ini meliputi perumusan masalah dan pemilihan topik,  

kemudian dengan bimbingan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing 

II dilakukanlah penyusunan proposal dan pengumpulan sumber pendukung 

yang diperlukan.  

2. Eksplorasi Umum 

Tahap ini meliputi konsultasi, perizinan terhadap pihak-pihak yang 

terkait. Peneliti melakukan eksplorasi langsung dengan mengumpulkan 

data terhitung sejak bulan Mei sampai Juni. Dalam pengumpulan data 

peneliti melakukan observasi (pengamatan), wawancara mendalam dan 

dokumentasi. 
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3. Eksplorasi Terfokus 

Tahap eksplorasi terfokus ini mencakup tahap : a) Pengumpulan data yang 

dilakukan secara mendalam; b) Analisis data; c) Pengecekan hasil dan 

temuan penelitian di lapangan; dan d) Penulisan laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan disajikan hal-hal mengenai data yang berhasil 

diperoleh, berikut penafsiran data tersebut. Bagian yang akan dibahas yaitu 

gambaran umum sekolah, 

1. Gambaran Umum SMA Negeri 3 Tegal 

SMA Negeri 3 Tegal berdiri tanggal 22 Desember 1986 di sebelah 

pasar Langon Tegal Timur atau lebih tepatnya di Jalan Sumbodro No.81 

Tegal. SMA Negeri 3 Kota Tegal memiliki cita-cita  ingin melaksanakan 

program sekolah model yang diselenggarakan secara komprehensif dan 

berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya positif bagi dunia 

pendidikan, di mana para peserta didik dibekali tentang pengetahuan dan 

sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, 

serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai 

bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang dengan 

menggunakan media berbasis Tekhnologi Informasi Komputer (TIK) untuk 

mengembangkan bahan ajar dan kemampuan mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa-siswinya. 

Sekolah ini memiliki visi untuk membentuk generasi penerus bangsa 

yang disiplin, berprestasi, terampil, beriman dan bertaqwa. Untuk 

mewujudkan itu semua, SMA Negeri 3 Tegal memiliki misi, yaitu : 
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1. Menumbuhkan kedisiplinan segenap warga sekolah, baik siswa, guru, 

karyawan, dan pimpinan sekolah. 

2. Mengembangkan pembelajaran berbasis Tekhnologi Informasi 

Komputer (TIK) dan menerapkan keunggulan lokal, sehingga setiap 

siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

3. Mengembangkan kegiatan Ekstrakurikuler untuk memberi bekal 

keterampilan dan pembentukan watak pribadi yang mandiri dan 

bermutu. 

4. Menumbuhkan suasana sekolah yang religius dengan cara menempatkan 

nilai-nilai agama sebagai sumber kearifan dalam bertindak. 

5. Mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, tertib dan asri. 

Untuk menunjang visi dan misinya SMA Negeri 3 Tegal melakukan 

pembenahan, antara lain meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang 

kegiatan pembelajaran, seperti berdirinya perpustakaan, laboratorium bahasa, 

fisika, biologi, kimia, komputer, ruang kelas ber-LCD (Liquid Crystal 

Display), ruang multimedia, lapangan olahraga (basket, futsal, tenis, dan 

volli), mushola, dan taman sekolah untuk meningkatkan suasana belajar 

(www.sman3-tegal.sch.id). 

SMA Negeri 3 Tegal memiliki 24 ruang kelas yang digunakan untuk 

proses pembelajaran, 8 kelas untuk kelas X, 8 kelas untuk kelas XI (4 kelas 

untuk IPS dan 4 kelas untuk IPA), dan 8 kelas untuk kelas XII (4 kelas untuk 

IPS dan 4 kelas untuk IPA). Kondisi ruang kelas yang ber-LCD (Liquid 

http://www.sman3-tegal.sch.id/
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Crystal Display) sangat membantu dalam proses pembelajaran baik untuk 

guru maupun untuk kebutuhan siswa. SMA Negeri 3 Tegal memiliki 62 

tenaga kerja yang terdiri dari 55 tenaga pendidik professional dan 7 tenaga 

non pendidik yang meliputi staff bagian tata usaha dan bagian keamanan. 

Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Tegal berlangsung kondusif, hal 

ini ditunjukan dengan inovasi-inovasi metode pembelajaran yang diterapkan 

guru didalam kelas, prestasi yang ditorehkan peserta didik di SMA Negeri 3 

Tegal, dan mendapat gelar sebagai salah satu SMA Negeri terbaik di kota 

Tegal. SMA Negeri 3 Tegal memiliki siswa berjumlah 748 yang terdiri dari 

kelas:  

Tabel 1 : Data Siswa SMA Negeri 3 Tegal Tahun Ajaran 2012/2013 

Kelas Jumlah Siswa 

Kelas X 250 siswa 

Kelas XI 254 siswa 

Kelas XII 244 siswa 

Sumber: http://www.sman3-tegal.sch.id (diunduh tanggal 13 Juli 2013) 

 

Keberadaan SMA Negeri 3 Tegal dengan berbagai situasi dan 

kondisinya diketahui telah menunjukan arti dan fungsi dan peranannya 

sebagai lembaga sekolah. Fungsi dan peranannya tersebut nampak pada 

tujuan dan harapannya, agar dapat membentuk insan intelektual yang sanggup 

dan mampu bertahan di tengah kisaran jaman generasi dan sebagai penerus 

bangsa yang disiplin, berprestasi, terampil, beriman dan bertaqwa.. 

http://www.sman3-tegal.sch.id/
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Keberadaan lembaga tersebut merupakan harapan utama, baik dari lembaga 

SMA Negeri 3 Tegal sendiri maupun masyarakat dalam luas. Pencapaian 

harapan itu banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh kualitas pendayagunaan 

sarana dan pra-sarana yang dimiliki oleh lembaga itu termasuk 

pendayagunaan sumber belajarnya dan media pendidikannya. 

Berdasarkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi SMA Negeri 3 

Tegal sebagai objek lokasi dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

keadaan sekolah cukup mendukung untuk kelancaran proses belajar 

mengajar. Kondisi demikian dapat dilihat dari segi pemeliharaan (pengaturan 

dan kebersihan) dan pemanfaatannya. Terdapat ruang untuk pimpinan sekolah 

yang terpisah, telah ada ruang guru dan ruang tata usaha atau administrasi 

sekolah yang telah dilengkapi komputer. Ada pula ruang laboratorium serta 

sebuah ruang perpustakaan. Sudah tentu ruang kelas yang paling utama 

karena untuk berjalannya proses belajar mengajar. Perawatan dan kebersihan 

ruang kelas ini ternyata cukup terjaga dengan baik. Keadaan sarana dan 

prasarana pendidikan lainnya seperti: laboratorium perpustakaan serta media 

pendidikan di sekolah ini sudah cukup memadai terutama dalam menunjang 

proses belajar mengajar bidang studi, kimia, fisika, dan biologi. Namun 

khusus untuk penunjang PBM bidang studi IPS-Sejarah masih sangat 

terbatas, kecuali adanya beberapa peta umum dan beberapa gambar para 

pahlawan sehingga dalam hal ini guru sejarah harus mampu mamanfaatkan 

secara maksimal sumber dan media belajar baik yang ada di dalam sekolah 

maupun luar sekolah baik yang bersifat lokal kedaerahan maupun yang 
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cakupannya nasional. Bahkan belum dimilikinya laboratorium khusus untuk 

pelajaran ilmu-ilmu sosialnya. Kondisi perpustakaan walaupun telah tersedia 

ruang khusus dan banyak buku-buku, namun untuk buku sejarah, tergolong 

sedikit. Bahkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal di lingkungan 

siswa. 

Oleh karena itu, untuk menunjang proses belajar mengajar sejarah siswa 

harus membeli sendiri, walaupun masih banyak siswa yang belum mampu 

membeli buku teks sejarah. Dengan demikian, kadangkala dalam proses 

belajar mengajar bidang studi tersebut masih menuntut guru untuk 

memberikan catatan atau menyediakan LKS. Demikian juga untuk keperluan 

alat peraga serta media pembelajaran masih terbatas sekali. Situasi dan 

kondisi proses belajar mengajar di sekolah ini dapat diketahui sudah berjalan 

dengan baik dan tertib. Kondisi demikian selain didukung oleh sebagian guru-

guru yang telah memenuhi kualifikasi disiplin ilmunya walaupun masih ada 

beberapa yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya termasuk mata pelajaran 

sejarah. Ditunjang pula oleh beberapa faktor yang dapat diciptakan di 

lingkungan sekolah ini. Faktor-faktor tersebut antara lain, terwujudnya sistem 

koordinasi yang terstruktur, baik para pimpinan sekolah maupun guru-guru 

dan karyawan serta siswa-siswanya. Tingkat kedisiplinan sekolah mengikat 

dan bangunan sekolah yang sesuai untuk terlaksananya tata tertib sekolah. 

Keadaan dan kondisi siswanya yang berjumlah cukup banyak, sebagian 

besar berasal dari daerah sekitar sekolah tersebut yang mempunyai latar 

belakang yang berbeda-beda. Sedangkan potensi input dari para siswanya 
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sebagian besar memiliki prestasi yang baik. Hal ini dapat diketahui dari 

keterangan guru dan Kepala Sekolah, sebagian besar anak-anak yang masuk 

sekolah ini NEM-nya baik (rata-rata standar yang diterima di sekolah negeri). 

Hal ini dapat diperkuat dari pernyataan beberapa siswa yang sempat 

diwawancarai, bahwa selain motivasi yang berbeda-beda (karena dekat, 

mendengar sekolah baik dsb) menyatakan karena masuk di negeri sebagai 

sekolah favorit. Kelancaran PBM di sekolah ini juga cepat diketahui dari 

keterangan beberapa guru selama PBM tersebut jarang terjadi jam-jam 

kosong, kecuali jika ada guru yang benar-benar berhalangan. Keadaan 

demikian guru harus mengirim tugas, sehingga tak pernah terjadi siswa 

dipulangkan pada jam-jam sebelun usai jam terakhir. Tingkat kenakalan 

siswa di sekolah ini relatif kecil sekali, sekalipun menurut keterangan 

berdasarkan data kasus dari guru BP juga sering menangani beberapa kasus 

siswa. Namun demikian jenis dari kriteria masih ringan dan pada tingkat yang 

wajar. 

Kondisi tersebut dapat dirasakan sejak berada dan berfungsinya guru 

BP di sekolah ini. Bahkan kenyataan tersebut dapat juga diketahui dengan 

pengamatan secara langsung (di dalam kelas) maupun di luar kelas, temasuk 

waktu istirahat. Mereka nampak sabar, sopan dan saling hormat. Ketertiban 

berpakaian seragam secara tertib maupun cara komunikasi dengan guru, 

karyawan, praktikan dan termasuk antar siswa yang dapat diamati langsung. 

Pelaksanaan PMB di sekolah ini juga berdasarkan KTSP seperti yang 

digunakan di sekolah lain yang sejenis. Sebagian operasional pelaksanaan 
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kurikulum tersebut telah didukung oleh keberedaan para guru, sesuai dengan 

latar belakang disiplin ilmu keguruannya. 

Penyusunan rencana atau program pengajaran di sekolah ini sudah 

nampak terstruktur rapi. Selain dapat dilihat dari sistem pembagian tugas 

yang jelas, juga dapat diketahui dari sistem administrasi yang sudah 

terstruktur. Juga didukung keberadaan OSIS yang sudah nampak fungsinya. 

Di sekolah ini berbagai kegiatan ekstra yang bersifat kerokhanian nampak 

sekali. 

Suatu beban dan resiko yang sering dirasakan dari pihak sekolah 

sebagai suatu kendala utama adalah bertahan sebagai sekolah unggulan. Pihak 

sekolah merasa perlu memperhatikan upaya membina para siswanya untuk 

bergairah belajar dengan tekun dan disiplin perlu didukung kesabaran dan 

kecermatan serta tanggung jawab moral dan intelektual bagi para gurunya. Di 

samping itu, sekolah juga memperhatikan perlunya sarana prasarana 

penunjang PBM yang dapat meningkatkan kualitas peserta didiknya.  

Berbagai upaya untuk memperhatikan tanggung jawab tersebut, 

berdasarkan informasi dari beberapa tenaga pengajar dan wakil pimpinan 

sekolah diketahui hasilnya cukup menggembirakan. Hasil UAN di sekolah ini 

rata-rata sudah baik. Dalam situasi dan kondisi intektual seperti tersebut di 

atas juga melibatkan eksistensi para guru-guru yang mengajar di sekolah ini. 

2. Pemanfaatan Sejarah Lisan Sebagai Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesesuaian mengajar guru yang ada 

pada silabus dan RPP, sejarah lisan sudah diajarkan di dalam kelas. Dalam 
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proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas guru melakukan beberapa 

persiapan, antara lain merencanakan proses pembelajaran, menyiapkan 

metode pembelajaran, serta melakukan evaluasi pembelajaran. 

“Iya, untuk disekolah ini biasanya persiapan perencanaan 

pembelajaran, RPP dan sebagainya sudah dipersiapkan jauh-jauh 

hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di dalam kelas, 

setelah disahkan bapak kepala sekolah, kami tinggal 

menyesuaikan dengan apa yang kami buat sebelumnya.” 

(Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 

2013). 

 

“Guru mata pelajaran sejarah tentunya harus berpatokan pada 

SK/KD supaya materi yang disampaikan siswa itu sesuai dengan 

yang diharapkan, membuat perencanaan yang baik tentunya 

proses KBM akan berlangsung dengan baik, pembelajaran 

dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik siswa, sarana 

prasarana yang ada, sumber belajar yg tersedia, tingkat kesulitan 

materi, dan lain-lain. Sehingga diharapkan kegiatan belajar 

mengajar sejarah ini bisa optimal.” (Wawancara dengan Bapak 

Azis Iqbal pada tanggal 19 Juni 2013). 

