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SARI 

Rohman, Tamzizur. 2014. Pembelajaran Sejarah pada Tiga SMA di Kabupaten 

Demak. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Arif Purnomo .S.Pd.,S.S.,M.Pd. 

Kata kunci : Pembelajaran, Sejarah, SMA 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat 

hubungannya dengan masa kini. Kualitas komponen pembelajaran yang dimiliki 

oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh sekolah juga menentukan proses pembelajaran. Semakin lengkap sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh sekolah maka semakin efektif pula proses 

pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana persiapan 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan 

SMA Abdi Negara Demak? (2) bagaimana proses pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak? (3) apa 

sajakah kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak?. Tujuan 

penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui persiapan dalam pembelajaran sejarah 

di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak, 

(2) untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak, 

SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak, (3) untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 

1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak. 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru sejarah, kepala sekolah, dan siswa di 

SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. 

Teknik pengujian yang dipergunakan dalam menentukan keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data model intraktif yang mencakup empat hal yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran sejarah di Kabupaten 

Demak berjalan dengan baik. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, 

guru membuat perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP. Dalam kegiatan 

belajar mengajar guru menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran tersebut dilakukan agar siswa lebih aktif dan mandiri dalam proses 

pembelajaran. Guru juga memberikan berbagai macam evaluasi kepada siswa 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran sejarah. Secara umum, 

hasil prestasi yang diraih oleh siswa dalam pelajaran sejarah di SMA negeri lebih 

baik dibandingkan dengan siswa di SMA swasta. Namun dalam pelaksanaannya 

guru juga mengalami kendala. Kendala yang dialami guru dalam pembelajaran 

sejarah di Kabupaten Demak adalah budaya belajar dan fokus pada pelajaran 
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sejarah. Selain itu, kendala lain dialami dalam pembelajaran sejarah di SMA 

swasta. SMA swasta mengalami kendala dalam ketersediaan sarana dan alat bantu 

pembelajaran. Dengan keterbatasan tersebut pembelajaran berjalan kurang 

maksimal. 

Dari hasil penelitian di atas disarankan, guru perlu memberikan motivasi 

dan pengertian kepada peserta didik mengenai pentingnya belajar sejarah. 

Pelajaran sejarah tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga mengambil 

nilai-nilai dari beberapa peristiwa yang telah terjadi yang akan diterapkan di masa 

sekarang dan  masa yang akan datang. Selain itu, untuk meningkatkan 

ketertarikan, minat dan kesadaran sejarah siswa, guru perlu mengadakan 

pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan ke Masjid Agung Demak dan 

Museum Masjid Agung Demak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang telah berlangsung 

berabad-abad lamanya di masyarakat. Bahkan diyakini bahwa pendidikan 

telah berlangsung sejak manusia ada dalam rangka mengenal dirinya sendiri 

dan lingkungannya demi memajukan peradabannya menuju yang lebih baik. 

Keberadaan merupakan khas yang ada pada dunia manusia dan sepenuhnya 

ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, human 

life is just the matter of education (Suparlan dalam Rohman, 2010: 76). 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan 

masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari 

perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2011: 

79). 

Satuan pendidikan di sekolah adalah salah satu satuan pendidikan 

jalur formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Sekolah yang merupakan jenjang pendidikan 

dasar merupakan satuan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Sekolah yang tergolong sebagai pendidikan formal dasar 

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 
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yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan sekolah yang 

merupakan jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan dari 

pendidikan sebelumnya, yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA), 

madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah 

aliyah kejuruan (MAK), atau berbentuk sederajat yang lain (Rohman, 2010: 

77).  

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis 

telah merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkugan pendidikan, yang 

menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai 

kegiatan belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman pendidikan. 

Dengan demikian, mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah 

suatu tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dalam bentuk 

kurikulum dan metode pengajaran (Hamalik, 2011: 79). 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan 

sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk 

tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hardini, 2012: 

10). Pembelajaran lebih menekankan pada cara bagaimana agar tercapai 

tujuan, yakni mengenai apa isi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa 

(Uno, 2009: 2). Dalam kaitan ini hal-hal yang tidak bisa dilupakan untuk 

mencapai tujuan adalah bagaimana mengorganisasikan pembelajaran, 
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bagaimana menyampaikan isi pembelajaran, dan bagaimana menata interaksi 

antara sumber-sumber belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal. 

Menurut Warsita (2008: 85), pembelajaran adalah suatu usaha untuk 

membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam pengertian lain, pembelajaran 

adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber 

belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik (Sadiman dalam 

Warsita, 2008: 85). Inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. 

Kegiatan belajar tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar 

pada para peserta didiknya.  

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar 

merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat 

dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, 

belajar dialami sebagai proses. Siswa mengalami proses mental dalam 

menghadapi bahan belajar. Dari segi guru, proses belajar itu tampak sebagai 

perilaku belajar tentang sesuatu hal (Dimyati, 2010: 18). 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus melakukan 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses 

pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan 

tujuan pembelajaran tertentu, juga diikuti serangkaian kegiatan yang harus 

dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan 

segala potensi dan sumber daya yang ada. Perencanaan pembelajaran 
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mengarah pada proses penerjemahan kurikulum yang berlaku, sedangkan 

desain pembelajaran menekankan pada merancang program pembelajaran 

untuk membantu proses belajar siswa. Hal inilah yang membedakan 

keduanya. Perencanaan berorientasi pada kurikulum, sedangkan desain 

berorientasi pada proses pembelajaran (Agung, 2013: 36). 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku 

siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Bloom memperkenalkan pengembangan perilaku dalam bidang 

kognitif, yakni pengembangan kemampuan intelektual siswa, contohnya 

kemampuan penambahan wawasan dan informasi agar pengetahuan siswa 

lebih baik. Pengembangan perilaku dalam bidang afektif adalah 

pengembangan sikap siswa, baik pengembangan sikap siswa terhadap bahan 

dan proses pembelajaran maupun pengembangan sikap sesuai dengan norma-

norma masyarakat. Pengembangan perilaku psikomotorik adalah 

pengembangan keterampilan menggunakan otot maupun pengembangan 

keterampilan menggunakan otak (Agung, 2013: 5).     

Sejarah merupakan salah satu komponen ilmu-ilmu sosial. Tujuan 

utama pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah memperkenalkan kepada anak-

anak masa lampau dan masa sekarang mereka, serta lingkungan geografis dan 

lingkungan sosial mereka. Program pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang 

efektif di sekolah akan membuat para siswa tertarik minatnya pada cara hidup 

masyarakat dan fungsinya melalui berbagai lembaga sosio-ekonomi dan 

politik. Pembelajaran ini juga bertujuan menanamkan perilaku dan 

meresapkan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai nilai-nilai dasar 
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bagi tatanan dunia yang adil, memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial. 

Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah berkaitan dengan 

manusia dalam ruang dan waktu. Ruang lingkup sejarah sangat luas, lebar dan 

panjang. Sejarah merupakan salah satu dari disiplin ilmu sosial (Kochhar, 

2008 : 22). Sejarah telah lama menduduki posisi yang penting diantara 

berbagai mata pelajaran yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. 

Dalam tahun-tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai diskusi tentang 

tujuan pembelajaran sejarah di sekolah dan perubahan yang perlu dilakukan 

dalam pelajaran sejarah. 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan 

pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini 

(Agung, 2013: 55). Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa 

akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi 

waktu dan untuk membangun perspektif dan kesadaran sejarah dalam 

menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa 

kini, dan masa depan di tengah-tengah peradaban dunia. 

Mata pelajaran sejarah memiliki posisi yang cukup strategis. Posisi 

strategis tersebut 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 menjadi gemilang. Dengan mengacu pada 

tujuan pembelajaran sejarah, maka aplikasi pembelajaran sejarah normative 
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sebagai sarana pendidikan bangsa akan tercapai dengan baik, dan tujuan 

pendidikan secara substansial juga akan tercapai (Aman, 2011: 59). 

Dalam pembelajaran sejarah ada beberapa aspek yang perlu prinsip-

prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, kurikulum yang dipilih harus 

membantu tercapainya sasaran pembelajaran sejarah. Kurikulum yang baik 

harus membuat peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan. Kedua, 

kurikulum yang dipilih harus sesuai dengan umur dan kemampuan siswa. 

Ketiga, seluruh muatan pelajaran harus saling memiliki hubungan fungsional. 