 

Banyak sekali manfaat baik yang kita peroleh dari kebiasaan bertutur 

masyarakat ini. Berdasarkan silabus dan RPP yang dibuat guru yang mengacu 

pada Standar Kompetensi 1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah dan 

Kompetensi Dasar 1.2 Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat 

Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara materi ini disampaikan pada 

kelas X semester 1. Banyak sekali variatif pembelajaran yang bisa diterapkan 

agar penyampaian pembelajaran sejarah lisan lebih menarik. Seperti yang ada 

di SMA Negeri 3 Tegal. Pembelajaran sejarah lisan disekolah ini terbilang 

cukup menarik hal ini terbukti dari informasi yang di dapat dari informan 

bahwa metode yang diterapkan guru sejarah pada saat materi ini berlangsung 

cukup variatif. 
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Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Materi ini terbilang cukup menarik 

karena disinilah disampaikan bagaimana awal mula berkembangnya sejarah 

lisan di Indonesia. Materi ini juga dikenalkan pada mata pelajaran lain selain 

sejarah yaitu pada mata pelajaran bahasa. Materi ini juga mudah dijumpai 

melalui aktivitas oral, cerita turun temurun, aktivitas membaca sehingga 

materi ini sudah tidak asing lagi. Istilah mitos, folklore, dongeng, legenda, 

dan sebagainya, walaupun tidak hanya disampaikan pada satu mata pelajaran 

saja penyajian materi ini khususnya pada mata pelajaran sejarah memiliki 

karakteristik tertentu karena dilihat dari sudut kesejarahannya. Sesuai apa 

yang dituturkan Ibu Diah Kirana. 

“Mayoritas siswa sudah banyak yang tahu apa itu dongeng, apa 

itu legenda, mitos, dan yang lain. Jadi tugas saya tinggal 

mengenalkan  dan menyampaikan dari sudut sejarahnya serta 

nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut.” 

(Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 2013). 

 

Dalam proses belajar mengajar seorang guru perlu mengadakan 

keputusan-keputusan, misalnya metode apakah yang akan digunakan, alat 

dan media apakah yang diperlukan untuk membantu peserta didik membuat 

suatu catatan, melakukan praktikum, menyusun makalah diskusi, atau cukup 

hanya mendengar ceramah saja. Hal ini bertujuan agar semua komponen 

pembelajaran itu bisa bekerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

dirancang sebelumnya. Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif dan variatif tidak terlepas dari persiapan guru sebelum memasuki 
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ruangan kelas. Seperti bagaimana seorang guru mampu mempersiapkan 

bahan ajarnya dengan baik agar apa yang akan disampaikan lebih menarik 

untuk siswa, mampu memotivasi siswa, terampil dalam memanfaatkan 

media, mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa akan 

memiliki semangat dalam belajar, dsb.  

Persiapan guru sejarah di SMA Negeri 3 Tegal tidak hanya sebatas 

untuk menyajikan pembelajaran yang menarik saja. Selain itu, ada persiapan 

yang tidak kalah pentingnya yaitu penyusunan bahan ajar. Bahan ajar adalah  

segala bentuk bahan penunjang yang digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Persiapan guru sejarah di 

SMA Negeri 3 Tegal dalam kegiatan pembelajaran sejarah dimulai dengan 

pembuatan silabus dan RPP. Pembuatan silabus dan RPP ini menyesuaikan 

dengan materi dan SK/KD yang ada, indikator dan tujuan pembelajaran, 

sumber dan media belajar, serta suasana didalam ruangan kelas. Kemudian 

untuk sumber dan media belajar di dalam kelas, guru sejarah di SMA Negeri 

3 tegal memanfaatkan fasilitas yang ada didalam sekolah seperti LCD (Liquid 

Crystal Display) dan jaringan wi-fi (Wireless Filidety) sekolah sedangkan 

untuk pegangan guru sendiri itu meliputi laptop, LKS (Lembar Kerja Siswa) 

dan buku paket. 

“Kalau dari sarana prasarana penunjang pembelajaran relatif 

lengkap, walaupun masih belum sempurna artinya masih ada 

perlu penambahan disana-sini.” (Wawancara dengan Bapak Azis 

Iqbal pada tanggal 19 Juni 2013). 
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“…Iya, untuk sarana Prasarana disini cukup lengkap, ada LCD 

(Liquid Crystal Display), perpustakaan dan Wi-fi (Wireless 

Fidelity), walaupun untuk Wi-fi masih sering putus nyambung 

tapi adanya itu cukup membantu ibu jika ibu butuh koneksi 

internet dikelas. (Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada 

tanggal 13 Juni 2013). 

 

Khusus LKS Kepala Sekolah SMA N 3 Tegal menganjurkan kepada 

setiap guru agar setiap siswa untuk memiliki 1 buah LKS pada tiap mata 

pelajaran. Selain sebagai sumber belajar siswa, LKS ini digunakan sebagai 

salah satu alat evaluasi guru dan siswa sedangkan untuk buku paket, guru 

memanfaatkan persediaan buku paket yang ada di perpustakaan, walau cukup 

lengkap namun untuk kuantitas masih kurang mencukupi kebutuhan siswa di 

dalam kelas sehingga buku paket hanya dimanfaatkan guru sedangkan siswa 

yang memerlukan dan ingin menggunakan bisa membeli sendiri atau 

meminjamnya secara langsung di perpustakaan. 

Berdasarkan silabus dan RPP, materi sejarah lisan yang dikenalkan 

pada kelas X merupakan bentuk dari tradisi lisan yang pada umumnya sudah 

dikenal siswa melalui pembelajaran di luar mata pelajaran sejarah. Hal ini 

membuat fokus pembelajaran lebih dikaitkan pada pengenalan macam-

macam contoh tradisi lisan dan nilai-nilai yang terkandung dari produk tradisi 

lisan itu sendiri. Bentuk tradisi lisan yang dikenalkan guru sejarah di SMA 

Negeri 3 Tegal cukup beragam, dari yang lingkup lokal kedaerahan 

diantaranya kisah Dewi Lanjar Ratu dari Pantai Utara Jawa yang berkembang 

disekitar wilayah pantura, kisah Ki Gedhe Sebayu sebagai pendiri Kota 

Tegal, dsb. Selain itu, dikenalkan juga bentuk tradisi lisan yang berada di 

lingkup nasional diantaranya asal mula Selat Bali, Ratu Kidul, ratu dari 
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pantai selatan dan cerita dibalik lagu-lagu dan tari tradisional yang ada di 

setiap daerah, asal-usul berdirinya suatu bangunan, antara lain Candi 

Borobudur, Roro Jonggrang, dan sebagainya. 

“Saya tidak pernah membatasi lingkup keruangan bahan ajar 

sejarah lisan yang saya sampaikan, baik itu yang kedaerahan 

maupun lingkup nasional, selama bisa saya jadikan bahan ajar 

saya sampaikan.” (Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada 

tanggal 13 Juni 2013). 

 

“…sedangkan untuk penyampaian nilai yang terkandung pada 

produk sejarah lisan yang saya gunakan saya sangkutkan dengan 

adat keTimuran yang berkembang di Indonesia.” (Wawancara 

dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 2013). 

  

3. Penerapan Bahan Ajar Sejarah Lisan 

Dalam kegiatan pembelajaran sejarah seorang guru harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Hal ini bertujuan agar 

fokus pembelajaran tidak terpatok pada dominasi guru saja. Pembelajaran 

yang interaktif memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sejarah akan 

memunculkan daya kritis siswa, pemahaman yang lebih dari siswa, dan tidak 

hanya sebatas pengetahuan fakta sejarah belaka. Untuk mewujudkan itu 

semua diperlukan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi 

agar peserta didik benar-benar dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah. 

Oleh karena itu, metode pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari sebuah strategi pembelajaran yang merupakan langkah-

langkah taktis yang perlu diambil oleh pengajar sejarah dalam menunjang 

strategi yang hendak dikembangkan. 
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Kegiatan belajar mengajar sejarah di SMA Negeri 3 Tegal berlangsung 

dengan baik dan optimal hal ini ditunjukan dengan adanya kesesuaian materi 

dengan SK/KD yang ada, pembuatan perencanaan pembelajaran yang baik, 

pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa, sarana prasarana 

penunjang, sumber belajar yang cukup, tingkat kesulitan materi, dsb.  

Pada saat materi sejarah lisan berlangsung metode yang disampaikan 

guru cukup menarik namun masih terbatas dan belum optimal. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diutarakan Bapak Azis Iqbal; 

“Selama ini yang kami tahu inovasi yang dilakukan guru sejarah 

belum begitu banyak seperti, mereka membuat media 

pembelajaran walaupun masih sederhana, melakukan 

pembelajaran diluar sekolah, mengunjungi objek-objek sejarah, 

cagar budaya, dan objek-objek lain disekitar kota Tegal, untuk 

dijadikan sumber pembelajaran juga disamping memanfaatkan 

ICT yaitu pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital.” 

(Wawancara dengan Bapak Azis Iqbal pada tanggal 19 Juni 

2013). 

 

Berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dari Ibu Diah Kirana, pada 

saat materi sejarah lisan diajarkan dia menerapkan beberapa metode yang 

berbeda. 

“Mayoritas siswa sudah banyak yang tahu dengan berbagai 

macam dongeng, cerita rakyat, mitos, yang berkembang 

dimasyarakat pada saat materi ini diajarkan saya lebih 

memfokuskan pada aktivitas diskusi.” (Wawancara dengan Ibu 

Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 2013). 

 

“…sedangkan untuk variasi pembelajaran saya menggunakan 

metode permainan, yaitu dengam permainan kartu.” (Wawancara 

dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 2013). 
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Guru sejarah menerapkan beberapa metode berbeda dalam setiap 

kesempatan tatap muka, antara lain: 

a. Metode diskusi 

Metode ini diterapkan dengan membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 5-6 anak. Siswa diminta untuk mencari 

suatu tradisi masa pra aksara yang berkembang dimasyarakat, baik 

berupa dongeng, folklore, mitos, cerita rakyat, tari, lagu, peralatan dan 

bangunan, kemudian deskripsikan berdasarkan asal daerah, fungsi dan 

makna sertai dengan gambar (untuk tari dan lagu), bentuk, cara 

membuatnya, fungsi, sertai dengan gambar (untuk peralatan dan 

bangunan) untuk kemudian dipresentasikan secara acak berdasarkan 

nomor undian. 

b. Story Telling 

Metode ini merupakan tindak lanjut dari metode sebelumnya. 

Setelah kegiatan diskusi selesai kemudian pada pertemuan berikutnya 

setiap siswa diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah 

didiskusikan pada pertemuan sebelumnya secara bergilir di depan 

kelas. 

c. Card Games Quiz 

Metode ini merupakan salah satu metode permainan yang 

diterapkan guru sejarah pada materi ini. Pada metode ini guru 

menggunakan metode kartu, yaitu dengan membuat kartu seukuran 

kartu bridge disertai beberapa pertanyaan dibagian muka dan bagian 
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belakang untuk mengisi jawaban. Setelah siswa selesai mengerjakan, 

kartu-kartu tersebut dikumpulkan untuk kemudian dikoreksi dan 

seleksi dengan cara membacakan jawaban masing-masing siswa 

secara acak oleh siswa. Siswa dengan nilai terbaik kemudian 

diperingkat. 

Beberapa contoh metode diatas telah diterapkan dikelas X SMA Negeri 

3 Tegal pada Standar Kompetensi 1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah 

dan Kompetensi Dasar 1.2 Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat 

Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara. Beberapa informan menyatakan 

ketertarikannya dalam belajar sejarah dengan metode yang guru terapkan di 

dalam kelas dan ada beberapa peserta didik yang menyatakan keberatannya 

karena saat metode story telling diterapkan, mereka merasa kesusahan ketika 

harus membaca ulang dan menghafalkannya kembali. Berdasarkan dari RPP 

yang dibuat guru, adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai guru dari proses 

pembelajaran ini, antara lain: 

a. Agar siswa tahu dan bisa memahami berbagai macam dongeng, 

folklore, mitos, legenda, dsb, yang diwariskan secara turun temurun 

melalui aktivitas lisan. 

b. Memperkenalkan siswa terhadap daerah asalnya. Seperti asal-usul 

daerahnya, budaya yang berkembang, baik dari kesenian, nilai dan 

norma, maupun peninggalan bangunan. 

c. Memperkenalkan kepada siswa budaya-budaya yang berkembang di 

Indonesia. 
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Setelah menerapkan metode-metode tersebut. Guru sejarah di SMA 

Negeri 3 Tegal juga melakukan teknik evaluasi. Evaluasi ini bertujuan 

mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. 

“Ada beberapa teknik penilaian yang saya gunakan, yang pertama 

secara tertulis yaitu dengan penugasan dan yang kedua dengan uji 

lisan.” (Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 

2013). 

 

“Sedangkan untuk kriteria penilaian ada tiga yaitu penilaian 

proses, keaktifan siswa dikelas dan penugasan.” (Wawancara 

dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 Juni 2013). 

 

Pada saat materi sejarah lisan ini diajarkan, dilakukan beberapa teknik 

penilaian. Pertama, penugasan (baik kelompok/individu). Teknik penilaian ini 

antara lain bertujuan untuk mengukur daya tahu, tingkat pemahaman, 

kemampuan mengingat kembali,  menganalisis, menyimpulkan, menilai, dan 

aspek-aspek penilaian yang lain. Kedua, evaluasi dengan lisan. Teknik 

penilaian ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Secara 

individu, penilaian ini dilakukan dengan tes lisan, yaitu dengan kegiatan 

tanya jawab baik secara khusus (menguji siswa secara bergantian) maupun 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung (melalui kegiatan tanya jawab) . 

Secara kelompok, penilaian ini diukur dari kemampuan siswa dalam bertutur 

atau menyampaikan pendapat atau pandangannya dan mempertahankan 

pendapatnya. Penilaian ini dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung yaitu ketika metode diskusi diterapkan didalam kelas. 