Keempat, kurikulum harus luas dan komprehensif. Dalam hal ini, kurikulum 

mampu membuat para siswa mampu memahami dunia pemikiran dan aktifitas 

manusia zaman sekarang. Kelima, kurikulum yang dipilih harus menekankan 

kesatuan nasional dan dunia (Kochhar, 2008:69) 

Pelajaran sejarah bertujuan menciptakan wawasan historis atau 

perspektif sejarah. Wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala 

sesuatu. Being adalah hasil proses becoming, dan being itu sendiri ada dalam 

titik proses becoming. Sementara itu yang bersifat sosio-budaya di 

lingkungan kita adalah produk sejarah, antara lain wilayah RI, negara 

nasional, kebudayaan nasional. Sejarah nasional multidimensional berfungsi 

antara lain mencegah timbulnya determinisme memperluas cakrawala 

intelektual, mencegah terjadinya sinkronisme, yang mengabaikan 

determinisme (Aman, 2011 : 31). 

Pembelajaran sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan 

pendidikan, merupakan usaha pembandingan dalam kegiatan belajar yang 

menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar 
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mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik 

untuk belajar dan mengembangkan diri. Di dalam pembelajaran sejarah, 

masih banyak kiranya hal yang perlu dibenahi, misalnya tentang porsi 

pembelajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan afektif. Kedua 

ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran 

sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian 

yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian akan 

menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada 

gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah 

(Soedjatmoko dalam Aman, 2011: 66). 

Pelajaran sejarah juga mempunyai fungsi sosio-kultural, 

membangkitkan kesadaran historis. Berdasarkan kesadaran historis dibentuk 

kesadaran nasional. Hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada 

generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan 

kesediaan berkorban. Sejarah nasional perlu menimbulkan kebanggaan 

nasional, harga diri, dan rasa swadaya. Dengan demikian sangat jelas bahwa 

pelajaran sejarah tidak semata-mata memberi pengetahuan, fakta, dan 

kronologi. Dalam pelajaran sejarah perlu dimasukkan biografi pahlawan yang 

mencakup soal kepribadian, perwatakan semangat berkorban, perlu 

ditanamkan historical mindedness, perbedaan antara sejarah dan mitos, 

legenda dan novel historis (Aman, 2011 : 31). 

Kegiatan pembelajaran tidak hanya proses penyampaian materi dari 

guru kepada siswa, tapi dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa faktor 

pendukung guna lancarnya proses belajar mengajar. Faktor-faktor tersebut 
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antara lain sumber belajar, alat bantu pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang tepat. Faktor-faktor pendukung tersebut mempunyai keterkaitan dan 

sangatlah penting bagi kelancaran proses pembelajaran. 

Sekolah negeri maupun swasta sama-sama ada yang berkualitas 

bagus, sedang dan rendah. Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki 

karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing 

akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Di kota-kota 

besar terjadi persaingan yang sengit antara sekolah-sekolah negeri dan 

sekolah-sekolah swasta dalam hal prestasi serta sarana dan prasarana guna 

menunjang proses pembelajaran. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat 

menarik minat calon siswa agar masuk ke sekolah tersebut. Namun di kota-

kota kecil, sekolah negeri masih menjadi primadona karena fasilitas serta 

tenaga pengajar yang lebih berkualitas dibanding sekolah swasta. 

Untuk mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas harus diawali 

dengan kesepakatan bersama dari para aktor pendidikan, dalam hal ini para 

guru, kepala sekolah, dewan sekolah, administratif, siswa, dan komunitas di 

sekitar sekolah, untuk mendedikasikan dirinya dalam perbaikan dan 

peningkatan kualitas sekolah (Rohman, 2010: 3). Untuk dapat mengetahui 

kualitas pembelajaran sejarah di setiap sekolah, kita perlu membandingkan 

pembelajaran sejarah di masing-masing sekolah. Menurut Arif Rohman 

(2010: 6) pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu 

yang mengajarkan atau melatih tentang tata cara atau prosedur 

membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda, baik antar 

daerah maupun antar negara. Menurut pendapat I.L. Kandel (Rohman, 2010: 
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8), fokus kajian dari pendidikan komparatif yaitu objek utama studinya 

berupa teori dan praktek penyelenggaran pendidikan yang sedang 

berlangsung sekarang, bukan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. 

Setiap kabupaten atau kota pasti mempunyai beberapa sekolah baik 

negeri maupun swasta. Salah satunya adalah Kabupaten Demak. Kabupaten 

Demak mempunyai 115 sekolah menegah tingkat atas yang terdiri dari 11 

SMA negeri, 11 SMA swasta, 3 SMK negeri, 39 SMK swasta, 1 MA negeri 

dan 50 MA swasta (dalam http://sma.engviet.com/2011/07/06/daftar-sma-

sma-negeri-swasta-kabupaten-demak/). Masing-masing sekolah mempunyai 

perbedaan kualitas masing-masing, baik dari segi guru, murid, proses 

pembelajaran serta sarana dan prasarana. Perbedaan kualitas pembelajaran 

tersebutlah yang menjadikan keunikan dan pertimbangan bagi para calon 

siswa yang akan melanjutkan ke sekolah menengah tingkat atas. 

Sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Demak seperti SMA Negeri 1 

Demak, SMA Negeri 2 Demak, dan SMA Negeri 3 Demak menjadi sekolah 

unggulan di Kabupaten Demak karena memiliki sarana prasarana yang lebih 

lengkap, guru yang berkompeten, serta kualitas output yang baik. Sedangkan 

sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Demak seperti SMA Abdi Negara 

Demak dan SMA PGRI Demak menjadi pilihan kedua jika calon siswa tidak 

diterima di sekolah negeri. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

swasta pun cenderung kurang lengkap jika dibandingkan dengan sarana yang 

dimiliki oleh sekolah negeri. 

Kualitas komponen pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah negeri 

maupun sekolah swasta sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan 

http://sma.engviet.com/2011/07/06/daftar-sma-sma-negeri-swasta-kabupaten-demak/
http://sma.engviet.com/2011/07/06/daftar-sma-sma-negeri-swasta-kabupaten-demak/
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kompetensi peserta didik. Sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi 

yang baik dan mempunyai kreatifitas yang tinggi akan dapat menghasilkan 

siswa-siswa yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah juga menentukan proses pembelajaran. Semakin lengkap sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh sekolah maka semakin efektif pula proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

meneliti tentang “PEMBELAJARAN SEJARAH PADA TIGA SMA DI 

KABUPATEN DEMAK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana persiapan dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak? 

2. Bagaimana proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA 

Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak? 

3. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi 

Negara Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 
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1. Mengetahui persiapan dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak. 

2. Mengetahui proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA 

Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara Demak. 

3. Mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi 

Negara Demak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya wawasan dan mengembangkan 

pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1). Pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik sehingga mudah 

diterima oleh siswa. 

2).   Menumbuhkan rasa inovatif, kreatif dan kebersamaan. 

b. Bagi Guru 

1). Meningkatkan kompetensi guru sejarah dalam melaksanakan 

pembelajaran sejarah. 

2).   Guru semakin efektif, kreatif dan inovatif 

3). Guru mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses 

pembelajaran sejarah 
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c. Bagi Sekolah 

1). Menjadi tolak ukur guru dalam memberikan pembelajaran sejarah 

agar dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran sejarah. 

2).  Peningkatan prestasi bidang akademik 

d. Bagi Peneliti 

1). Menjadi masukan bagi peneliti di bidang pendidikan dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. 

 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah sangatlah penting artinya karena fungsinya memberi 

batasan luang lingkup dan ini merupakan usaha peneliti untuk menyamakan 

persepsi antara peneliti dengan pembaca atau pihak-pihak yang terkait agar 

tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam penelitian ini yang perlu mendapatkan 

penegasan istilah adalah : 

1. Pembelajaran Sejarah 

Secara harfiah, “Sejarah” berasal dari kata arab “ Syajarah” yang 

berarti pohon. Arti kata sejarah yang sebenarnya diadopsi dari beberapa 

arti kata dalam bahasa asing seperti Yunani “Istoria”, Latin “Historia”, 

Perancis “Historie” dan bahasa Inggris “History”, serta bahasa Jerman 

“Geschichte”. 

Menurut Sri Syamsidar Issom dan M. Fakhruddin, sejarah adalah 

ilmu yang memiliki dimensi waktu (temporal) dan ruang (spasial). 

Konsep waktu dalam konteks ini meliputi (1) perkembangan, (2) 

kesinambungan, (3) pengulangan, dan (4) perubahan. 
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Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat hubungannya dengan masa kini ( Widja, 1989:23). Pengajaran 

sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami dan menjelaskan jati diri bagsa dimasa lalu, masa kini dan 

masa depan di tengah-tengah perdamaian dunia (Depdiknas, 2003:6). 

2. Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah 

tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa 

lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pengetahuan masa 

lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan 

untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian 

peserta didik. Mata pelajaran sejarah 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 subtantif, materi sejarah : 

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan 
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pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan 

peradaban bangsa Indonesia di masa depan. 

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas 

untuk perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa. 

4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam 

mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan hidup. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini akan 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. 