 

 

 



69 

 

 

 

4. Kendala Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Lisan 

Kegiatan belajar mengajar yang interaktif dan variatif menjadi impian 

setiap guru dan siswa. Kesiapan guru mempersiapkan bahan ajar dan metode 

yang akan diterapkan didalam kelas serta minat dan kesiapan siswa menerima 

materi yang akan diajarkan guru menjadi salah satu kunci tercapainya proses 

pembelajaran. Akan tetapi, Proses kegiatan pembelajaran sejarah tidak 

selamanya berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan guru maupun 

siswa. Kenyataan didalam kelaslah yang akan menjadi salah satu alat ukur 

keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Mata pelajaran sejarah adalah salah 

satu mata pelajaran wajib yang diajarkan diseluruh jenjang pendidikan dari 

SD, SMP, hingga SMA. Walaupun tergolong mata pelajaran wajib yang harus 

diajarkan disetiap jenjang pendidikan, keberadaan mata pelajaran sejarah 

justru selalu dinomorduakan. Peraturan pemerintah yang mengharuskan 

setiap siswa mengikuti ujian nasional (UN) untuk melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi dengan standar nilai tertentu pada mata pelajaran yang telah 

ditetapkan seperti matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, ekonomi, 

sosiologi, geografi, fisika, kimia dan biologi membuat mata pelajaran lain 

termasuk mata pelajaran sejarah mulai tersisihkan dari prioritas belajar siswa. 

Pembelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Tegal pun tak luput dari 

permasalahan ini. Minat siswa yang cenderung kurang terhadap mata 

pelajaran sejarah membuat proses pembelajaran menjadi terhambat. 

Anggapan-anggapan yang dikemukakan diatas menjadi salah satu alasan 

menurunnya minat belajar sejarah siswa. Selain faktor diatas banyaknya 
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materi yang diajarkan pada mata pelajaran sejarah membuat siswa kesulitan 

dalam mengikuti materi yang diajarkan guru, siswa cenderung menjadi cepat 

lupa. Hal ini juga diperkuat dengan terbatasnya jumlah jam pada mata 

pelajaran sejarah kelas X di SMA Negeri 3 Tegal yaitu 2 x 45 menit dalam 

seminggu. Permasalahan waktu belajar sejarah yang dirasakan siswa juga 

dirasakan oleh guru. Terbatasnya jam pembelajaran dan menumpuknya 

materi sejarah membuat guru sejarah merasa kesulitan dalam penyampaian 

materi sehingga materi yang disampaikan tidak sampai diulas lebih lanjut 

lagi. Secara tidak langsung hal ini berdampak pada menurunnya minat belajar 

sejarah siswa. Siswa merasa terbebani dengan banyaknya materi yang 

disampaikan guru sehingga menimbulkan kejenuhan dan kebosanan pada 

mata pelajaran sejarah. 

“…selain itu terbatasnya jam mata pelajaran sejarah membuat 

materi yang disampaikan menumpuk banyak dan menyulitkan 

siswa.” (Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada tanggal 13 

Juni 2013). 

 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh siswa kelas X yang 

mengeluhkan terbatasnya jam pelajaran sejarah. 

“Kalau bisa jam mata pelajaran ditambah mas, soalnya kami 

kadang kesulitan karena materi yang disampaikan terlalu 

banyak.” (Wawancara dengan Aditya Kurniawan pada tanggal 

18 Juni 2013). 

 

“Saking banyaknya materi kadang selesai pelajaran saya lupa 

lagi mas apa yang disampaikan dikelas.” (Wawancara dengan 

Sekar Arum Purnamasari pada tanggal 18 Juni 2013). 
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Setiap materi sejarah memilik karakteristik permasalahannya masing-

masing. Seperti pada materi sejarah lisan, walau isi dari materi sejarah lisan 

ini secara umum sudah dikenal setiap siswa namun dalam pelaksanaanya 

masih saja memiliki kendala. Kendala ini muncul baik dari sisi siswa maupun 

dari sisi guru. Kendala siswa dalam proses pembelajaran sejarah lisan lebih 

pada permasalahan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam produk sejarah 

lisan seperti pada dongeng, folklore, dan sebagainya lebih sulit dipahami 

siswa karena pemakaian dialek bahasa daerah yang bahkan belum pernah 

didengar siswa sebelumnya. Seperti diketahui Indonesia memiliki ribuan 

bahasa daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain 

sehingga hal ini menimbulkan keberagaman bahasa yang melahirkan berbagai 

versi cerita dari tiap daerahnya. 

Kendala lain juga dialami oleh guru sejarah di SMA N 3 Tegal. Kendala 

ini berasal dari faktor internal guru sejarah itu sendiri. Latar belakang guru 

sejarah yang merupakan sarjana pendidikan ekonomi membuat materi yang 

disampaikan hanya sebatas apa yang ada pada buku pegangan siswa dan 

pengetahuan guru saja sedangkan untuk pengembangan materi sejarah masih 

sangat terbatas walaupun terjadi variasi dalam proses pembelajaran. 

“Kesulitan yang saya alami lebih dikarenakan karena basic saya 

yang bukan dari lulusan sejarah, saya juga masih kurang up to 

date tentang permasalahan pembelajaran sejarah, selain itu saya 

masih sering menjumpai pembelajaran yang monoton dikelas 

yang saya ajarkan.” (Wawancara dengan Ibu Diah Kirana pada 

tanggal 13 Juni 2013). 
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B. Pembahasan 

Bahan atau materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu 

yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa dengan 

kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata 

pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pelajaran merupakan 

bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang 

berpusat pada materi pelajaran (subject-centered teaching), materi pelajaran 

merupakan inti dari kegiatan pembelajaran (Sanjaya, 2011: 141). 

Bahan pengajaran merupakan bagian integral dalam kurikulum 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran. Itu sebabnya dapat dikatakan, bahwa pengajaran pada hakekatnya 

adalah isi kurikulum itu sendiri. Isi kurikulum senantiasa mengacu ke usaha 

pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan-tujuan instruksional bidang 

studi. Bahan-bahan pengajaran itu sendiri ialah sebagai rincian daripada 

pokok-pokok bahasan dan subpokok-subpokok bahasan dalam 

GBPP/kurikulum bidang studi bersangkutan (Hamalik, 2008: 132). 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan, 

pembelajaran sejarah lisan di SMA Negeri 3 Tegal termasuk dalam kategori 

cukup baik, artinya bahan ajar ini bukan berarti tidak dimanfaatkan sama 

sekali, sejarah lisan tetap dimanfaatkan oleh guru sejarah dalam proses 

pembelajaran walaupun dalam praktiknya pemanfaatan sejarah lisan tidak 

begitu maksimal. Hal ini didasarkan pada informasi yang didapat dari 

informan, yaitu guru sejarah SMA Negeri 3 Tegal serta bukti berupa silabus 
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dan RPP yang peneliti peroleh dari informan bahwa bahan ajar sejarah lisan 

telah dimanfaatkan oleh guru sejarah dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem pencapaian standar proses 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis 

setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses 

pembelajaran. Subjek yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

adalah peserta didik. Guru dalam perspektif pembelajaran hanya sebagai 

fasilitator yang menyediakan fasilitas bagi peserta didik untuk 

mempelajarinya. Pembelajaran menitikberatkan pada cara yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik bukan pada materi yang 

dipelajari siswa. Adapun perhatian terhadap apa yang dipelajari siswa 

merupakan bidang kajian kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada: (a) 

mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik  jangka pendek maupun jangka panjang, (b) Memberi fasilitas 

pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, (c) Membantu 

perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian 

diri (Sanjaya, 2008: 23). 

Kreatifitas guru untuk mengembangkan bahan ajar dapat membantu 

siswa dalam memahami pelajaran. Pemanfaatan sejarah lisan sebagai bahan 
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ajar dalam pembelajaran membuat siswa mudah dalam memahami materi 

pelajaran. Berikut adalah tabel pengamatan yang telah disusun dari hasil 

penelitian di SMA N 3 Tegal tentang pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan. 

 

Tabel 2: Pemanfaatan Sejarah Lisan, Pengembangan Bahan Ajar, Kendala Guru,  

dan  Pemahaman Siswa 

Pemanfaatan Bahan Ajar 

Sejarah Lisan 

Variasi 

Metode 

Pemanfaat 

-an Media 

Kendala 

Pembelajaran 

Materi Pembelajaran 

 

 Jejak sejarah di dalam 

sejarah lisan (foklore 

dan mitologi) : 

1. Mengidentifikasi 

perbedaan 

folklore dan 

mitologi. 

2. Menganalisis 

cerita tentang 

“Bendungan Kali 

Gung Tegal”, 

nilai-nilai, dan 

pesan moral yang 

 

 

 Diskusi  

 

 

 

Alokasi waktu 

(2x45 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 LCD 

 Laptop 

  Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internal : 

 Latar belakang 

guru sejarah 

yang bukan 

dari disiplin 

ilmu sejarah. 

 

Eksternal : 

 Terbatasnya 

alokasi waktu 

mata pelajaran 

sejarah. 

 Menumpukny
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terkandung. 

 Jejak sejarah di dalam 

sejarah lisan (dongeng 

dan legenda : 

1. Mengidentifikasi 

perbedaan 

dongeng dan 

legenda. 

2. Menganalisis 

cerita tentang “Ki 

Jadug dari Dukuh 

Sumbregan”, 

nilai-nilai, dan 

pesan moral yang 

terkandung. 

 

 Nilai, norma dan 

tradisi yang 

diwariskan dalam 

mitologi Indonesia. 

 

 

 

 

 Diskusi 

 

 

 

Alokasi waktu 

(2x45 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 

 

Alokasi waktu 

(2x45 menit) 

 

a materi dan 

masih 

seringnya 

aktivitas 

menghafal. 

 Kurang 

maksimalnya 

pemanfaatan 

sarana 

prasarana 

sekolah. 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 Cara masyarakat pra-

aksara mewariskan 

masa lalunya melalui 

tutur. 

 Cara masyarakat pra-

aksara mewariskan 

masa lalunya melalui 

tari dan lagu. 

 Cara masyarakat pra-

aksara mewariskan 

masa lalunya melalui 

alat dan bangunan. 

 

 Story Telling 

1. Menceritakan 

kembali cerita 

dongeng dan 

lagenda yang 

sudah 

dipersiapkan 

siswa untuk 

penugasan. 

 

Alokasi waktu 

(2x45 menit) 

 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan sejarah 

lisan sebagai pengembangan bahan ajar pada pembelajaran sejarah serta 

penggunaan metode dan media yang bervariasi berpengaruh terhadap 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru dalam 

pembelajaran. 

Produk sejarah lisan yang dikenalkan di kelas adalah dalam bentuk 

tradisi lisan. Berdasarkan RPP yang peneliti dapatkan di lapangan cerita-

cerita yang bersifat lokal kedaerahan memang menjadi fokus pembelajaran 

sejarah lisan di dalam kelas namun sebagai pengembangan bahan ajar, guru 
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sejarah juga mengenalkan contoh tradisi lisan lisan yang berada di lingkup 

nasional. 

Secara umum, materi ini memang sudah banyak diketahui sebagian 

besar siswa karena materi ini juga diajarkan di luar jam mata pelajaran 

sejarah seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

namun dalam kenyataanya beberapa siswa masih juga mengalami kesulitan 

membedakan jenis-jenis tradisi lisan yang mereka ketahui, mereka tahu 

namun tidak bisa mengelompokan termasuk kedalam kelompok manakah 

sejarah lisan yang mereka tahu, apakah itu termasuk legenda, dongeng, 

folklore, maupun mitos. 

Telah menjadi tugas bagi seorang guru untuk mencarikan solusi 

permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Sebagai variatif 

pembelajaran dan untuk membantu siswa dalam memahami sejarah lisan itu 

sendiri guru sejarah di SMA Negeri 3 Tegal menggunakan metode diskusi. 

Penerapan metode diskusi dalam kegiatan belajar mengajar sejarah lisan 

sangat mempermudah guru dalam menyampaikan klasifikasi sejarah lisan 

yang diperkenalkan di dalam kelas namun walaupun begitu keberadaan 

metode ceramah tetap menjadi unggulan dalam setiap sesi pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 3 Tegal. Berdasarkan keterangan dari informan 

sebagai variatif pembelajaran dan agar pembelajaran tidak terkesan monoton 

guru sejarah sesekali juga menerapkan metode lain seperti story telling dan 

kuis yaitu berupa permainan kartu. 
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Berdasarkan keterangan dari informan bahwa kendala yang muncul saat 

pengembangan bahan ajar sejarah lisan berlangsung lebih kepada bahasa 

pengantar yang ada pada sejarah lisan itu sendiri walaupun sekarang sejarah 

lisan yang dikenalkan sudah dalam format Bahasa Indonesia namun masih 

terdapat istilah-istilah yang masih membuat siswa bertanya-tanya sehingga 

harus dijelaskan beberapa kali. Kendala lain yang muncul berasal dari faktor 

internal guru sejarah itu sendiri. Latar belakang guru sejarah yang merupakan 

sarjana pendidikan ekonomi membuat materi yang disampaikan hanya 

sebatas apa yang ada pada buku pegangan siswa dan pengetahuan guru saja 

sedangkan untuk pengembangan materi sejarah masih sangat terbatas 

walaupun terjadi variasi dalam proses pembelajaran. Selain itu masih kurang 

maksimalnya penerapan metode belajar dan pemanfaatan media pembelajaran 

di dalam kelas membuat pembelajaran masih masuk dalam kategori monoton 

sehingga banyak materi yang tidak tersampaikan secara maksimal yang 

membuat alokasi waktu yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan dengan 

penuh. Banyaknya materi serta masih seringnya aktivitas menghafal membuat 

beberapa siswa yang peneliti temui di lapangan merasa keberatan dan 

kesulitan dalam hal pemahaman sehingga materi yang disampaikan di kelas 

hanya untuk di kelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan bahan ajar sejarah 

lisan di kelas X SMA Negeri 3 Tegal dapat ditarik beberapa kesimpulan yang 

menyangkut permasalahan pembelajaran sejarah lisan, antara lain : 

1. Materi sejarah lisan adalah materi yang unik, karena sejarah lisan berbeda 

dari sejarah biasa yang hanya terjadi sekali sedangkan sejarah lisan terus 

menerus hidup melalui aktivitas lisan yang disampaikan secara turun 

temurun. Pengembangan bahan ajar sejarah lisan di SMA Negeri 3 Tegal 

masuk dalam kategori cukup baik, artinya bahan ajar ini bukan berarti 

tidak dimanfaatkan sama sekali, sejarah lisan tetap dimanfaatkan oleh guru 

sejarah dalam proses pembelajaran walaupun dalam praktiknya 

pemanfaatan sejarah lisan tidak begitu maksimal. 

2. Pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan di SMA Negeri 3 Tegal cukup efektif 

dan variatif karena bahan ajar yang telah disiapkan guru mampu 

diintegrasikan dengan metode ajar variatif yang guru terapkan didalam 

kelas. 

3. Kendala yang dialami pada saat proses pembelajaran sejarah secara umum 

dan pembelajaran sejarah lisan secara khusus yaitu terbatasnya jumlah jam 

pelajaran sejarah di kelas X yang hanya 2 jam dalam 1 minggu membuat 

materi yang harus disampaikan menumpuk dan menyulitkan siswa, kurang 
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maksimalnya pemanfaatan sarana prasarana sekolah, serta latar belakang 

guru yang bukan berasal dari jurusan sejarah membuat pembelajaran 

sejarah terkesan biasa dan masih kurangnya pengembangan materi yang 

dilakukan guru. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di sekolah, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagi guru sejarah 

a. Perencanaan pembelajaran yang maksimal akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran sejarah di dalam kelas. 

b. Guru hendaknya lebih banyak membaca dan mencari literatur yang 

bisa dijadikan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran, bisa berasal 

dari internet maupun dari koran dan majalah agar tidak hanya terpaku 

dari LKS dan buku paket saja. 

c. Berkaitan dengan bahan ajar, sebaiknya guru lebih variatif lagi, tidak 

hanya meniru dari tahun-tahun sebelumnya (up to date), dengan tujuan 

agar bahan ajar sejarah yang digunakan semakin berkembang. 

d. Hendaknya pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan 

karakteristik siswa, memaksimalkan sarana prasarana yang ada, 

sumber belajar yang tersedia, tingkat kesulitan materi, dll. Sehingga 

diharapkan kegiatan belajar mengajar sejarah bisa optimal. 



81 

 

 

 

e. Berkaitan dengan kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran, 

guru bisa berkoordinasi dengan guru lain yang lebih paham mengenai 

perencanaan pembelajaran. 

2. SMA Negeri 3 Tegal 

a. Pihak sekolah hendaknya sering melakukan pelatihan maupun 

workshop mengenai pembuatan perangkat bahan ajar, agar para guru 

bisa lebih mudah dalam membuat. 

b. Melakukan pengawasan secara berlanjut terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas, mulai dari 

persiapan, bahan ajar, materi ajar, metode mengajar, dsb yang 

menunjang proses pembelajaran. 

c. Melakukan evaluasi secara berkala, dan bersama-sama mencarikan 

solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi guru baik di dalam 

maupun di luar kegiatan pembelajaran. 
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Lampiran 1 

Gambar 1. Gerbang SMA N 3 Kota Tegal 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (13 Juni 2013) 

 

Gambar 2. Diah Kirana, S.Pd (Guru Mata Pelajaran Sejarah Kelas X) 

 

Wawancara dengan Ibu Diah Kirana, S.Pd untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan di SMA Negeri 3 Tegal 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (13 Juni 2013)  
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Gambar 3. Sekar Arum Purnamasari (Siswa Kelas X SMA N 3 Tegal) 

 

Wawancara dengan Sekar Arum Purnamasari untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (18 Juni 2013) 

 

Gambar 4. Aditya Kurniawan (Siswa Kelas X SMA N 3 Tegal) 

 

Wawancara dengan Aditya Kurniawan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 

bahan ajar sejarah lisan di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (18 Juni 2013) 
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Gambar 5. Ilham Syahilan (Siswa Kelas X SMA N 3 Tegal) 

 

Wawancara dengan Ilham Syahilan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 

bahan ajar sejarah lisan di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (20 Juni 2013) 

 

Gambar 6. Nur Janah (Siswa Kelas X SMA N 3 Tegal) 

 

Wawancara dengan Nur Janah untuk mengetahui bagaimana penerapan bahan ajar 

sejarah lisan di kelas X SMA Negeri 3 Tegal 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (20 Juni 2013) 
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Lampiran 2  

DAFTAR NAMA INFORMAN (GURU) 

Informan 1  

Nama  : Diah Kirana, S.Pd 

Pekerjaan : Guru Sejarah/Ekonomi 

Instansi  : SMA Negeri 3 Tegal 

 

Informan 2  

Nama  : Dra. Azis Iqbal, M.Si 

Pekerjaan : Kepala Sekolah 

Instansi  : SMA Negeri 3 Tegal 

 

DAFTAR NAMA INFORMAN (SISWA) 

Informan 3 

Nama  : Sekar Arum Purnamasari 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Kelas  : X 

 

Informan 4 

Nama  : Aditya Kurniawan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kelas  : X 
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Informan 3 

Nama  : Ilham Syahilan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kelas  : X 

 

Informan 4 

Nama  : Nur Janah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Kelas  : X 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

(GURU) 

 

 

Waktu   : 

Tempat : 

Informan : 

 

Indikator  : - Pengembangan bahan ajar sejarah lisan di kelas 

     - Implementasi sejarah lisan dalam pembelajaran sejarah 

    - Kendala-kendala pemanfaatan sejarah lisan di kelas 

 

A. Pengembangan bahan ajar sejarah lisan di kelas 

1. Apakah yang anda tahu tentang, Standar Kompetensi 1. Memahami 

prinsip dasar ilmu sejarah dan KD 1.2 Mendeskripsikan tradisi sejarah 

dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara? 

2. Dalam RPP bahan ajar apa yang anda gunakan pada SK/KD tersebut? 

3. Apakah anda memanfaatkan sejarah lisan? 

4. Bentuk sejarah lisan apa saja yang anda kenalkan dalam proses 

pembelajaran? 

5. Dari mana anda memperoleh bahan ajar sejarah lisan tersebut? 

 

B. Implementasi sejarah lisan dalam pembelajaran sejarah 

6. Bagaimanakah cara anda memperkenalkan folklore, lagenda, mitos, dan 

dongeng dalam kegiatan pembelajaran? 

7. Apakah anda selalu menyertakan contoh setiap kali anda mengenalkan 

folklore, lagenda, mitos, dan dongeng? 
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8. Dalam lingkup keruangan, contoh-contoh seperti apa yang anda 

perkenalkan dalam pembelajaran? Bersifat lokal kedaerahan atau dalam 

lingkup nasional? 

9. Bagaimanakah anda menyampaikan nilai, norma, dan tradisi yang 

terkandung dalam sejarah lisan di Indonesia? 

10. Apakah Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional 

Khusus (TIK) yang anda harapkan dari pemanfaatan bahan ajar sejarah 

lisan dalam proses pembelajaran? 

11. Bagaimana teknik evaluasi yang anda terapkan pada Standar Kompetensi 

1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah dan KD 1.2 Mendeskripsikan 

tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa 

aksara? 

  

C. Kendala-kendala pemanfaatan sejarah lisan di kelas 

12. Apakah ada kendala ketika mencari bahan ajar sejarah lisan?  

13. Kendala apa saja yang siswa/i hadapi dalam pemanfaatan bahan ajar 

sejarah lisan di kelas? 

14. Bagaimana anda mengatasi permasalahan pemanfaatan bahan ajar sejarah 

lisan di kelas? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(KEPALA SEKOLAH) 

 

 

Waktu   : 

Tempat : 

Informan : 

 

1. Dari yang bapak tahu, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar 

disekolah ini? 

2. Bagaimana sarana dan prasana pembelajaran disekolah ini? Apakah sudah 

lengkap dan dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa? 

3. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah 

disekolah ini? 

4. Inovasi pembelajaran apa saja yang sering guru sejarah lakukan didalam 

kelas? 

5. Bagaimana cara guru mempersiapkan bahan ajarnya? Sudah tersedia 

disekolah ini? Atau seorang guru wajib berinovasi sendiri? 

6. Apakah disekolah ini semua guru memiliki LKS? 

7. Menurut bapak, perlukah menyampaikan sejarah yang bersifat lokal 

kedaerahan, baik legenda yang ada di daerah, mitos-mitos yang ada, dsb 

disampaikan ke siswa? 

8. Apakah itu sudah pernah disampaikan kepada siswa? 

9. Secara umum, hambatan yang dialami guru sejarah dikelas itu apa pak? 

10. Harapan bapak kedepan bagi proses pembelajaran disekolah ini khususnya 

mata pelajaran sejarah itu seperti apa pak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(SISWA) 

 

 

Waktu   : 

Tempat : 

Informan : 

 

1. Menurut kamu bagaimana kegiatan belajar mengajar sejarah didalam 

kelas? 

2. Apakah guru sejarah memanfaatkan media pembelajaran yang ada 

dikelas? 

3. Apakah guru sejarah memanfaatkan LKS? 

4. Apakah guru sejarah memanfaatkan buku paket penunjang? 

5. Apa saja yang guru sejarah ajarkan kepada kalian? 

6. Apa yang kalian tahu tentang mitos? 

7. Apa yang kalian tahu tentang dongeng? 

8. Apa yang kalian tahu tentang agenda? 

9. Apa yang kalian tahu tentang folklore? 

10. Metode-metode belajar apa saja yang pernah guru sejarah terapkan 

dikelas? 

11. Apa saja kendala kalian dalam pembelajaran sejarah khususnya saat materi 

sejarah lisan diajarkan? 

12. Harapan kalian tentang pembelajaran sejarah kedepan, baik untuk 

gurunya, metode dan media mengajar seperti apa yang menyenangkan, dan 

suasana pembelajaran seperti apa yang kalian ingin? 
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Lampiran 4 

TRANSKIP WAWANCARA GURU 

 

Nama Guru                : Diah Kirana, S.Pd 

Sekolah                       : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara         : 13 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

A : “Apakah yang anda tahu tentang, Standar Kompetensi 1. Memahami prinsip  

dasar ilmu sejarah dan KD 1.2 Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam 

masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara?” 

B : “Owh, materi sejarah lisan, yaa itu materi yang unik, karena tidak Cuma  

diajarkan pada mata pelajaran seejarah saja, materi ini juga diajarkan di 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.” 

A : “Dalam RPP bahan ajar apa yang anda gunakan pada SK/KD tersebut?” 

B : “Bahan ajar yang saya gunakan saya kaitkan dengan lingkungan sekitar, misal  

lagenda Dewi Lanjar ratu dari pantai Utara Jawa, Ki Gedhe Sebayu, 

sebenere masih banyak seperti kesenian balo-balo, asal-usul tegal, dll.” 

A : “Apakah anda memanfaatkan sejarah lisan?” 

B : “Iya, saya selalu kaitkan, terutama yang ada disekitar Tegal.” 

A : “Bentuk sejarah lisan apa saja yang anda kenalkan dalam proses  

pembelajaran?” 

B : “Seperti apa yang saya bilang tadi, Bahan ajar yang saya gunakan saya kaitkan  

dengan lingkungan sekitar, misal lagenda Dewi Lanjar ratu dari pantai Utara 

Jawa, Ki Gedhe Sebayu, dsb.” 

A : “Dari mana anda memperoleh bahan ajar sejarah lisan tersebut?” 

B : “Saya dapatkan cerita ini dari orang tua saya, teman-teman, dan guru-guru  

disini, kemudian saya searching lagi lewat internet atau buku-buku bacaan.” 

A : “Bagaimanakah cara anda memperkenalkan folklore, lagenda, mitos, dan  

dongeng dalam kegiatan pembelajaran?” 

B : “Mayoritas siswa sudah banyak yang tahu dengan berbagai macam dongeng,  
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cerita rakyat, mitos, yang berkembang dimasyarakat pada saat materi ini 

diajarkan saya lebih memfokuskan pada aktivitas diskusi sedangkan untuk 

variasi pembelajaran saya menggunakan metode permainan, yaitu dengam 

permainan kartu.” 

A : “Apakah anda selalu menyertakan contoh setiap kali anda mengenalkan  

folklore, lagenda, mitos, dan dongeng?” 

B : “Sama seperti apa yang tadi saya bilang mayoritas dari mereka sudah banyak  

yang tahu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, jadi saya tinggal 

mengenalkannya saja, ini yang masuk folklore, ini yang masuk lagenda.” 

A : “Dalam lingkup keruangan, contoh-contoh seperti apa yang anda perkenalkan  

dalam pembelajaran? Bersifat lokal kedaerahan atau dalam lingkup 

nasional?” 

B : “Saya tidak pernah membatasi lingkup keruangan bahan ajar sejarah lisan  

yang saya sampaikan, baik itu yang kedaerahan maupun lingkup nasional, 

selama bisa saya jadikan bahan ajar saya sampaikan.” 

A : “Bagaimanakah anda menyampaikan nilai, norma, dan tradisi yang  

terkandung dalam sejarah lisan di Indonesia?” 

B : “Sedangkan untuk penyampaian nilai yang terkandung pada produk sejarah  

lisan yang saya gunakan saya sangkutkan dengan adat keTimuran yang 

berkembang di Indonesia.” 

A : “Apakah Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus  

(TIK) yang anda harapkan dari pemanfaatan bahan ajar sejarah lisan dalam 

proses pembelajaran?” 

B : “Saya ingin mengenalkan daerah asal kita ini, mengenalkan berbagai macam  

dongeng, folklore, legenda, mitos di Indonesia yang berkembang di Indonesia 

serta memperkenalkan budaya ketimuran.” 

A : “Bagaimana teknik evaluasi yang anda terapkan pada Standar Kompetensi 1. 

Memahami prinsip dasar ilmu sejarah dan KD 1.2 Mendeskripsikan tradisi 

sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara?” 

B : “Ada beberapa teknik penilaian yang saya gunakan, yang pertama secara  
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tertulis yaitu dengan penugasan dan yang kedua dengan uji lisan, sedangkan 

untuk kriteria penilaian ada tiga yaitu penilaian proses, keaktifan siswa 

dikelas dan penugasan.” 

A : “Apakah ada kendala ketika mencari bahan ajar sejarah lisan?” 

B : “Saya rasa tidak begitu terkandala, karena bahan ajar ini mudah saya jumpai,  

kesulitanya lebih kepada penyampaian dan pengembangannya.” 

A : “Kendala apa saja yang siswa-siswi hadapi dalam pemanfaatan bahan ajar  

sejarah lisan di kelas?” 

B : “Untuk kendala dari siswa sendiri, siswa terkadang masih kesulitan dalam  

memahami bahasa pengantar yang terkandung dalam bahan ajar sejarah lisan, 

selain itu terbatasnya jam mata pelajaran sejarah membuat materi yang 

disampaikan menumpuk banyak dan menyulitkan siswa.” 

A : “Bagaimana anda mengatasi permasalahan pemanfaatan bahan ajar sejarah  

lisan di kelas?” 

B : “Saya membantu menjelaskan dengan bahasa umum yang mudah dipahami  

siswa.” 
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TRANSKIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Nama Guru                : Drs. Azis Iqbal, M.Si 

Sekolah                       : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara         : 19 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

 

A : “Dari yang bapak tahu, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar disekolah  

ini?” 

B : “Kegiatan belajar mengajar disekolah ini berlangsung sesuai dengan  

ketentuan, dimana guru itu yang pertama merencanakan program 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran, buat silabus, RPP, dan membuat 

perangkat yang lain seperti lembar kerja siswa, dan lembar penilaian, untuk 

selanjutnya diterapakan pada KBM di dalam kelas menurut silabus dan RPP 

yang dibuat, kemudian bapak ibu guru juga melaksanakan KBM sesuai 

dengan kalender pendidikan yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun, untuk 

meyesuaikan alokasi waktu yang tersedia, berapa pertemuan setiap SK/KD 

masing-masing, sehingga pada akhir pertemuan, ketika akan dilaksanakan 

UAS materi sudah tersampaikan semua.” 

A : “Bagaimana sarana dan prasana pembelajaran disekolah ini? Apakah sudah  

lengkap dan dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa? 

B : “Kalau dari sarana prasarana relatif lengkap, walaupun masih belum sempurna  

artinya masih perlu ada penambahan disana-sini.” 

A : “Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah  

disekolah ini?” 

B : “Guru mata pelajaran sejarah tentunya harus berpatokan pada SK/KD supaya  

materi yang disampaikan siswa itu sesuai dengan yang diharapkan, guru 

harus membuat perencanaan yang baik tentunya agar proses belajar mengajar 

berlangsung dengan baik, pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan 

karakteristik siswa, sarana prasarana yang ada, sumber belajar yg tersedia, 

tingkat kesulitan materi, dll. Sehingga diharapkan kegiatan belajar mengajar 

sejarah ini bisa optimal.” 
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A : “Inovasi pembelajaran apa saja yang sering guru sejarah lakukan didalam  

kelas?” 

B : “Selama ini yang kami tahu yang dilakukan guru sejarah, inovasi yang  

dilakukan belum begitu banyak, tapi ada yang lain yaitu mereka membuat 

media pembelajaran walaupun masih sederhana, seperti melakukan 

pembelajaran diluar sekolah, dengan mengunjungi objek-objek sejarah, cagar 

budaya, dan objek-objek lain disekitar kota Tegal, untuk dijadikan sumber 

pembelajaran juga disamping memanfaatkan ICT yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi digital.” 

A : “Bagaimana cara guru mempersiapkan bahan ajarnya? Sudah tersedia  

disekolah ini? Atau seorang guru wajib berinovasi sendiri?” 

B : “Itu sudah menjadi tugas guru untuk menyusun perangkat pembelajaran, jadi  

mereka membuat sendiri, maupun melalui Tim MGMP, yang disesuaikan 

dengan sekolah masing-masing, jadi sekolah tidak menyediakan, sehingga 

mereka harus mempersiapkannya sendiri-sendiri.” 

A : “Apakah disekolah ini semua guru memiliki LKS?” 

B : “Kalau buku ada walaupun belum memenuhi standar satu siswa satu buku,  

karena masih terbatasnya dana, jadi diperpustakaan itu buku tersedia tapi 

dalam jumlah yang terbatas, kemudian kalau LKS juga ada, dan karena 

murah setiap siswa dianjurkan untuk memiliki satu pegangan LKS tiap mata 

pelajaran,.” 

A : “Menurut bapak, perlukah menyampaikan sejarah yang bersifat lokal  

kedaerahan, baik legenda yang ada di daerah, mitos-mitos yang ada, dsb 

disampaikan ke siswa?” 

B : “Kalau sejarah yang bersifat faktual saya setuju, seperti peristiwa 3 daerah,  

DI/TII, perjuangan kemerdekaan, sejarah berdirinya Tegal, dsb. Tapi kalau 

yang bersifat seperti mitos, dsb itu saya tidak setuju, karena ini sudah jaman 

modern, anak jangan diberi pelajaran yang bersifat mistik, maupun cerita-

cerita yang bersifat khayal, itu kurang pas menurut saya” 

A : “Menyangkut nilai-nilai yang terkandung?” 

B : “Kita harus bisa membedakan mana sejarah yang bersifat faktual dengan yang  
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tidak, ya walaupun itu berhubungan dengan sejarah, tapi itu kan karangan 

manusia yang belum tentu kebenarannya, seperti misal ketika menerangkan 

peristiwa 3 daerah di Tegal itu kan faktanya memang ada, tapi misal kita 

belajar dongeng, dsb itu nanti banyak unsur-unsur mistik, dan tidak bisa 

dibuktikan secara ilmiah, selain itu secara agama pun tidak diperbolehkan, 

hal-hal yang bersifat seperti itu. Tapi kalau sejarah lebih baik yang faktual 

saja dan itu harus diajarkan.” 

A : “Kan ini juga ada di SK/KD Pak?” 

B : “Saya kurang sependapat, tapi kalau itu diajarakan di mata pelajaran bahasa/  

sastra Indonesia, ya kalau itu si saya okelah, karena kalau dalam sastra kan 

memang ada hikayat, dongeng, folklore, mitos, dsb. Dan ini harus dibedakan 

dengan sejarah jangan sampai tercampurkan antara sejarah yang murni 

dengan sejarah yang fiktif yang tidak ada kejelasannya.” 

A : “Secara umum, hambatan yang dialami guru sejarah dikelas itu apa pak?” 

B : “Penguasaan materi harus ditingkatkan, kurangnya menggali sumber-sumber  

sejarah yang ada, kurang mengikuti peristiwa sejarah-sejarah yang bersifat 

kontemporer, guru kurang mengetahui perkembangan pembelajaran sejarah 

saat ini.” 

A : “Harapan bapak kedepan bagi proses pembelajaran disekolah ini khususnya  

mata pelajaran sejarah itu seperti apa pak?” 

B : “Guru harus banyak melakukan inovasi, guru harus melakukan perbaikan- 

perbaikan dalam pembelajaran, guru harus memperkaya pengetahuan, 

penguasaan materi dan teknik pengajaran yang baik, kemudian agar siswa 

tertarik dengan mata pelajaran sejarah maka guru harus melakukan 

pembelajaran yang bervariasi, janagn monoton, ceramah mulu, kalau siswa 

tertarik, siswa seneng insya Allah siswa akan menemukan minat dalam 

pembelajaran sejarah, sehingga akan memunculkan rasa cinta terhadap tanah 

air, hormat kepada leluhur, juga menghargai pentingnya belajar masa lalu 

untuk perbaikan-perbaikan  dimasa depan.” 
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TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

 

Nama Siswa  : Sekar Arum Purnamasari 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara : 18 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

 

A : “Menurut kamu bagaimana kegiatan belajar mengajar sejarah didalam kelas?” 

B : “Ya saya kira sudah cukup efektif mas, gurunya masuk kelas terus, dengan  

sejarah kita juga bisa tahu sejarah2 masa lalu, tentang kejadian suatu tempat.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan media pembelajaran yang ada dikelas?” 

B : “Iya, biasanya menggunakan LCD, gambar-gambar, kan kalau sekarang nggak  

mungkin untuk melihat peristiwa masa lalu kalau tanpa gambar.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan LKS?” 

B : “Ada , disini Guru sejarah memanfaatkan satu buah LKS mas.” 

A : “Apa saja yang guru sejarah ajarkan kepada kalian?” 

B : “Banyak mas, apa iya, lupa-lupa ingat mas, seingat saya sejarah manusia  

purba, zaman batu, kalau tentang kerajaan-kerajaan belum mas.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang mitos?” 

B : “Kalau mitos itu, sesuatu yang sering dibicarakan mas tapi belum diketahui  

kebenarannya” 

A : “Misalnya apa?” 

B : “Misal itu, kalau ada perempuan yang duduk didepan pintu jauh dari jodohnya  

mas.” 

A : “Terus kalau bedanya dengan dongeng itu apa?” 

B : “Kalau dongeng itu lebih bersifat fiksi tidak dalam kenyataan, misal dongeng  

Si Kancil sedangkan mitos itu kebanyakan ada pada kehidupan sehari-hari.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang cerita rakyat?” 

B : “Cerita rakyat itu memang ada mas tapi belum tentu bener terjadi, misal asal  

cerita tentang asal-usul suatu tempat.” 

A : “Kalau Lagenda?” 

B : “Legenda itu asal-usul suatu tempat kalao benar enggaknya si ya belum tahu  
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juga mas.” 

A : “Saat pembelajaran, metode-metode apa yang pernah guru terapkan di dalam  

kelas?” 

B : “Yaa seperti biasa mas, pernah juga menggunakan game kartu, itu mas, kita  

diberi kertas terus dibuat kotak-kotak kecil seukuran kartu remi, kemudian 

kartunya diberi pertanyaan, dan sebelahnya untuk lembar dijawab, kalau 

sudah dikoreksi bareng bila salah kertas tadi disobek.” 

A : “Apa kendala kalian didalam kelas?” 

B : “Kalau aku tu mas masih susah menghafalinnya, kadang masih sulit  

menangkap pembelajaran, seperti ini mas misal saking banyaknya materi 

kadang selesai pelajaran saya lupa lagi mas apa yang disampaikan dikelas.”.” 

A : “Harapan kamu kedepan?” 

B : “Kalau saya si mas, semoga lebih mudah mengerti terus kalau bisa lebih  

sering menggunakan media, menampilkan gambar-gambar untuk 

mempermudah kami, ato media-media yang lain.” 

A : “Siip…terima kasih atas waktunya.” 

B : “Iya mas, sama-sama.” 
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TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

 

Nama Siswa  : Aditya Kurniawan 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara : 18 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

 

A : “Menurut kamu bagaimana kegiatan belajar mengajar sejarah didalam kelas?” 

B : “Efektif lah mas, setiap ada jam pelajaran guru selalu masuk, terus kasih teori,  

kasih tugas, dan langsung penilaian.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan media pembelajaran yang ada dikelas?” 

B : “Memanfaatkan mas, dikelas kan ada LCD, guru biasa pakai itu mas saat  

pembelajaran.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan LKS?” 

B : “Iya, disini Guru sejarah memanfaatkan satu buah LKS mas, ada juga buku  

paket, dan buku sekolah elektronik (BSE).” 

A : “Apa saja yang guru sejarah ajarkan kepada kalian?” 

B : “Banyak mas, saat itu kita diajarkan tentang manusia purba, masa pra aksara,  

pernah juga tentang sejarah kota Tegal.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang mitos?” 

B : “Kalau mitos itu, cerita yang mengandung unsur magic.” 

A : “Misalnya apa?” 

B : “Untuk contoh apa yaa..saya kurang tahu mas.” 

A : “Terus kalau bedanya dengan dongeng itu apa?” 

B : “Dongeng itu cerita fiksi yang pengarangnya diketahui, sudah jelas  

pengarangnya.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang cerita rakyat?” 

B : “Cerita rakyat cerita yang disampaikan secara turun-temurun mas, dari mulut  

ke mulut, dan penciptanya tidak diketahui.” 

A : “Kalau Lagenda?” 

B : “Lagenda itu, apa yaa.. cerita-cerita zaman dahulu mas.” 
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A : “Saat pembelajaran, metode-metode apa yang pernah guru terapkan di dalam  

kelas?” 

B : “Kalau mengajarnya seperti biasa mas, dulu itu kita pernah diberi kertas terus  

dibuat kotak-kotak kecil seukuran kartu, kartu remi itu loh mas kemudian 

kartunya diberi pertanyaan, dan nanti dijawab disisi satunya, kalau sudah 

dikoreksi bareng, kalau jawabannya salah kartunya disobek.” 

A : “Apa kendala kalian di dalam kelas?” 

B : “Kalau saya itu, terlalu banyak materi mas dan materinya itu tulisan semua  

mas, jadi agak sulit buat menghafalnya.” 

A : “Harapan kamu kedepan?” 

B : “Karena sejarah itu sulit dihafalin ya jamnya ditambahin lagi mas, biar nilai  

Sejarah saya bisa naik lagi mas.” 

A : “Aamiin…yasudah, makasih banyak ya.” 

B : “Iya mas, sama-sama.” 
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TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

 

Nama Siswa  : Nur Janah 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara : 20 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

 

A : “Menurut kamu bagaimana kegiatan belajar mengajar sejarah didalam kelas?” 

B : “Lumayan efektif mas, walau kadang sering telat, tapi kalau ngajar banyak  

yang masuk, yang diajarkan di kelas pasti keluar terus saat ulangan.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan media pembelajaran yang ada dikelas?” 

B : “Kurang begitu mas, justru lebih sering pakai LKS sama buku paket mas.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan LKS?” 

B : “Memanfaatkan banget mas, pokoknya kalau nggak LKS ya pakai buku  

paket.” 

A : “Apa saja yang guru sejarah ajarkan kepada kalian?” 

B : “Aduuh..apa ya mas, banyak mas yaa tentang manusia purba, kebudayaannya,  

sejarah-sejarah suatu tempat, dll mas.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang mitos?” 

B : “Mitos itu cerita dari zaman dulu tapi belum tentu benar.” 

A : “Misalnya apa?” 

B : “Untuk contoh apa yaa..nggak tahu mas.” 

A : “Terus kalau bedanya dengan dongeng itu apa?” 