2. Bab II Kajian pustaka, yang didalamnya dijelaskan mengenai teori-teori 

yang menjelaskan tentang pembelajaran, pembelajaran sejarah yang 

meliputi pengertian pembelajaran sejarah, tujuan pembelajaran sejarah, 

guru sejarah, siswa, sumber pembelajaran, materi pelajaran sejarah, alat 

bantu pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, metode 

pembelajaran, mata pelajaran sejarah serta kerangka berfikir. 
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3. Bab III Metode penelitian, yang membahas tentang pendekatan dan 

rancangan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, instrumen 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan 

analisis data 

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 

 

A. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan 

sengaja memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya 

suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hardini, 2011: 10). 

Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang lebih baik. 

Sedangkan menurut aliran kognitif, pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar dapat 

mengenal dan memahami apa yang sedang ia pelajari (Darsono, 2000: 24). 

Proses tindakan belajar pada dasarnya adalah bersifat internal, namun 

proses itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Perhatian peserta didik 

dalam pembelajaran, misalnya dipengaruhi oleh susunan rangsangan yang 

berasal dari luar. Dalam pembelajaran, pendidik harus benar-benar mampu 

menarik perhatian peserta didik agar mampu mencurahkan seluruh energinya 

sehingga dapat melakukan aktivitas belajar secara optimal dan memperoleh 

hasil belajar seperti yang diharapkan ( Rifa’i, 2011: 191). 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempegaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan (Briggs dalam Rifa’i, 2011: 191). Seperangkat peristiwa itu 
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membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik 

melakukan self intruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, 

yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Jadi teaching itu hanya 

merupakan sebagian dari instruction , sebagi salah satu bentuk pembelajaran. 

Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat 

event sehingga terjadi proses belajar.  

Menurut Achmad Rifa’i (2011: 194) komponen-komponen 

pembelajaran adalah: 

1. Tujuan, dirumuskan akan mempermudah dalam menentukan kegiatan 

pembelajaran yang tepat. Pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dan 

sebagianya merupakan tujuan yang pencapaiannya sebagai akibat mereka 

menghayati di dalam sistem lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan 

memerlukan jangka panjang. 

2. Subjek belajar, subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan 

komponen utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai 

subjek karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses 

belajar-mengajar. Sebagai objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subjek belajar. Untuk itu dari 

pihak peserta didik diperlukan partisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Materi pelajaran, materi pembelajaran memberikan warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi 

secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 
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4. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidik perlu 

memilih, model-model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang 

sesuai dan teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode 

mengajar. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, pendidik 

mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik peserta didik, materi pelajar 

dan sebagainya agar strategi pembelajaran tersebut dapat berfungsi 

maksimal. 

5. Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen pendukung 

strategi pembelajaran, di samping komponen waktu dan metode mengajar. 

6. Penunjang, adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 

pelajaran dan semacamnya yang berfungsi memperlancar, melengkapi, 

mempermudah proses pembelajaran sehingga pendidik perlu 

memperhatikan, memilih dan memanfaatkannya. 

Prinsip pembelajaran salah satunya bersumber dari teori behavioristik 

(Hartley & Davies dalam Rifa’i. 2011: 197) pembelajaran yang dapat 

menimbulkan proses belajar dengan baik apabila: 

1. Peserta didik berpartisipasi secara aktif, 

2. Materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara 

sistematis dan logis, 

3. Tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan. 
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Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi aktivitas untuk mencapai tingkat kompetensi berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang optimal. Sedangkan pembelajaran 

yang efisien adalah pembelajaran yang dapat memberikan hasil sesuai dengan 

sumber daya yang digunakan (Benny, 2010:183). 

 

B. Pembelajaran Sejarah 

1. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Secara harfiah, “Sejarah” berasal dari kata arab “ Syajarah” yang 

berarti pohon. Arti kata sejarah yang sebenarnya diadopsi dari beberapa arti 

kata dalam bahasa asing seperti Yunani “Istoria”, Latin “Historia”, Perancis 

“Historie” dan bahasa Inggris “History”, serta bahasa Jerman “Geschichte”. 

Istilah history diambil dari kata historia dalam bahasa Yunani yang 

berarti informasi atau penelitian yang ditujukan untuk memperoleh 

kebenaran. Sejarah pada masa itu hanya berisi tentang kisah-kisah manusia 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, menciptakan kehidupan 

yang tertib dan teratur, kecintaannya akan kemerdekaan, serta kehausannya 

akan keindahan dan pengetahuan (Kochhar, 2008: 1) 

Johnson (dalam Kochhar, 2008: 2) memberikan definisi sejarah yang 

sangat luas. Dia berpendapat bahwa sejarah dalam pengertian yang paling 

luas adalah segala sesuatu yang pernah terjadi. Materi yang dipelajari adalah 

jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan manusia di dunia, gagasan, 

tradisi dan lembaga sosial, bahasa, kitab-kitab, barang produksi manusia, fisik 

manusia itu sendiri, sisa-sisa fisik manusia, pemikirannya, perasaannya, dan 
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tindakannya. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah berkaitan dengan 

manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah menjelaskan masa kini. Kontinuitas 

dan koherensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sejarah. 

Menurut pandangan Kuntowijoyo (dalam Aman, 2011: 15), sejarah 

dimaksudkan sebagai rekonstruksi masa lalu dan yang direkonstruksi sejarah 

adalah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan 

dialami manusia. Dalam konteks akademis, sejarah merupakan suatu bidang 

ilmu atau bidang studi yang memerlukan imajinasi kesejarahan yang kritis 

dalam pengkajiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan sejarah 

dalam setting history yang fenomenologis. Sejarah tidak selalu menyangkut 

peristiwa masa lalu, tetapi juga berhubungan atau menyangkut peristiwa-

peristiwa mutakhir (Suyatno Kartodirdjo dalam Aman, 2011: 17). 

Menurut Sri Syamsidar Issom dan M. Fakhruddin, sejarah adalah ilmu 

yang memiliki dimensi waktu (temporal) dan ruang (spasial). Konsep waktu 

dalam konteks ini meliputi (1) perkembangan, (2) kesinambungan, (3) 

pengulangan, dan (4) perubahan. 

Guna sejarah menurut Kuntowijoyo (2005) sejarah memiliki kegunaan 

instrinsik dan ekstrinsik. Secara instrinsik, sejarah berguna untuk sebagai 

pengetahuan, yaitu (1) sejarah sebagi ilmu, (2) sejarah sebagai cara untuk 

mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat dan (4) 

sejarah sebagai profesi. Sedangkan secara ekstrinsik, sejarah dapat digunakan 

sebagai liberal education yaitu: (1) moral; (2) penalaran; (3) politik; (4) 

kebijaksanaan; (5) perubahan; (6) masa depan; (7) keindahan dan (8) ilmu 
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bantu. Selain sebagai pendidikan, sejarah berfungsi sebagai (9) latar 

belakang; (10) rujukan dan (11) bukti. 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang 

erat hubungannya dengan masa kini ( Widja, 1989: 23). Pengajaran sejarah 

berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami dan 

menjelaskan jati diri bangsa dimasa lalu, masa kini dan masa depan di tengah-

tengah perdamaian dunia. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Dalam setiap pembelajaran yang diajarkan kepada siswa pasti 

mempunyai tujuan. Menurut Permendikbud No. 54 tahun 2013 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan yang menjelaskan tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia  

b. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

serta dampak fenomena dan kejadian  



22 
 

 

 

c. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandiri. 

Menurut Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah menerangkan 

Kompetensi Inti mata pelajaran sejarah adalah sebagai berikut : 

a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

b. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

c. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

d. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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I Gde Widja (1989) menyatakan bahwa sifat uraian sejarah perlu pula 

diorientasikan kearah uraian yang tidak hanya deskriptif saja, tetapi juga 

kearah uraian analistis. Dengan demikian, siswa tidak lagi mendapatkan 

kesan bahwa pelajaran sejarah semata-mata bersifat hafalan, tetapi juga 

memerlukan kemampuan analistis terutama dalam usaha menemukan dasar-

dasar kausatif (sebab-akibat) dalam rangkaian peristiwa sejarah. 

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan 

masa depan di tengah-tengah perubahan dunia (Agung, 2013: 56). 

 

3. Guru Sejarah 

Guru sejarah mempunyai peranan penting dalam keseluruhan 

pembelajaran sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu 

pembelajaran secara mekanis dan mengembangkan pendidikan yang berfokus 

pada kemajuan siswa, guru sejarah juga memegang peranan penting dalam 

membuat pembelajaran sejarah menjadi hidup dan menarik bagi siswa. Guru 

sejarah harus menguasai berbagai macam metode dan teknik pembelajaran 

sejarah. Seorang guru sejarah harus mampu menciptakan suasana belajar 

yang nyaman dan menyenangkan agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung cepat dan baik (Kochhar, 2008: 394). 