B : “Kalau dongeng itu cerita karangan, tapi kenyataannya masih dipertanyakan.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang cerita rakyat?” 

B : “Cerita rakyat cerita yang disampaikan secara turun-temurun mas.” 

A : “Kalau Lagenda?” 

B : “Lagenda itu cerita tentang asal-usul suatu tempat.” 

A : “Saat pembelajaran, metode-metode apa yang pernah guru terapkan di dalam  

kelas?” 

B : “Kalau mengajarnya dulu itu pernah menggunakan metode prmainan.”  
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A : “Apa kendala kalian di dalam kelas?” 

B : “Kendalanya itu waktunya yang sedikit mas, sudah sedikit, kadang gurunya  

tidak tepat waktu.” 

A : “Harapan kamu kedepan?” 

B : “Lebih efektif lagi waktunya, jangan terlalu banyak materi, terutama jangan  

terlalu sering menghafal.” 

A : “Owkey itu dulu, makasih banyak ya, atas waktunya.” 

B : “Iya mas, sama-sama.” 
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TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

 

Nama Siswa  : Ilham Syahilan 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Tegal 

Tgl Wawancara : 20 Juni 2013 

 

A :    Pewawancara 

B :    Informan 

 

A : “Menurut kamu bagaimana kegiatan belajar mengajar sejarah didalam kelas?” 

B : “Kurang efektif mas, gurunya kadang-kadang masih sering terlambat masuk.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan media pembelajaran yang ada dikelas?” 

B : “Masih kurang maksimal mas, dan seringnya menggunakan LKS dan buku  

paket.” 

A : “Apakah guru sejarah memanfaatkan LKS?” 

B : “Iya mas.” 

A : “Apa saja yang guru sejarah ajarkan kepada kalian?” 

B : “Banyak mas, ada zaman purba, ada sejarah asal-usul suatu tempat.” 

A : “Apa yang kamu tahu tentang mitos?” 

B : “Mitos itu, cerita rakyat dari dahulu kala yang kebenarannya belum bisa  

dipertanggungjawabkan.” 

A : “Terus kalau bedanya dengan dongeng itu apa?” 

B : “Dongeng itu karangan fiksi mas.” 

A : “Kalau cerita rakyat?” 

B : “Cerita rakyat cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut.” 

A : “Kalau Lagenda?” 

B : “Lagenda itu misal pembentukan daerah atau asal-usulnya.” 

A : “Saat pembelajaran, metode-metode apa yang pernah guru terapkan di dalam  

kelas?” 

B : “Kalau mengajarnya seperti biasa mas pakai LKS dan buku paket, dulu juga 

pernah pakai kertas yang dibuat seukuran kartu remi, diisi beberpa 

pertanyaan untuk kita jawab, kalau benar dikasih nilai, kalau salah kertasnya 

disobek.” 
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A : “Apa kendala kalian di dalam kelas?” 

B : “Masih sulit dipahami, karena ini kan pelajaran IPS bukan pelajaran eksak,  

Materinya lebih banyak teorinya mas, saya sedikit kesusahan.” 

A : “Harapan kamu kedepan?” 

B : “Metode mengajarnya diperbaiki lagi terus memanfaatkan fasilitas yang ada di  

kelas.” 

A : “Siip…makasih ya.” 

B : “Iya mas, sama-sama. Doakan saya masuk IPA ya mas.” 

A : “Aamiin…” 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

No. 7/Sej/X/1 

 

Mata Pelajaran  : Sejarah  

Kelas/Semester  : X/1 

Sekolah   : SMA N 3 Tegal 

Tahun Pelajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami prinsip dasar ilmu sejarah  

 

II. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra 

aksara dan masa aksara 

 

III. Indikator 

Mendeskripsikan jejak sejarah di dalam sejarah lisan (foklore, mitologi, 

dongeng, dan, legenda 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat mendeskripsikan jejak sejarah di dalam sejarah lisan (foklore, 

mitologi, dongeng, dan, legenda 

 

V. Materi Pembelajaran 

Jejak sejarah di dalam sejarah lisan (foklore dan mitologi) 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memasuki kelas dan menyiapkan 

siswa untuk melaksanakan kegiatan 

belajar. 

b. Mengabsen siswa 

c. Guru menginformasikan materi esensial 

kompetensi dasar dan relevansi bahan 

ajar. 

d. Guru meminta siswa menyiapkan 

bahan ajar sejarah untuk materi jejak 

sejarah di dalam sejarah lisan (foklore, 

mitologi 

e. Guru berdialog dengan siswa tentang 

jejak sejarah di berbagai daerah di 

15’  

Penugasan 
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Indonesia. 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi:Menjelaskan tentang 

folklore dan mitologi. 

b. Siswa memperhatikan dengan seksama. 

c. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui tentang foklore, mitologi, 

dongeng, dan, legenda. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk diskusi 

dengan materi :folklore di Indonesia”. 

e. Elaborasi:Siswa membentuk kelompok 

diskusi  

f. Mengklasifikasikan jejak sejarah 

didalam folklore dan mitos dari 

berbagai daerah di Indonesia disertai 

dengan ciri-cirinya.  

g. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

60’  

Ceramah 

Menemukan 

Bertanya  

 

Diskusi  

 

 

3. Penutup 
a. Konfirmasi:Menyimpulkan bersama 

ciri-ciri floklore dan mitos.. 

b. Tugas individu : masing-masing siswa 

diminta untuk mencari satu dari 

berbagai macam folklore dan mitologi 

dari berbagai daerah di Indonesia 

berdasarkan nomor undian).  

 

15’  

Penugasan 

 

 

 

 

VII. Alat/Sumber : 

Alat : 

LCD, Laptop, dan Internet  

 

 Sumber : 

 Danandjaya James.(1991).Folklor Indonesia.Ja-karta, Grafiti. 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Erlangga. 

 Koentjaraningrat. (1985). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. 

Jakarta. Penerbit Djambatan. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah Indonesia dalam Perkembangan 

Zaman untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Grafindo. 

 F. Clarck Howell. 1982. Manusia Purba. Pustaka Alam. 
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 Life Indonesian Heritage. 1996. Ancient History. Singapura Gralier 

International. 

 Soekmono. R. 1984. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  

2, dan 3. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 

VIII. Penilaian 

1. Jenis evaluasi 

 Tugas kelompok 

 Tugas individu 

 

2. Bentuk soal :  - Uraian 

 

Soal uraian : 

1. Jelaskan tiga macam folklore ! 

2. Perhatikan cerita tentang “Bendungan Kali Gung Tegal”. Termasuk 

kategori mana (mitos, dongeng, atau legenda), sebutkan nilai-nilai atau pesan 

moral yang terkandung dalam cerita tersebut. 

 

 

 

Tegal,    Juli 2012 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 3 Tegal     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Drs. AZIZ  IQBAL,M.Si                    DIAH KIRANA,S.Pd 

NIP:19571128 198312 1 003                                      NIP:19830412 2006 04 2 016 
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Lampiran : 

Tugas Kelompok (dipersiapkan untuk diskusi) 

A. Presentasi tentang Folklore lisan 

B. Presentasi tentang Folklore sebagian lisan 

C. Presentasi tentang Folklore bukan lisan 

 

Soal Uraian : 

1. Jelaskan tiga macam folklore ! 

2. Perhatikan cerita berikut ini, Termasuk kategori mana (mitos, dongeng, atau 

legenda), sebutkan nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita 

tersebut. 

 

Bendungan Kali Gung Tegal 

 Ki Gedhe Sebayu beserta keluarga dan pengikut setianya pindah ke Desa 

Timbang Reja, Kecamatan Lebaksiu. Mereka membuat pasanggrahan disana 

karena dekat dengan lokasi pembangunan bendungan air. Berbondong-bondong 

rakyat dari beberapa desa menyusul kediaman Ki Gede Sebayu dengan membawa 

cangkul, sekop, garpu, linggis dan lain-lain. Sebagian dari mereka juga ada yang 

membawa hasil panennya untuk dijadikan bahan makanan selama pembangunan 

bendungan. 

 Pada pertengahan bulan Dul’kaidah (Bulan Apit) pembangunan gedung 

dimulai. Dengan harapan saat musim hujan tiba bendungan ini sudah mampu 

menampung air hujan yang turun. Namun, baru setengah bulan berjalan sudah 

banyak pekerja yang kecapaian dan meninggal. Hal ini membuat pekerjaan 

terhambat. Satu demi satu para pekerja mulai mengundurkan diri. Keadaan ini 

membuat Ki Gede Sebayu khawatir, mengingat musim penghujan yang akan 

segera tiba. Kemudian Ki Gede Sebayu mengajak kedua pengikutnya yaitu Ki 

Jaga Sura dan Ki Sura Laweyan  menuju kearah Barat Daya untuk melakukan 

tirakat (Nyepi). Sesampainya di Desa Sesepan Kecamatan Balapulang Ki Gede 

Sebayu bersemedi dibawah pohin beringin dan berakar lebat. Dia berdoa disana 

dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembangunan bendungan bisa 

segera selesai. Beberapa hari melakukan tirakat Ki Gede Sebayu mendapat 

petunjuk sebagai tuntunan melanjutkan pekerjaan membendung Kali Gung. 

 Pada malam Rabu tepat akhir bulan Sapar para warga sudah berkumpul di 

pesanggrahan Ki Gedhe Sebayu, Beliau menyampaikan petunjuk yang dia 

dapatkan dari laku tirakat sebelumnya. Beliau berpesan bahwa pembangunan 

bendungan ini harus diselesaikan, setelah berdoa tahlilan dan selamatan mereka 

tidak boleh pulang dan harus tidur disini, bagi yang tidur malam akan mendapat 

keuntungan dan bagi yan tidak tidur harus dihukum. 

 Malam terus merambat, sesudah doa dan tahlilan semua warga tidur di 

pekarangan pesanggrahan Ki Gede Sebayu. Ditengah warga yang tertidur Ki Gede 

Sebayu mengankat tangannya sembari berdoa dan merapal ajian Bala Demit 

Seketi. Malam semakin mencekam dari kejauhan terdengar suara burung thit-thir. 

 Ketika menjelang subuh, tiba-tiba terdengar teriakan Ki Gede Sebayu. 

Alhamdulillah…berulang kali. Bendungan telah selesai. Banyak warga yang tidak 

percaya dan kemudian melongok ke lokasi pengerjaan bendungan. Mereka 
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terbelalak kaget ketika mengetahui bendungan sudah jadi. Kemudia Ki Gede 

Sebayu mengingatkan untuk tidak menduga yang macam-macam. Karena ini 

merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Anehnya saat malam tiba semua 

warga mengalami mimpi yang sama, yakni membangun bendungan dengan 

dibantu “rombongan lain” yang jumlahnya ribuan. Walaupun Cuma mimpi namun 

keesokan harinya semua warga merasa kecapaian. Pada malam jumat pahing 

diadakanlah tasyakuran dan pamitan atas selesainya bendungan Kali Gung. Saat 

berpamitan beliau berpesan agar ketika nanti dia wafat supaya dimakamkan tidak 

jauh dari lokasi bendungan bersama kuburan rakyat yang meninggal saat 

pengerjaan bendungan. 

 

 

Kunci Jawaban dan Skor : 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Ciri-ciri dari : 

a. Mitos 

cerita tradisional yang materinya tentang kisah dewa-dewa, 

penciptaan alam semesta, dunia dan makhluk hidup. Mitos 

dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh masyarakat 

pendukungnya. 

b. Legenda 

cerita tentang suatu daerah dan rakyat yang tinggal di daerah itu 

yang menyangkut adat istiadat, keyakinan, hubungan keluarga, 

serta terbentuknya suatu daerah. Legenda dianggap benar-benar 

terjadi tetapi lebih bersifat keduniawian. Legenda berisi ajaran 

moral serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. 

Beberapa legenda dihubungkan dengan tokoh-tokoh sejarah, 

walau ceritanya telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan 

keistimewaan tokoh-tokohnya.  

c. Dongeng 

cerita rakyat yang dianggap tidak pernah terjadi. Lokasi cerita 

dongeng ada yang hanya nama khayal, namun ada yang 

lokasinya nyata. Dongeng hanya bersifat hiburan dan umumnya 

berisi petuah kebaikan mengalahkan kejahatan, ajaran moral, dan 

bahkan ejekan terselubung. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Nilai-nilai dari cerita “Bendungan Kali Gung Tegal” : 

a. Hanya kepada Tuhan-lah kita meminta pertolongan 

b. Ingatlah Tuhan kapanpun dan dimanapun 

c. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. 

4 

 Total skor 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

No. 8/Sej/X/1 

 

 

Mata Pelajaran  : Sejarah  

Kelas/Semester  : X/1 

Sekolah   : SMA N 3 Tegal 

Tahun Pelajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami prinsip dasar ilmu sejarah  

 

II. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra 

aksara dan masa aksara 

 

III. Indikator 

Mendeskripsikan jejak sejarah di dalam sejarah lisan (foklore, mitologi, 

dongeng, dan, legenda 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat mendeskripsikan jejak sejarah di dalam sejarah lisan (foklore, 

mitologi, dongeng, dan, legenda 

 

V. Materi Pembelajaran 

Jejak sejarah di dalam sejarah lisan (dongeng dan legenda 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memasuki kelas dan 

menyiapkan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Mengabsen siswa 

c. Guru menginformasikan materi 

esensial kompetensi dasar dan 

relevansi bahan ajar. 

d. Guru meminta siswa menyiapkan 

bahan ajar sejarah untuk materi jejak 

sejarah di dalam sejarah lisan 

(dongeng dan legenda  

e. Guru berdialog dengan siswa tentang 

jejak sejarah di berbagai daerah di 

15’  

Penugasan 
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Indonesia 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi: Menjelaskan tentang 

dongeng dan legenda. 

b. Siswa memperhatikan dengan seksama. 

c. Elaborasi:Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum diketahui tentang dongeng 

dan legenda. 

d. Mengklasifikasikan jejak sejarah 

didalam dongeng dan legenda dari 

berbagai daerah di Indonesia disertai 

dengan ciri-cirinya.  