Dalam pembelajaran sejarah, Wiriaatmadja (dalam Aman, 2011: 95) 

menyatakan bahwa variabel guru merupakan faktor yang penting bagi 
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keberhasilan pembelajaran sejarah. Guru sejarah yang tidak memiliki kinerja 

baik seperti tidak mampu mengaktifkan siswanya menyebabkan pembelajaran 

sejarah kurang berhasil untuk penghayatan nilai-nilai secara mendalam. 

Kinerja guru adalah faktor penting dalam mewujudkan kualitas 

pembelajaran. Ini berarti bahwa jika guru memiliki kinerja yang baik, maka 

akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu juga sebaliknya. 

Konsekuensinya adalah ketika kualitas pembelajaran meningkat, maka hasil 

belajar siswa juga akan meningkat. Guru yang memiliki kinerja yang baik, 

akan mampu menyampaikan pelajaran yang baik dan bermakna, mampu 

memotivasi peserta didik, terampil dalam memanfaatkan media, mampu 

membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa 

akan memiliki semangat dalam belajar, senang dalam proses pembelajaran 

dan merasa mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

(Aman, 2011 : 96). 

Posisi penting dari guru sejarah itu bukanlah tanpa tuntutan serta 

konsekuensi-konsekuensi yang mendasar. Secara umum sebagai seorang 

guru, tentu saja mereka harus memenuhi beberapa kompetensi guru yang 

utama, seperti yang diungkapkan oleh Winarso Surakhmad (dalam Widja, 

1989: 14), yaitu : 

a. Guru harus mampu mengenal setiap murid yang dipercayakan kepadanya 

b. Guru harus memiliki kecakapan untuk member bimbingan 

c. Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan 

pendidikan yang harus dicapai 

d. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu yang diajarkan. 
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Guru merupakan komponen yang menentukan keberhasilan suatu 

sistem pembelajaran. Hal ini disebabkan guru adalah orang yang secara 

langsung berhadapan dengan siswa. Dalam sistem pembelajaran, guru dapat 

berperan sebagai perencana atau desainer pembelajaran, sebagai 

implementator, atau mungkin keduanya. Sebagai perencana, guru dituntut 

untuk  memahami secara benar kurikulum yang berlaku, karakteristik siswa, 

fasilitas, dan sumber daya yang ada sehingga semuanya dijadikan komponen-

komponen dalam menyusun rencana dan desain pembelajaran (Agung, 2013: 

44). 

 

4. Siswa 

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan 

siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian 

pada proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran, siswa 

harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya, keputusan-keputusan 

yang diambil dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan 

dengan kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan 

dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, maupun gaya belajar siswa itu 

(Agung, 2013: 37). 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, 

guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu 

diperlukan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak 

lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. Dalam 

interaksi belajar mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, didengar 
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dan ditiru semua perilakunya oleh para siswanya. Dari proses observasi siswa 

dapat saja meniru perilaku gurunya sehingga diharapkan terjadi proses 

internalisasi yang dapat menumbuhkan sikap dan proses penghayatan pada 

setiap diri siswa untuk kemudian diamalkan (Sardiman AM dalam Aman, 

2011 : 121). 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu, guru tidak 

sekedar pengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan 

nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Dilandasi nilai-nilai itu, anak atau 

peserta didik akan tumbuh kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikan 

segala sesuatu yang sudah dipelajarinya (Agung, 2013: 45). 

Siswa adalah organisme unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya, perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek 

kepribadiannya, tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak 

pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi 

oleh perkembangan anak yang tidak sama itu di samping karakteristik lain 

yang melekat pada diri anak (Agung, 2013: 45). 

Dalam kaitannya dengan pelajaran sejarah, maka sikap peserta didik 

pada dasarnya sangat bervariasi dari sangat menyukai hingga sangat tidak 

menyukai. Kemungkinan adanya sebagian peserta didik yang menganggap 

pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang membosankan, bukanlah suatu hal 

yang mustahil. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang bergairah untuk 

mengikuti pelajaran di sekolah, tidak memiliki motivasi untuk mempelajari 

sejarah, dan pada gilirannya mereka tidak mampu memahami makna sejarah 
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bagi kehidupannya, baik masa kini maupun yang akan datang. Sikap peserta 

didik semacam ini dapat dijadikan indikator bahwa mereka tidak memiliki 

kesadaran sejarah dan menganggap belajar sejarah bukan sebagai kebutuhan. 

Sebaliknya kemungkinan adanya sebagian siswa yang melihat pelajaran 

sejarah sebagai sesuatu yang menarik, yang aktual dalam kehidupan masa 

kini, kiranya bukanlah suatu hal yang dapat disangkal begitu saja. Kelompok 

ini akan memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk mempelajari 

sejarah, baik di sekolah maupun di rumah. Mereka beranggapan bahwa 

belajar sejarah lebih merupakan sebagai kebutuhan daripada sebagai 

kewajiban. Berapa persen kelompok ini dibanding dengan kelompok pertama, 

sulit untuk menentukan secara pasti. Dalam konsepsi penelitian ini, sikap 

siswa terhadap pelajaran sejarah diartikan sebagai sikap mental yang 

diaktualkan terhadap mata pelajaran sejarah yang didasarkan pada 

pemahaman dan keyakinan serta perasaannya terhadap sejarah. Objek yang 

disikapi adalah mata pelajaran sejarah yang mencakup pembelajaran sejarah 

dan materi pembelajaran sejarah (Aman, 2011: 122). 

 

5. Sumber pembelajaran 

Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan 

siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya tercantum 

lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang bisa digunakan, 

personel seperti guru, petugas perpustakaan dan ahli media, dan siapa saja 

yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan 

dalam pengalaman belajar. Dalam proses merencanakan pembelajaran, 
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perencana harus dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan guru dan 

siswa dalam memanfaatkan sumber belajar secara optimal, sedangkan dalam 

mendesain pembelajaran, para desainer perlu menentukan sumber belajar apa 

dan bagaimana cara memanfaatkannya (Agung, 2013: 40). 

Sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran dan pengajaran yang 

sangat penting. Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru untuk 

mengeksloprasi berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu yang 

tepat untuk mengajar dan melengkapi apa yang sudah disediakan di dalam 

buku cetak, untuk menambah informasi, untuk memperluas konsep, dan 

untuk membangkitkan minat peserta didik (Kochhar, 2008 : 160). Sumber-

sumber pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa meliputi : 

a. Buku cetak 

Buku cetak adalah buku yang ditulis secara khusus dan berisi 

pengetahuan-pengetahuan yang tertulis dan sistematis. Setiap topiknya 

dipilih dengan tujuan keutuhan dan keterkaitan topik yang satu dengan 

topik lainnya. Buku ini dibuat sederhana sesuai dengan tingkat peserta 

didik, dan penuh dengan aneka ragam perlengkapan belajar mengajar 

untuk memenuhi fungsi belajar yang diinginkan.  

b. Bahan bacaan tambahan 

Sebagai tambahan bagi buku cetak dan pelajaran lisan yang 

disampaikan oleh guru, bacaan pelengkap merupakan nilai tambah dalam 

pembelajaran sejarah yang baik. Sementara buku cetak menyampaikan 

peristiwa-peristiwa utama, bacaan pelengkap memberikan keterangan 

tambahan untuk topik-topik utamanya. Bacaan pelengkap harus berfungsi 
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memperluas wawasan siswa dan menambah pengetahuan siswa serta 

membantu mengembangkan informasi yang telah didapat dari buku cetak. 

c. Buku latihan  

Buku latihan sangat penting untuk mengukur berbagai kemampuan. 

Bersamaan dengan mengerjakan tugas-tugas di buku latihan, para siswa 

belajar sambil mengerjakan tugas-tugas yang harus dibuat sedemikian 

rupa, yang akan mengarah pada pembentukan konsep-konsep yang ada di 

dalam buku cetak. Buku latihan banyak digunakan untuk membimbing 

siswa yang agak terbelakang, mengetahui kemampuan belajar seluruh 

kelas, dan mengembangkan kemampuan belajar. 

d. Sumber-sumber pembelajaran yang terprogram 

Di sini sumber pembelajaran disajikan melalui mesin atau buku yang 

berfungsi sebagai tutor pribadi. Para siswa bekerja secara individual 

dengan kecepatan mereka sendiri, respon-responnya menjadi bagian 

penting dari sebuah pembelajaran. Pelajaran terprogram berkaitan dengan 

dunia maya, dalam pengertian bahwa setiap respon dari peserta didik 

berfungsi sebagai masukan untuk sistem pembelajaran dan menentukan 

hasil berikutnya.  

e. Sumber-sumber referensi umum 

Sumber-sumber referensi umum mencakup ensiklopedia, buku 

pintar, buku tahunan, laporan pemerintah, majalah profesional, atlas, 

pamflet, brosur, dan lain-lain. Semuanya itu menyajikan informasi terbaru 

dan langka yang bisa melengkapi buku cetak. Guru bisa menggunakan 

sumber-sumber tersebut untuk menghidupkan proses belajar.  
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f. Buku-buku tambahan untuk bidang studi yang sedang dipelajari 

Sebagai tambahan untuk buku cetak dan bacaan pelengkap, ada 

buku-buku tambahan yang harus dibaca oleh para siswa. Ini akan 

membuka jalan menuju spesialisasi dan penelitian lebih lanjut oleh orang-

orang yang memiliki minat khusus pada sejarah. 

Guru juga perlu menggunakan sumber-sumber pembelajaran karena 

luasnya subjek. Guru membutuhkan bantuan baik dalam isi maupun 

metodenya. Sumber-sumber pembelajaran untuk guru meliputi : 

a. Silabus yang menyajikan kerangka yang luas mengenai perincian-

perincian pembelajaran sejarah. 

b. Panduan kurikulum dan buku panduan untuk guru yang menunjukkan 

cara-cara dan pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan oleh guru untuk 

mempersiapkan pelajaran-pelajaran sehari-hari, dengan tetap berpegang 

pada tujuan yang akan dicapainya. 

c. Buku petunjuk guru yang terdiri atas petunjuk yang sangat berguna untuk 

pembelajaran efektif dengan menggunakan buku cetak. 

d. Buku cetak untuk pegangan guru  

e. Buku-buku tambahan untuk bidang studi yang sedang dipelajari 

f. Sumber-sumber referensi umum  

 

6. Materi Pelajaran Sejarah 

Dalam menyusun kurikulum pendidikan sejarah atau standar isi yang 

sesuai dengan perubahan zaman, maka legalitas pendidikan sejarah dalam 

kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting 
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materi pelajaran sejarah, dimana kurikulum harus menekankan pentingnya 

pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa, sebagai sarana 

pembangunan bangsa yang mendasar serta menanamkan kesadaran nasional 

sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, 

pembelajaran sejarah harus mampu mendorong siswa berpikir kritis-analisis 

dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami 

kehidupan masa kini dan yang akan datang. Mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keterampilan untuk memahami proses perubahan 

berkelanjutan dan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran 

akan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui dimensi waktu 

(Suryo dalam Aman, 2011 : 99). 

Pemilihan materi dan pengembangan tujuan pembelajaran sejarah yang 

tidak dapat hanya dipandang sebagai rutinitas. Di samping memerlukan 

pemahaman mengenai hakikat belajar sejarah dan wawasan mengenai nilai 

edukatif sejarah dalam kaitan dengan kehidupan masa kini dan masa yang 

akan datang, juga memerlukan kesungguhan dan ketekunan untuk 

melaksanakannya. Masalah ini menjadi semakin penting apabila seorang 

pengajar sejarah hendak mengembangkan atau melaksanakan strategi atau 

pendekatan baru dalam pembelajarannya, seperti halnya pendekatan garis 

besar kronologis dengan pendekatan tematis (Abdullah dalam  Aman, 2011 : 

99). 

Kajian materi pembelajaran sejarah menurut Djoko Suryo (dalam Aman 

2011: 97), sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian yaitu : 
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a. Sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan sebagai sumber eksplanasi 

tentang perubahan dan kelangsungan kehidupan makhluk. 

b. Sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber pemahaman nilai dan 

makna kelangsungan serta perubahan hidup manusia dalam berdialog 

dengan lingkungan alam sekitar dan zamannya.  

c. Sejarah nasional dan sejarah lokal atau sejarah Indonesia makro dan mikro 

merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi 

masyarakat bangsa dan negara bangsa masa kini dan masa depan. 

d. Sejarah sosial, atau sejarah masyarakat atau sejarah dari bawah yang 

berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang 

kecil akan melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan 

masyarakat Indonesia secara luas dan lengkap secara kontinu. 

e. Sejarah konstitusional Indonesia memberikan landasan pemahaman 

tentang demokrasi dan pembentukan masyarakat madani. 

Pembelajaran sejarah, selain bertugas memberikan pengetahuan sejarah 

(kognitif), tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsanya 

(afektif). Kedua hal ini tidak akan memiliki arti bagi kehidupan peserta didik 

pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang apabila peserta didik 

tidak mampu memahami maknanya. Mengingat setiap peserta didik memiliki 

kemampuan yang tidak sama untuk menangkap makna yang ada di balik 

cerita sejarah, maka pengajar sejarah seyogianya selalu menekankan pada arti 

dan makna dari semua peristiwa yang dipelajarinya. 
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7. Alat Bantu Pembelajaran 

Alat bantu pembelajaran adalah perlengkapan yang menyajikan satuan-

satuan pengetahuan melalui stimulasi pendengaran atau penglihatan atau 

keduanya untuk membantu pembelajaran. Mereka membuat nyata 

pengetahuan yang harus disampaikan, dan dengan demikian membantu dalam 

membuat pengalaman belajar tampak nyata, hidup dan vital. Mereka 

menunjang pekerjaan guru dan membantu dalam studi dengan buku pelajaran 

(Kochhar, 2008 : 214). 

Alat bantu pembelajaran ini digunakan untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar agar siswa nantinya diharapkan lebih memahami pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Penjelasan-penjelasan lisan belaka tidak dapat 

membuat sejarah menjadi hidup, gamblang, dan relevan dengan kehidupan 

para pelajar yang berorientasi masa kini atau masa depan. Berbagai macam 

alat bantu pembelajaran seperti gambar, peta, film, model, kartun, dekorasi 

dan peta waktu, grafik, dan sebagainya, dapat dibawa ke dalam pelajaran dan 

dapat menjadi selingan rutinitas normal. Alat-alat bantu pembelajaran ini 

dapat memperkuat pembelajaran sejarah dengan banyak cara : 

a. Membantu siswa mengenal pengetahuan sejarah secara langsung 

b. Menunjang kata terucap 

c. Membuat sejarah nyata, jelas, vital, menarik, dan seperti hidup 

d. Membantu mengembangkan kepekaan terhadap waktu dan tempat 

e. Mengembangkan kepekaan terhadap hubungan sebab akibat 

f. Membantu guru mengembangkan bahan pembelajarannya 

g. Menunjang bahan buku pelajaran 
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h. Membantu membuat pelajaran permanen 

i. Menambah kesenangan dan minat pada pembelajaran  

 

8. Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Di samping faktor kemampuan pengajar, pengembangan strategi 

belajar, sangat berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas dan kelengkapan 

kegiatan belajar mengajar atau sarana pembelajaran, baik yang bersifat statis 

seperti gambar, model dan lain sebagainya ataupun yang bersifat dinamis 

seperti kehidupan yang nyata di sekitar peserta didik (Widja dalam Aman, 

2011: 118). Ini berarti dalam pengembangan strategi pembelajaran sejarah, 

harus sudah diperhitungkan pula fasilitas atau sarana yang ada, sebab tanpa 

memperhitungkan itu semua, suatu strategi yang betapapun direncanakan 

dengan baik akan tidak efektif pula hasilnya.  

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung proses 

pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, 

perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Prasarana adalah segala sesuatu 

yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar 

kecil, dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu 

guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dengan demikian, 

sarana dan prasarana merupakan komponen  penting yang dapat 

memengaruhi proses pembelajaran (Agung, 2013: 47).  

Pemilihan strategi belajar mengajar sebaiknya dilaksanakan atas 

pertimbangan yang matang, seperti tujuan yang ingin dicapai atau materi 
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pembelajaran yang akan disampaikan. Di samping itu, harus memperhatikan 

juga kemampuan pengajar dan peserta didik yang memainkan peranan dalam 

proses belajar mengajar, bentuk kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan 

prasarana yang tersedia (Widja dalam Aman, 2011: 118). Faktor-faktor  

tersebut sebenarnya saling mempengaruhi secara bervariasi sehingga setiap 

peristiwa  belajar memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Keunikan inilah yang 

mengakibatkan tujuan belajar dapat tercapai secara berbeda antara lingkungan 

belajar yang satu dengan lingkungan belajar yang lain. 

Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

terlaksananya kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran meliputi ruang 

belajar, media pembelajaran, dan sumber belajar. Pemanfaatan media 

pembelajaran secara optimal dapat mempertinggi kualitas proses belajar 

mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. Sarana pembelajaran juga berpengaruh pada kinerja mengajar guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang baik 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi ruang kelas yang 

memadai atau representatif, lengkap dan memadainya media pembelajaran, 

serta ketersediaan sumber-sumber belajar yang mendukung. Sarana 

pembelajaran secara umum dimaknai sebagai segala sesuatu yang mendukung 

kegiatan proses pembelajaran (Aman, 2011 : 119). 