 

60’  

Ceramah 

Menemukan 

Bertanya  

 

Penugasan 

 

 

3. Penutup 

a. Konfirmasi:Menyimpulkan bersama 

ciri-ciri dongeng dan legenda. 

b. Tugas individu : masing-masing siswa 

diminta untuk mencari satu dari 

berbagai macam dongeng dan legenda 

dari berbagai daerah di Indonesia 

berdasarkan nomor undian).  

 

15’  

Penugasan 

 

 

 

 

VII. Alat/Sumber : 

Alat : 

LCD, Notebook, dan Internet  

 

 Sumber : 

 Danandjaya James.(1991).Folklor Indonesia.Ja-karta, Grafiti. 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Erlangga. 

 Koentjaraningrat. (1985). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. 

Jakarta. Penerbit Djambatan. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah Indonesia dalam Perkembangan 

Zaman untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Grafindo. 

 F. Clarck Howell. 1982. Manusia Purba. Pustaka Alam. 

 Life Indonesian Heritage. 1996. Ancient History. Singapura Gralier 

International. 

 Soekmono. R. 1984. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  

2, dan 3. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 
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VIII. Penilaian 

1. Jenis evaluasi 

 Ulangan harian  

 Tugas individu 

 

 

2. Bentuk soal :  - Uraian 

 

Soal uraian : 

3. Jelaskan ciri-ciri dari : 

a. dongeng 

b. legenda 

sertai dengan contohnya. 

c. Perhatikan cerita “Ki Jadug dari Dukuh Sumbregan”. Termasuk 

kategori mana (mitos, dongeng, atau legenda), sebutkan nilai-nilai atau 
pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut 

 

 

 

Tegal,    Juli 2012 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 3 Tegal     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. AZIZ  IQBAL,M.Si          DIAH KIRANA,S.Pd 

NIP:196810191994121002                                         NIP:19830412 2006 04 2 016 
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Lampiran : 

 

Tugas Individu : 

Carilah salah satu cerita daerah (mitos/legenda/dongeng) dari suatu daerah di 

Indonesia, Simpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerita daerah. 

Nomor absen 1 – 10 mencari cerita mitos suatu daerah, no. absen 11 – 21 

mencari cerita legenda suatu daerah, no. absen 22 – 32 mencari cerita 

dongeng. Materi cerita yang dipilih berbeda antara satu siswa dengan siswa 

yang lain.  

Soal Uraian : 

1. Jelaskan ciri-ciri dari : 

a. dongeng- 

b. legenda sertai  

dengan contoh  

c. Perhatikan cerita berikut ini, Termasuk kategori mana (mitos, dongeng, atau 

legenda), sebutkan nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita 

tersebut. 

 

Ki Jadug dari Dukuh Sumbregan 

Pada suatu ketika Ki Gede Sebayu bermaksud memugar bangunan masjid 

yang ada di Padepokan Karangmangu. Rakyat di Padepokan dan sekitarnya 

diperintahkan mencetak batu bata sebanyak-banyaknya. Ketika kebutuhan batu 

bata dirasa sudah mencukupi, Ki Gede Sebayu memerintahkan kepada Ki Jaga 

Sura dan Ki Sura Laweyan mencari sebatang pohon jati besar sebagai tiang 

penyangga utama masjid. Beberapa hari kemudian keduanya kembali dan 

melaporkan, telah ditemukan batang pohon jati besar di Dukuh Babakan, Desa 

Jatimulya Kecamatan Lebaksiu. Dua orang tak cukup untuk melingkupi batang 

pohin jati. Tingginya menjulang kelangit. Kayunya keras dang menghitam tua. 

Ki Gede Sebayu kemudian mengutus beberapa orang untuk menebangnya. 

Tetapi mereka merasa takut karena pohon jati itu bukan pohon sembarangan. 

Setiap kapak dihantamkan, bukan getah melainkan darah yang keluar. Bahkan 

beberapa penebang pohon jati jatuh pingsan setelah mengayuhkan kapaknya. 

Setelah beberapa kali utusan orang dan tiada yang sanggup menebangnya, maka 

usaha penebangan pohon jati untu sementara dihentikan. 

Ki Gede Sebayu mempunyai seorang putri yang sudah menginjak remaja 

bernama R. Ayu Rara Giyanti Subhaleksana. Wajahnya cantik dan tekun 

beribadah. Sudah banyak yang datang melamarnya. Namun, tak ada satupun yang 

memikat hati Sang putri. Ki dan Nyai Gede Sebayu bermaksud untuk mengadakan 

sayembara, yaitu siapa yang mampu menebang pohon jati di Dukuh Babakan akan 

dikawinkan dengan putrid mereka. Pengumuman ini terdengar keseluruh penjuru 

wilayah sekitarnya sehingga berduyunlah para ksatria datang ke Tlatah Tegal 

untuk mengikuti sayembara. 

Ketika sayembara dimulai, para pengunjung dan peserta rame riuh rendah 

berkumpul di sekitar lapangan area pohon jati. Ki Gede Sebayu membuka 

sayembara. Satu persatu unjuk kebolehan menebang pohon jati. Darah segar 

menetes dari bekas bacokan senjata para peserta tetapi batang pohon jati tetap 
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kokoh berdiri menjulang keatas. Sampai pesarta kedua puluh empat tak ada yang 

sanggup merobohkan pohon jati tersebut. Bahkan beberapa peserta sempat 

pingsan dan muntah darah setelah mengayuhkan kapaknya. Pohon jati itu seakan 

dilindungi oleh makhluk kasat mata yang kuat dan membalas semua tindakan para 

peserta yang ingin merobohkannya. 

Peserta kedua puluh lima (Selawe) adalah Ki Jadug yang berasal dari 

Dukuh Sumbrengan, Desa Slarong Kidul Kecamatan Lebaksiu. Ki Jadug 

mengambil sikap seperti orang bersiap mendorong. Dengan penuh konsentrasi dia 

merapal aji “bala demit seketi”. Suasana diliputi keheningan, nampak wajah 

tegang para penonton. Dengan gerakan cepat Ki Jadug mendorong kedua 

tangnnya kearah pohni jati. Angin rebut bergemuruh secara tiba-tiba. Pepohonan 

sekitarnya meliuk ke kiri ke kanan seperti goncang keras. Tiba-tiba terdengar 

suara berdebam keras. Pohon jati itu tumbang hingga akarnya tercabut tanpa 

ditebang. Singkat cerita Ki Jadug kemudian dinikahkan dengan R. Ayu Rara 

Giyanti Subaleksana diadakan siang dan malam selama tiga hari berturut-turut. 

Kemudian Ki Gede Sebayu berpesan bahwa tempat berkumpul para ksatria tadi 

yang jumlahnya selawe (dua puluh lima) ini akan menjadi nama sebuah desa 

yaitu, Desa Salawe (Slawi) dan kemudian akan menjadi pusat kekuasaan (Pangreh 

Praja) di Kabupaten Tegal. 

 

Kunci Jawaban dan Skor : 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Ciri-ciri dari : 

a. Dongeng 

cerita rakyat yang dianggap tidak pernah terjadi. Lokasi cerita 

dongeng ada yang hanya nama khayal, namun ada yang 

lokasinya nyata. Dongeng hanya bersifat hiburan dan umumnya 

berisi petuah kebaikan mengalahkan kejahatan, ajaran moral, dan 

bahkan ejekan terselubung. 

 

b. Legenda 

cerita tentang suatu daerah dan rakyat yang tinggal di daerah itu 

yang menyangkut adat istiadat, keyakinan, hubungan keluarga, 

serta terbentuknya suatu daerah. Legenda dianggap benar-benar 

terjadi tetapi lebih bersifat keduniawian. Legenda berisi ajaran 

moral serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. 

Beberapa legenda dihubungkan dengan tokoh-tokoh sejarah, 

walau ceritanya telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan 

keistimewaan tokoh-tokohnya.  

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai-nilai dari cerita “Ki Jadug dari Dukuh Sumbregan” : 

a. Tak ada usaha yang sia-sia jika kita terus berusaha. 

b. Setiap usaha akan selalu berbuah manis. 

c. Tak ada hal yang tak mungkin jika kita bekerja keras.  

 

4 

 Total skor 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

No. 9/Sej/X/1 

 

Mata Pelajaran  : Sejarah  

Kelas/Semester  : X/1 

Sekolah   : SMA N 3 Tegal 

Tahun Pelajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami prinsip dasar ilmu sejarah  

 

II. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra 

aksara dan masa aksara 

 

III. Indikator 

Mendeskripsikan nilai, norma dan tradisi yang diwariskan dalam mitologi 

Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat mendeskripsikan nilai, norma dan tradisi yang diwariskan 

dalam mitologi Indonesia. 

 

V. Materi Pembelajaran 

Nilai, norma dan tradisi yang diwariskan dalam mitologi Indonesia 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memasuki kelas dan 

menyiapkan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Mengabsen siswa 

c. Guru menginformasikan materi 

esensial kompetensi dasar dan 

relevansi bahan ajar. 

d. Guru meminta siswa menyiapkan 

bahan ajar sejarah untuk materi nilai, 

norma dan tradisi yang diwariskan 

dalam mitologi Indonesia. 

e. Guru berdialog dengan siswa tentang 

nilai-nilai dan tradisi masa lampau 

dari berbagai daerah di Indonesia. 

 

15’  

Penugasan 

2. Kegiatan Inti 60’  
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a. Eksplorasi:Menjelaskan tentang 

beberapa nilai-nilai dan tradisi masa 

lampau. 

b. Siswa memperhatikan dengan seksama. 

c. Elaborasi:Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum diketahui tentang nilai, 

norma dan tradisi yang diwariskan 

dalam mitologi Indonesia 

d. Siswa mendeskripsikan nilai, norma 

dan tradisi yang diwariskan dalam 

mitologi Indonesia. 

 

Ceramah 

 

Menemukan 

Tanya jawab 

 

 

Penugasan 

 

3. Penutup 
a. Konfirmasi:Menyimpulkan bersama 

nilai, norma dan tradisi yang diwariskan 

dalam mitologi. 

15’  

Penugasan 

 

 

 

VII. Alat/Sumber : 

Alat : 

LCD, Laptop, dan Internet  

 

 Sumber : 

 Danandjaya James. 1991. Folklor Indonesia. Grafiti.: Jakarta. 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Erlangga. 

 Koentjaraningrat. 1985. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. 

Jakarta : Djambatan. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah Indonesia dalam Perkembangan 

Zaman untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : 

Grafindo. 

 F. Clarck Howell. 1982. Manusia Purba. Pustaka Alam. 

 Life Indonesian Heritage. 1996. Ancient History. Singapura Gralier 

International. 

 Soekmono. R. 1984. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  

2, dan 3. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 

VIII. Penilaian 

1. Jenis evaluasi 

 Ulangan harian  

 

2. Bentuk soal :  

 Uraian 

 

 

Soal uraian : 
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1. Jelaskan nilai dan norma dari tradisi masa lampau yang dapat diwariskan 

kepada generasi sekarang. 

 

 

 

 

 

Tegal,    Juli 2012 

Mengetahui 

Kepala SMA N 3 Tegal     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. AZIZ  IQBAL,M.Si         DIAH KIRANA,S.Pd 

NIP:196810191994121002                                        NIP:19830412 2006 04 2 016 
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Lampiran : 

 

Soal Uraian : 

1. Jelaskan nilai dan norma dari tradisi masa lampau yang dapat diwariskan 

kepada generasi sekarang. 

 

Kunci Jawaban dan Skor : 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Nilai dan norma 

1. Gotong royong 

2. Sifat kemanusiaan 

3. Musyawarah mufakat 

4. Sistem bahasa 

5. Menghormati sesama 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 Total skor 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

No. 10/Sej/X/1 

 

Mata Pelajaran  : Sejarah  

Kelas/Semester  : X/1 

Sekolah   : SMA N 3 Tegal 

Tahun Pelajaran  : 2012/2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 
I. Standar Kompetensi  

Memahami prinsip dasar ilmu sejarah  
 

II. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra aksara dan 
masa aksara 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya 
melalui tutur. 

2. Mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya 

melalui tari dan lagu.  
3. Mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya 

melalui alat dan bangunan.  

 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Kerja keras, Jujur, saling menghargai.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Kerja keras, jujur, saling menghargai orang lain,  , inovatif,  
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan 

masa lalunya melalui tutur. 

2. Siswa dapat mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan 

masa lalunya melalui tari dan lagu. 
3. Siswa dapat mengidentifikasikan cara masyarakat pra-aksara mewariskan 

masa lalunya melalui alat dan bangunan. 

V. Materi Pembelajaran 
1. Cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya melalui tutur. 

2. Cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya melalui tari dan lagu. 

3. Cara masyarakat pra-aksara mewariskan masa lalunya melalui alat dan 

bangunan. 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Pendahuluan 
a. Guru memasuki kelas dan menyiapkan 

siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Mengabsen siswa 

c. Guru menginformasikan materi esensial 

15’  

Penugasan 
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kompetensi dasar dan relevansi bahan ajar. 
d. Guru meminta siswa menyiapkan bahan 

ajar sejarah untuk materi cara masyarakat 

pra-aksara mewariskan masa lalunya  
e. Guru berdialog dengan siswa tentang 

perlunya mewariskan kebudayaan kepada 

generasi berikut 

2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi:Tanya jawab mengenai 

masyarakat yang belum mengenal tulisan 

dengan yang sesudah mengenal tulisan 
mewariskan pengalaman hidupnya kepada 

generasi berikutnya. 

b. Elaborasi: Diskusi tentang tradisi sejarah 

pada masyarakat sebelum mengenal tulisan 
mel tutur, tari, upacara, lagu, alat dan 

bangunan.  

60’  
Tanya jawab 

 

 
 

Diskusi  

 

 

3. Penutup 
a. Konfirmasi:Menyimpulkan bersama cara 

masyarakat mewariskan kebudayaan kepada 

generasi berikutnya. 

b. Tugas individu : masing-masing siswa 
diminta untuk mencari satu tradisi masa pra 

aksara, kemudian mendeskripsikannya. 

berdasarkan nomor undian) 

15’  
Penugasan 

 

 

 

VII. Alat/Sumber : 
Alat : 

LCD, Notebook, dan Internet  

 Sumber : 
 Danandjaya James.(1991).Folklor Indonesia.Ja-karta, Grafiti. 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : Erlangga. 