Terdapat beberapa keutungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan 

sarana dan prasarana. Pertama, kelengkapan sarana dan prasarana dapat  

menumbuhkan gairah dan motivasi  guru mengajar. Ketersediaan sarana yang 

lengkap memungkinkan guru memiliki berbagai pilihan yang dapat 
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digunakan untuk melaksanakan fungsi mengajarnya. Ketersediaan ini dapat 

meningkatkan gairah mengajar mereka. Kedua, kelengkapan sarana dan 

prasarana dapat memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar. 

Setiap siswa pada dasarnya memiliki gaya belajar yang berbeda. Kelengkapan 

sarana dan prasarana akan memudahkan siswa menentukan pilihan dalam 

belajar (Agung, 2013: 47). 

   

9. Metode Pembelajaran 

Metode menurut Winarno Surakhmad (Wiryawan dalam Aman, 2011: 

108), merupakan cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Hal ini berlaku bagi guru (metode mengajar) dan siswa 

(metode belajar). Makin baik metode yang digunakan, maka semakin efektif 

pula pencapaian tujuan pembelajaran. Tetapi kadang metode dibedakan 

dengan teknik, dimana metode bersifat prosedural, sedangkan teknik bersifat 

implementatif. Baik metode maupun teknik pembelajaran, merupakan bagian 

dari strategi pembelajaran. Gerlach and Ely (dalam Aman, 2011: 108) dalam 

pemilihan metode pembelajaran, harus mempertimbangkan kriteria-kriteria 

yakni efesiensi, efektivitas, dan kriteria lain seperti tingkat keterlibatan siswa.  

Metode pembelajaran merupakan bagian integral dari strategi 

pembelajaran yang merupakan langkah-langkah taktis yang perlu diambil 

oleh pengajar sejarah dalam menunjang strategi yang akan dikembangkan. 

Dengan sendirinya perlu pula disadari bahwa seperti halnya dalam hubungan 

strategi mengajar, sasaran akhir dalam pelaksanaan metode mengajar tidak 
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lain dari apa yang tercantum  dalam perencanaan suatu pembelajaran (Aman, 

2011 : 110). 

Metode membentuk mata rantai yang paling penting di dalam rantai 

belajar mengajar, yang di satu sisi mempunyai tujuan dan sasaran, dan di sisi 

lain menpunyai hasil dan nilai. Metode adalah mata rantai tengah yang 

menghubungkan tujuan dengan hasil atau nilai metode tersebut. Metodelah 

yang menentukan hasil belajar. 

Semua keputusan yang berhubungan dengan cara mengajar sejarah 

sudah seharusnya ditentukan oleh tujuan umum mata pelajaran ini sebagai 

satu kesatuan dan tujuan khusus setiap unit pembelajarannya atau pokok 

bahasan. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang luas, metode yang 

digunakan harus membuka pengetahuan dan pengalaman para siswa dalam 

pengembangan pemahaman, berpikir kritis, keterampilan praktis, minat dan 

perilaku seperti yang telah dibahas di awal (Kochhar, 2008 : 285). 

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis yang 

dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat untuk 

mencapai tujuan, dan sebagai strategi pembelajaran (Suryani, 2012: 49). 

 

C. Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang 

asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau 

berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pengetahuan masa lampau 
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tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik. Mata 

pelajaran sejarah 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 subtantif, materi sejarah : 

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan 

yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa 

Indonesia di masa depan. 

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk 

perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. 

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

krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung 

jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. 

Ruang lingkup materi pembelajaran sejarah di SMA/MA berdasarkan 

Peraturan Mendikbud No. 64 tahun 2013 tentang Standar isi meliputi : 

1. Prinsip dasar ilmu sejarah 

2. Zaman Kuno 

3. Zaman Pertengahan 
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4. Zaman Pergerakan Daerah 

5. Zaman Modern 

6. Tokoh sejarah 

7. Demokrasi Liberal 

8. Demokrasi Terpimpin 

9. Orde Baru 

10. Reformasi 

11. Indonesia dalam Konteks 

12. pergaulan dunia 

Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran 

sejarah, siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara 

kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan 

perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka 

menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat dunia. Pembelajaran sejarah bertujuan agar siswa menyadari 

adanya keragaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan 

adanya cara pandang yang berbeda, dan tujuan lainnya adalah : 

1. Mendorong siswa berpikir kritis-analitis dalam memanfaatkan 

pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini 

dan yang akan dating. 

2. Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 
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3. Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk 

memahami proses perubahan dan keberlangsungan masyarakat (Agung, 

2013: 56). 

 

D. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sejarah di setiap sekolah pasti memiliki persamaan dan 

perbedaan. Setiap sekolah mempunyai peran tersendiri dalam proses 

berlangsungnya pembelajaran sejarah di sekolahnya. Guru-guru yang dimiliki 

oleh masing-masing sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam 

proses berlangsungnya pembelajaran sejarah. Sekolah dan guru dituntut untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang baik kepada siswa. Semakin baik 

pembelajaran sejarah yang diberikan, maka akan semakin baik pula siswa-

siswi yang tercetak oleh sekolah tersebut. 

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah proses pembelajaran 

sejarah pada tiga SMA dan bagaimana  pembelajaran sejarah berlangsung di 

masing-masing sekolah 
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Gambar 1. Kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang pembelajaran sejarah pada 

tiga SMA di Kabupaten Demak dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Untuk memahami hal itu, perlu diteliti secara mendalam tentang peranan 

sekolah dalam pembelajaran sejarah, peranan guru sejarah, peran siswa, 

ketersediaan sumber belajar serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Demak, SMA N 3 Demak dan SMA Abdi Negara 

Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2011: 4), metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai satu keutuhan. 

Menurut Sugiyono (2010 : 15) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada obyek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen). Sebagai suatu 



43 
 

 

 

upaya penelitian, studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan 

kita secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik. 

Penelitian kualitatif mempunyai tempat tersendiri dalam bidang 

pendidikan, mengingat sifat dan hakikat pendidikan sebagai proses sadar 

tujuan, dalam meningkatkan kualitas manusia dan kualitas hidupnya sebagai 

manusia yang berbudaya (Sudjana, 2007: 207). Dalam penelitian kualitatif, 

sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. 

Sampel sumber data pada awal memasuki lapangan dipilih orang yang 

memiliki power dan otoritas  pada objek yang diteliti, sehingga mampu 

membukakan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data 

(Sugiyono, 2010 : 400). 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung 

hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2011 : 10). 

Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian 

bertumpu pada pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi 

tertentu. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dunia konseptual 

para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan 

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan inilah diharapkan 
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bahwa pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA N 1 Demak, SMA N 3 

Demak dan SMA Abdi Negara Demak dapat dideskripsikan secara lebih teliti 

dan mendalam. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan berlangsung. 

Peneliti mengambil lokasi di tiga SMA di Kabupaten Demak, yaitu SMA N 1 

Demak, SMA N 3 Demak, dan SMA Abdi Negara Demak. Peneliti memilih 

lokasi tersebut melalui purposive, artinya pemilihan dilakukan dengan 

sengaja dan dengan maksud tertentu. Sekolah-sekolah tersebut dipilih karena 

ketiga sekolah mewakili sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri 

diwakili oleh SMA N 1 Demak dan SMA N 3 Demak, sedangkan sekolah 

swasta diwakili oleh SMA Abdi Negara Demak. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas penelitian 

atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak 

yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih 

dekat dihubungkan oleh interaksi antara penelitian dan fokus. Dengan kata 

lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian 

penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian (Moleong, 2011 : 

12). 
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Fokus penelitian ini adalah pembelajaran sejarah pada tiga SMA di 

Kabupaten Demak, dimana objek penelitian ini mengenai peranan sekolah 

dalam pembelajaran sejarah, peranan guru sejarah, peran siswa dalam 

pembelajaran sejarah, persiapan-persiapan sebelum proses pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran sejarah, serta kendala-kendala yang dialami selama 

pembelajaran sejarah. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

itu sendiri. Peneliti sebagai instrument tentunya harus divalidasi terlebih 

dahulu apakah peneliti siap terjun ke lapangan. Validasi tersebut juga 

dilakukan oleh peneliti sendiri. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk ke 

objek penelitian, baik secara akademik maupun secara logistiknya (Moleong, 

2011:306).  

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, 

baik pada grand tour question, tahap focused and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2010: 307). 
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E. Sumber Data 

1. Informan 

Informan merupakan seseorang yang diwawancarai untuk didapatkan 

keterangan dan data untuk keperluan informasi. Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011: 186). 