 Koentjaraningrat. (1985). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta. 

Penerbit Djambatan. 
 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah Indonesia dalam Perkembangan Zaman 

untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional dan Umum. Jakarta : Grafindo. 
 F. Clarck Howell. 1982. Manusia Purba. Pustaka Alam. 

 Life Indonesian Heritage. 1996. Ancient History. Singapura Gralier 

International. 
 Soekmono. R. 1984. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  2, 

dan 3. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 

 
 

 

 
 

 

 



123 

 

 

 

VIII. Penilaian 

1. Jenis evaluasi 

 Ulangan harian  

 Tugas individu 

2. Bentuk soal :  - Uraian 

Soal uraian : 
4. Jelaskan cara masyarakat sebelum mengenal tulisan mewariskan masa 

lalunya melalui tutur. 

5. Isilah titik di bawah ini : 

No. Suku Nama tari/lagu Uraian 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

6. Isilah titik di bawah ini : 

Arsitektur rakyat Pakaian dan perhiasan 

Nama bangunan Daerah asal Jenis 
pakaian/perhiasan 

Daerah asal 

    

    

    

    

 

 

 
 

 

Tegal,  Juli 2012 

Mengetahui 

Kepala SMA N 3 Tegal     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

  

Drs. AZIZ  IQBAL,M.Si                               DIAH KIRANA,S.Pd 

NIP:19681019 199412 1002                                       NIP:19830412 2006 04 2 016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

Lampiran : 

Tugas Individu : 

Cari satu tradisi masa pra aksara, baik berupa tari, lagu, peralatan dan 

bangunan, kemudian deskripsikan berdasarkan asal daerah, fungsi dan makna 

sertai dengan gambar (untuk tari dan lagu), asal daerah, bentuk, cara 

membuatnya, fungsi, sertai dengan gambar (untuk peralatan dan bangunan. 

berdasarkan nomor undian) 

 

Soal Uraian : 

Soal uraian : 

1. Jelaskan cara masyarakat sebelum mengenal tulisan mewariskan masa 

lalunya melalui tutur. 

2. Isilah titik di bawah ini : 

No. Suku Nama tari/lagu Uraian 

1. Jawa  Ilir-Ilir  

2. Sunda Bubuy Bulan  

3. Minang Malam Baiko  

4. Bali Macep Cepetan  

 

3. Isilah titik di bawah ini : 

Arsitektur rakyat Pakaian dan perhiasan 

Nama bangunan Daerah asal Jenis 

pakaian/perhiasan 

Daerah asal 

    

    

    

    

 

Kunci Jawaban dan Skor : 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau 

dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat 

adan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.  

2 

2. - Jawa   Ilir-Ilir 

- Sunda  Bubuy Bulan 

- Minang  Malam Baiko 

- Bali   Macep Cepetan 

 

4 

3. - Joglo   -  Jawa 

- Rumah gadang - Sumatera Barat    

- Rumah panggung - Jambi   -   

- Beileo  - Papua    

 

4 

 Total skor 10 
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SILABUS DAN PENILAIAN 

 

Nama Sekolah : SMA  N 3  Tegal. 
Mata Pelajaran     : Sejarah 
Kelas Semester    : X/ 1 
Tahun Pelajaran : 2012/2013 
Standar Kompetensi: 1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber  Belajar/Bahan/ Alat 

1.1 Menjelaskan 
pengertian dan ruang 
lingkup ilmu sejarah  

 

Pengertian dan ruang 
lingkup ilmu sejarah 
Uraian Materi: 

 Pengertian sejarah 

 
 

 Karakteristik peristiwa 

sejarah 
 
 

 Perbedaan sejarah 

sebagai peristiwa, kisah 
dan ilmu 

 

 Pengertian sumber, bukti 
dan fakta sejarah  

 

 
 
 

 Peristiwa, peninggalan 

sejarah dan monumen 
peringatan peristiwa 
sejarah 

 
 
 

 Periodisasi dan kronologi 

sejarah Indonesia 
 

 
 
 

 Menjelaskan  pengertian 

sejarah melalui kajian pustaka.  
 

 Menjelaskan karakteristik 

peristiwa sejarah melalui 
kajian pustaka 

 

 Menjelaskan sejarah sebagai 

peristiwa, kisah dan ilmu 
melalui kajian pustaka 

 

 Menjelaskan pengertian 
sumber, bukti, dan fakta 
sejarah melalui kajian pustaka 

dan diskusi kelompok. melalui 
kajian pustaka, diskusi. 

 

 Mendiskripsikan peristiwa, 

peninggalan sejarah, dan 
monumen peringatan peristiwa 
bersejarah melalui  observasi, 
diskusi, diskusi kelas dan 
presentasi. 

 

 Menyusun periodisasi dan  

kronologi melalui studi 
pustaka melalui kajian 

 
 
 

 Menjelaskan pengertian 

sejarah. 
 

 Menjelaskan karakteristik 

peristiwa sejarah 
 

 Menjelaskan sejarah 

sebagai peristiwa, kisah 
dan ilmu 

 
 

 Menjelaskan pengertian 
sumber, bukti, dan fakta 
sejarah. 

 
 
 

 Mendiskripsikan peristiwa, 

peninggalan sejarah dan 
monumen peringatan 
peristiwa sejarah 

 
 
 

 Membedakan periodisasi 

dan kronologi sejarah 
Indonesia 

 
 
 
Jenis tagihan: tugas 
individu, ulangan harian, 
ulangan tengah semester, 
dan ulangan semester. 

 
Bentuk instrumen: 
Laporan tertulis, LKS, dan 
tes tertulis (PG dan 
uraian). 
 
 
 

9X45 

Menit:  
 
2X45 
Menit 
 
 

 
 
 
2X45 
Menit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2X45 
Menit 

 
 
 
 
 
2X45 
Menit 

 
Sumber : 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Erlangga. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah 

Indonesia dalam Perkembangan Zaman 
untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Grafindo. 

 F.Clarck Howell.-(1982). Manusia Purba. 

Pus-taka Alam. 

 Life.Indonesian Heritage.(1996).Ancient 

History.-Singapura Gralier International. 

 Soekmono. R. (1984). Pengantar Sejarah 

Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  2, dan 3. 
Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 
Bahan : 
Worksheet, Pictures, flash disk 
 
Alat : 
LCD, note book, Internet and VCD 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber  Belajar/Bahan/ Alat 

 
 
 

 Kegunaan sejarah. 

 
 

pustaka, diskusi. 
 
 

 Menjelaskan kegunaan sejarah 

bagi kehidupan masyarakat 
masa kini  (kegunaan edukatif, 
inspiratif, dan rekreatif) 
melalui kajian pustaka, diskusi 
kelompok, dan presentasi. 

 
 

 Menyusun kronologi 

sejarah Indonesia. 
 

 Menjelaskan kegunaan 

sejarah sebagai edukatif. 

 Menjelaskan kegunaan 

sejarah sebagai inspiratif 

 Menjelaskan kegunaan 

sejarah sebagai rekreatif. 

 
 
 
 
2X45 
Menit 

 
 
 
1X45 
Menit 
 (Ulangan) 

1.2 Mendeskripsikan 
tradisi sejarah dalam 

masyarakat Indonesia 
masa pra-aksara dan 
masa aksara 

 
 

Tradisi sejarah dalam 
masyarakat Indonesia 

masa pra-aksara dan masa 
aksara 
Uraian Materi: 

   Tradisi sejarah pada 

masyarakat pra-aksara. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Jejak sejarah di dalam 

sejarah lisan (foklore, 
mitologi, dongeng, dan, 
legenda), dari berbagai 
daerah di Indonesia. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 Mengidentifikasikan cara 

masyarakat pra-aksara 
mewariskan masa lalunya 
melalui kajian pustaka, dan 
diskusi kelas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Mengidentifikasi tradisi 

sejarah pada masyarakat 
pra-aksara dengan tari, 
upacara, lagu,  alat, 
bangunan, dan lukisan di 
Kepulauan Indonesia 

melalui studi pustaka, 
eksplorasi internet, diskusi 

 
 

 
 
 

 Mengidentifikasikan 

cara masyarakat pra-
aksara mewariskan masa 
lalunya melalui tutur. 

 Mengidentifikasikan 

cara masyarakat pra-
aksara mewariskan masa 
lalunya melalui tari dan 
lagu. 

 Mengidentifikasikan 

cara masyarakat pra-
aksara mewariskan masa 
lalunya melalui alat dan 

bangunan. 
 

 Mengidentifikasi tradisi 

sejarah pada masyarakat 
pra-aksara  

 
 
 

 
 

 
 
 
Jenis tagihan: tugas 
individu,  
ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan 
ulangan semester. 

 
Bentuk instrumen: LKS 
dan tes tertulis (PG dan 
uraian). 
 

16 X 45 

Menit: 

 

 
2X45 
menit 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4X45 
Menit 

 
 
 
 
 
 

Sumber : 

 Danandjaya James.(1991).Folklor 

Indonesia.Ja-karta, Grafiti. 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Erlangga. 

 Koentjaraningrat. (1985). Manusia dan 

Kebudayaan di Indonesia. Jakarta. Penerbit 
Djambatan. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah 

Indonesia dalam Perkembangan Zaman 
untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Grafindo. 

 F.Clarck Howell.-(1982). Manusia Purba. 

Pus-taka Alam. 

 Life.Indonesian Heritage.(1996).Ancient 

History.-Singapura Gralier International. 

 Soekmono. R. (1984). Pengantar Sejarah 

Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  2, dan 3. 
Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 
Bahan : 

Worksheet, Pictures, flash disk 
 
Alat : 
LCD, note book, Internet and VCD 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber  Belajar/Bahan/ Alat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Nilai, norma, dan tradisi 

yang diwariskan di 
dalam sejarah lisan  
Indonesia. 

 
 

 
 

   Tradisi sejarah 

masyarakat pada masa 
aksara. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kelompok, dan presentasi. 
 

 Mendeskripsikan jejak 

sejarah di dalam sejarah 
lisan (foklore, mitologi, 
dongeng, dan, legenda), 
pada masa pra-aksara 
melalui studi pustaka, 
eksplorasi internet, diskusi 

kelompok, dan presentasi. 
 

 Mendeskripsikan nilai, 

norma, dan tradisi yang 
diwariskan dalam mitologi 
Indonesia melalui studi 
pustaka, eksplorasi internet, 
diskusi kelompok, dan 
presentasi. 

 

 Mengidentifikasikan cara 

masyarakat pada masa 
aksara mewariskan masa 

lalunya melalui kajian 
pustaka, dan diskusi kelas. 

 

 
 

 Mendeskripsikan 

foklore. 

 Mendeskripsikan 

mitologi. 

 Mendeskripsikan 

dongeng. 

 Mendeskripsikan 

legenda. 
 

 Mendeskripsikan nilai, 

norma dan tradisi yang 
diwariskan dalam 
mitologi Indonesia 

 
 
 
 

 Mengidentifikasikan 
cara masyarakat pada 
masa aksara mewariskan 

masa lalunya melalui 
tutur. 

 Mengidentifikasikan 

cara masyarakat pada 
masa aksara mewariskan 
masa lalunya melalui 

tulisan dan kerajinan 
salah satunya seni 
membatik /batik 

tegal(prasasti, lontar, 

kulit kayu, kulit 
binatang, dll). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2X45 
Menit 

 
 
 

 
 
 

6X45 
Menit 

 
 
 

 
 

2X45 
Menit 

(Ulangan) 
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Alokasi 

waktu 

Sumber  Belajar/Bahan/ Alat 

1.3   Menggunakan 
prinsip-prinsip dasar 
penelitian sejarah 

Prinsip-prinsip dasar 
penelitian sejarah 
Uraian materi: 

 Prinsip-prinsip dasar 

dalam penelitian sejarah 
 
 
 

 Jenis-jenis sejarah 

 
 

 

 Prinsip sebab-akibat 
dalam penelitian sejarah 

sejarah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Mendeskripsikan prinsip-

prinsip dasar penelitian 
sejarah melalui kajian 
pustaka. 

 

 Menjelaskan jenis-jenis 

sejarah melalui kajian 
pustaka. 

 

 Menerapkan prinsip sebab-
akibat dalam penelitian 

sejarah lisan melalui kajian 
pustaka. 

 
 
 

 
 
 

 Menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip dasar 
penelitian sejarah. 

 
 

 Menjelaskan jenis-jenis 

sejarah 
 

 

 Menerapkan prinsip 
sebab-akibat dalam 

penelitian sejarah lisan. 
 
 
 

 
 
 
Jenis tagihan: tugas 
individu,  
ulangan harian, ulangan 

tengah semester, dan 
ulangan semester. 
 
Bentuk instrumen: LKS, 
dan tes tertulis (PG dan 
uraian). 
 
 
 

7X 45 

Menit: 

 
2X45 
Menit 

 

 
2X45 
Menit 

 
 

2X45 
Menit 

 
 

 
1X45 
Menit 

(ulangan) 

Sumber : 

 I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Erlangga. 

 Moh. Iskandar dkk. 2007. Sejarah 

Indonesia dalam Perkembangan Zaman 
untuk SMA Kelas X. Jakarta : Gancea Exact. 

 Nana Supriatna. 2006. Sejarah Nasional 

dan Umum. Jakarta : Grafindo. 

 F.Clarck Howell.-(1982). Manusia Purba. 

Pus-taka Alam. 

 Life.Indonesian Heritage.(1996).Ancient 

History.-Singapura Gralier International. 

 Soekmono. R. (1984). Pengantar Sejarah 

Kebudayaan Indonesia Jilid 1,  2, dan 3. 
Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 

 
Bahan : 
Worksheet, Pictures, flash disk 
 
Alat : 
LCD, note book, Internet and VCD 
 

 

Tegal,    Juli 2012  

 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 3 Tegal             Guru Mata Pelajaran 
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NIP:19571128 198312 1 003             NIP : 19830412 2006 04 2 016 
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