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru sejarah dan siswa 

di tiga SMA di Kabupaten Demak, yaitu SMA N 1 Demak, SMA N 3 Demak, 

dan SMA Abdi Negara Demak. 

2. Aktifitas Pembelajaran 

Aktifitas pembelajaran merupakan sumber data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang bagaimana pembelajaran sejarah dilakukan 

oleh guru. Aktifitas pembelajaran digunakan untuk mengetahui persepsi guru 

dan siswa dilihat dari aspek strategi pembelajaran, interaksi guru dengan 

siswa, sistem evaluasi, dan apresiasi siswa pada saat pembelajaran. Secara 

khusus aktivitas pembelajaran yang diteliti adalah aktivitas pembelajaran 

dalam kelas, sesuai dengan jadwal dan alokasi waktu yang ditetapkan oleh 

sekolah. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010: 329). Dokumen menjadi sumber data dalam penelitian ini. 

Dokumen ini dapat berarti dokumen pribadi dari informan. Dokumen tersebut 
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dapat berupa biodata-biodata, baik biodata guru maupun siswa. Selain itu, 

dapat juga berupa perangkat pembelajaran guru guna mengetahui bagaimana 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  Perangkat pembelajaran tersebut 

seperti program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), tugas portofolio yang disusun oleh siswa, lembar kerja 

siswa serta daftar nilai yang diperoleh siswa. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1.  Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 317) wawancara adalah 

merupakan  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 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 (Sugiyono, 2010: 317). 

Sebagai alat pengumpul data, wawancara banyak digunakan dalam 

penelitian sosial dan pendidikan. Ada beberapa kelebihan dalam wawancara, 

yakni peneliti dapat kontak langsung dengan responden, sehingga dapat 

menangkap jawaban lebih bebas dan mendalam. Lebih dari itu hubungan 

dapat dibina lebih baik sehingga responden bebas mengemukakan 

pendapatnya. Wawancara bisa direkam sehingga data dan informasi bisa lebih 

lengkap (Sudjana, 2007: 102). 
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2.  Observasi  

Nasution dalam (Sugiyono, 2010 : 310) menyatakan bahwa observasi 

dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

menggunakan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.  

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut. Dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara 

langsung dan termasuk ke dalam observasi yang bersifat pasif. Peneliti 

mengamati secara langsung aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelas untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah. 

3.  Dokumentasi  

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2011:217). Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 329). 

Kajian dokumen digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan 

menyelidiki data-data tertulis dalam pembelajaran, seperti perangkat 

perencanaan pembelajaran, catatan-catatan saat pembelajaran, serta data 

tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti melakukan content analysis 

terhadap perangkat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 
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G. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama dalam terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, realibel dan obyektif. Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang 

dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010 : 363). 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Sugiyono (2010), triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Teknik pemeriksaan validitas data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011:330).  

Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

data sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

(Sugiyono, 2010: 373). Data diambil dari beberapa sumber, seperti guru, 

siswa, dan perangkat perencanaan (silabus dan RPP). Peneliti menggunakan 

sumber dari guru, siswa, aktivitas pembelajaran, dan perangkat pengajaran 

untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi teknik. Triangulasi 

teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan 
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observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan observasi di 

masing-masing sekolah. Dalam proses menemukan informasi tersebut juga 

ditunjang dengan metode wawancara kepada informan yang ada di sekolah 

tersebut, seperti kepala sekolah, guru sejarah dan siswa. Wawancara tersebut 

untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran sejarah berjalan. Selain itu 

juga dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat selama proses 

penelitian. Dokumen-dokumen tersebut didapat peneliti dari informan secara 

langsung. Dokumen-dokumen yang didapat digunakan untuk memperkuat 

informasi yang didapat pada saat peneliti melakukan observasi dan 

wawancara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Triangulasi teknik pengumpulan data 

(Sumber : Sugiyono, 2010 : 331) 

H. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2011: 248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

Sumber 

data sama 
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel 

dalam Moleong, 2011: 248) prosesnya berjalan dalam beberapa tahap. 

Pertama, mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar semua datanya tetap dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, 

memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan 

membuat indeksnya. Ketiga, berpikir dengan jalan membuat agar kategori 

data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. 

Pada penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya analisis 

data berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2010 : 335). Dengan 

demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang, dan terus-menerus (Miles dan Huberman, 2009: 20). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum peneliti 

terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan dilakukan terhadap 

data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian yang masih sederhana, namun akan berkembang 

seiring dengan penelitian di lapangan dan setelah selesai di lapangan 

(Sugiyono, 2010:336). 

Analisis data yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan sebelum 

melakukan wawancara, jadi pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 
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analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah dan upaya guru dalam menumbuhkan kesadaran sejarah 

siswa. Menurut Miles and Huberman (2009: 19), aktivitas dalam analisis data 

itu terbagi dalam tiga aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model interaktif dalam analisis data 

kualitatif ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. Komponen dalam analisis data (interactive model). 

(Sumber : Miles dan Huberman, 2009 : 20) 

 

Data yang telah dikumpulkan dipilih dan dipilah berdasarkan rumusan 

masalahnya, kemudian dilakukan seleksi untuk dapat mendeskripsikan 

rumusan masalah. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

melakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2010: 339) reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan 

dan kedalaman wawasan yang tinggi. Proses tersebut dapat dilakukan dengan 

berdiskusi dengan orang yang lebih berwawasan. Melalui diskusi itu, maka 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-kesimpulan : 

Penarikan/Verifikasi 
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wawasan peneliti dapat berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data 

yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi. 

Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik simpulan (Miles dan 

Huberman, 2009: 18).  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari hasil 

pengamatan terhadap pembelajaran sejarah pada tiga SMA di Kabupaten 

Demak yaitu SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi 

Negara, hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru sejarah dan siswa di 

SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak dan SMA Abdi Negara, dan 

dokumen yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak 

dan SMA Abdi Negara. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat laut, 

Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten 

Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di 

sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas ± 1.149,07 

KM², yang terdiri dari daratan seluas ± 897,43 KM², dan lautan seluas ± 

252,34 KM². Kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan dan 247 

desa/kelurahan. Kabupaten Demak mempunyai 115 sekolah menegah 

tingkat atas yang terdiri dari 11 SMA negeri, 11 SMA swasta, 3 SMK 

negeri, 39 SMK swasta, 1 MA negeri dan 50 MA swasta. SMA negeri 

yang dimiliki Kabupaten Demak diantaranya adalah SMA Negeri 1 

Demak dan SMA Negeri 3 Demak, sedangkan SMA swasta yang ada di 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang
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Demak salah satunya adalah SMA Abdi Negara. Ketiga sekolah yang 

disebutkan di atas adalah sekolah-sekolah yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. 

a. SMA Negeri 1 Demak 

SMA Negeri 1 Demak adalah SMA negeri pertama yang berdiri di 

kota Demak, yaitu sejak 1 Agustus 1964 dengan nomor statistik 

301032111001 dan direnovasi pada tahun 2010. SMA Negeri 1 Demak 

terletak di wilayah Desa Katonsari, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten 

Demak dengan kode pos 59516 dan nomor telepon (0291) 685241. SMA 

ini berjarak kurang lebih 850 meter dari pusat kecamatan dan 2 kilometer 

dari pusat pemerintahan Kabupaten Demak. 

SMA Negeri 1 Demak mempunyai luas bangunan 2802.00 m
2
. SMA 

ini mempunyai 30 ruang kelas yang terdiri dari 10 ruang kelas X (7 

program IPA dan 3 program IPS), 10 ruang kelas XI (8 program IPA dan 2 

Program IPS), serta 10 ruang kelas XII (8 program IPA dan 2 program 

IPS). Selain itu juga SMA Negeri 1 Demak dilengkapi dengan 5 

laboratorium, yaitu 2 laboratorium IPA, laboratorium IPS, laboratorium 

bahasa dan laboratorium komputer serta dilengkapi ruang keterampilan, 

ruang kesenian, dan perpustakaan. Ruang-ruang tersebut untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Demak. 

SMA Negeri 1 Demak mempunyai visi ”Berprestasi Unggul, 

Berbudaya Santun, dan Agamis, Peduli Lingkungan, Bersih dan Hijau 

serta Mampu Berkompetisi di Era Global”. Misi sekolah adalah (1) 

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki semangat 
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Keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis 

ICT dan Bahasa Inggris, (2) Melaksanakan proses Pembelajaran dan 

bimbingan konseling bilingual berbasis ICT sehingga setiap peserta didik 

dapat berkembang secara optimal dan memiliki bekal dalam persaingan 

global, (3) Melaksanakan program ekstrakurikuler dan pembiasaan yang 

mampu menumbuhkan perilaku santun berlandaskan budaya bangsa, 

memiliki rasa nasionalisme, memiliki semangat beragama, dan memiliki 

komitmen dalam pergaulan global, (4) Melaksanakan program pembinaan 

dan pengembangan potensi peserta didik dalam memenangkan lomba 

akademik dan non-akademik pada tingkat nasional dan internasional, (5) 

Melaksanakan manajemen partisipasif, terbuka, dan akuntabel untuk 

memfasilitasi pengembangan sekolah, khususnya infrastruktur sekolah 

yang mampu mendukung pencapaian Sekolah Bertaraf Internasional, (6) 

Menumbuh kembangkan sikap peduli lingkungan melalui pembelajaran 

yang berkelanjutan. 

Saat ini SMA Negeri 1 Demak dipimpin oleh Drs.Suyanto,M.Pd 

sebagai kepala sekolah. SMA Negeri 1 Demak mempunyai 64 guru, empat 

diantaranya adalah guru mata pelajaran sejarah yaitu Drs. Suyanto, M.Pd, 

H. Puryanto, S.Pd,M.H, Taslimah, S.Pd. Astuti Rubijatun, S.Pd. 

b. SMA Negeri 3 Demak 

SMA Negeri 3 Demak berdiri pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada 

awal berdirinya, sekolah ini masih bergabung dengan SMA Negeri 1 

Demak dan semua gurunya di rangkap guru-guru SMA Negeri 1 Demak. 

Pada saat masih bergabung dengan SMA Negeri 1 Demak, siswa-siswi 
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yang terdaftar sebagai siswa di SMA Negeri 3 Demak mendapatkan jam 

siang setelah kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Demak berakhir. 

Hingga pada tahun 2000 tepatnya pada bulan Maret 2000 SMA 3 Demak 

resmi menempati lokasi yang sekarang ini yaitu di Jalan Sultan Trenggono 

81 Demak, Desa Kalikondang, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten 

Demak. Terletak kurang lebih 3,5 kilometer dari pusat kota Demak. Pada 

awal pendirian sekolah hanya terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang untuk 

kepala sekolah dan guru. 

SMA Negeri 3 Demak mempunyai Nomor Statistik Sekolah. 30 1 03 

21 11 027, dan NIS. 300220. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 

14.719 m
2
. SMA Negeri 3 Demak mempunyai 27 kelas yang terdiri dari 9 

ruang kelas X (5 program IPA dan 4 program IPS), 10 ruang kelas XI (5 

program IPA dan 5 program IPS) dan 8 ruang kelas XII (4 program IPA 

dan 4 program IPS). Selain ruang kelas, SMA Negeri 3 Demak juga 

mempunyai 6 laboratorium yang terdiri dari laboratorium biologi, 

laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium bahasa, 

laboratorium komputer, dan laboratorium IPS serta 1 ruang perpustakaan. 

Ruang-ruang tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA 

Negeri 3 Demak. 

SMA Negeri 3 Demak mempunyai visi “Terwujudnya sekolah yang 

berkompetensi tinggi, berbudaya, berkarakter, dan religius”. Misi sekolah 

adalah (1) menyelenggarakan proses belajar mengajar dan bimbingan 

secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, (2) 

menciptakan suasana kondusif bagi seluruh warga sekolah, (3) 
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menumbuhkan sikap budi pekerti luhur bagi seluruh warga sekolah, (4) 

menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme bagi seluruh warga 

sekolah, (5) mengembangkan budaya agamis bagi seluruh warga sekolah, 

(6) mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang ramah terhadap 

kelestarian lingkungan hidup, dan (7)  mengembangkan kegiatan belajar 

mengajar yang didasarkan pada nilai-nilai karakter bangsa. 

Saat ini SMA Negeri 3 Demak di pimpin oleh Drs. Sunarno Utomo, 

yang dibantu oleh empat wakil kepala sekolah yaitu Drs. Suharno, M.Pd 

(waka kurikulum), Madyo Kustanto, S.Pd, M.Pd (waka kesiswaan), Nur 

Qosim, S.Pd, M.Pd (waka sarana dan prasarana) dan Soeharfiati, S.E, 

M.Pd (waka humas). SMA Negeri 3 Demak saat ini mempunyai 51 guru, 

empat di antaranya mengampu pelajaran sejarah yaitu Nur Qosim, S.Pd, 

M.Pd, Dra. Hj. Rosidah, Tasimin, S.Pd dan Teguh Santoso, S.Pd. 

c. SMA Abdi Negara 

SMA Abdi Negara berdiri pada tahun 1977 dan diresmikan pada 

tanggal 1 April 1978 melalui Surat Keputusan No. N.034 v/4a/78. SMA ini 

terletak di Jalan Raya Karangtengah Demak, Desa Karangsari, Kecamatan 

Karangtengah, Kabupaten Demak. SMA Abdi Negara berjarak 1 kilometer 

dari pusat kecamatan dan 5 kilometer dari pusat kota. SMA Abdi Negara 

adalah sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Abdi Negara yang saat 

ini diketuai oleh H. Purwadi, S.IP. 

SMA Abdi Negara dibangun di atas tanah seluas 9.682 m
2 

dengan 

luas bangunan 2.062 m
2
. SMA ini mempunyai 12 ruang kelas, 4 

laboratorium yang terdiri dari laboratorium biologi, laboratorium fisika, 
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laboratorium kimia, dan laboratorium komputer serta 1 ruang 

keterampilan. Ruang-ruang tersebut menunjang kegiatan belajar mengajar 

di SMA Abdi Negara. Namun untuk saat ini, ruang kelas yang digunakan 

hanya 6 ruang karena sekolah hanya mempunyai 6 rombongan belajar 

yang terdiri dari 2 rombel kelas X, 1 rombel XI IPA, 1 rombel XI IPS, 1 

rombel XII IPA, dan 1 rombel XII IPS.  

SMA Abdi Negara mempunyai visi “Unggul dalam prestasi, terampil 

dalam berkarya berlandaskan budi pekerti luhur”. Misi sekolah adalah (1) 

melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan, (2) menumbuhkan semangat keunggulan, (3) 

mendorong dan membantu siswa untuk mengenali posisi dirinya, dan (4) 

meningkatkan keterampilan untuk berkarya mandiri. 

Saat ini SMA Abdi Negara dipimpin oleh ibu Triany Setyowati, S.Pd 

sebagai kepala sekolah. SMA Abdi Negara mempunyai 27 guru yang 

mengampu berbagai macam mata pelajaran. Mata pelajaran sejarah di 

SMA Abdi Negara diampu oleh satu guru yaitu ibu Titik Subaryanti, S.Pd. 

 

2. Pembelajaran Sejarah di Kabupaten Demak 

Dengan ditetapkannya kurikulum yang baru oleh pemerintah melalui 

Kemendikbud, untuk pembelajaran tahun ajaran 2013/2014 beberapa 

sekolah telah menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Pada 

kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi 
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pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

dunia. Dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, mata 

pelajaran sejarah mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada 

kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di Kabupaten Demak, beberapa 

sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013 diantaranya adalah SMA 

Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 Demak. Hal ini diperoleh dari 

keterangan kepala sekolah, seperti wawancara berikut. 

“Ada dua jenis guru, guru kelas X dan guru kelas XI dan XII. Yang 

kelas X pembelajarannya diarahkan untuk scientific, sedangkan kelas 

XI dan XII sesuai dengan kurikulum 2006. Kemudian pembelajaran 

sejarah menggunakan petunjuk sesuai kurikulum itu, baik untuk 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga 

beberapa bapak ibu guru harus proses 5 M di kelas X harus 

dijalankan, sedangkan kelas XI dan XII harus sesuai dengan SK KD 

yang telah ditetapkan, baik di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah” (wawancara dengan Bapak Suyanto pada tanggal 19 April 

2014) 

 

Dari keterangan Bapak Suyanto, Kepala SMA Negeri 1 Demak 

dapat dilihat bahwa pembelajaran di SMA Negeri 1 Demak sudah 

menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Demak, Bapak Sunarno Utomo, 

seperti hasil wawancara berikut.  

“ Tahun pelajaran 2013/2014 ini, itu ada dua sistem pembelajaran 

yang berbeda antara kelas X dan kelas XI dan XII. Kenapa berbeda, 

karena kurikulumnya tidak sama. Proses pembelajaran di kelas X 

menggunakan kurikulum 2013, sedangkan untuk kelas XI dan XII 

menggunakan kurikulum KTSP… ” (wawancara dengan Bapak 

Sunarno Utomo pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

Namun ada juga beberapa sekolah yang belum menggunakan 

kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, diantaranya adalah SMA 

Abdi Negara. Hal ini diperoleh dari keterangan kepala sekolah, seperti 
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wawancara berikut : ” … Untuk kurikulum di sini masih KTSP, untuk 

tahun depan untuk kelas X, XI sudah menerapkan kurikulum 2013, sudah 

ada anjuran, sudah ada surat” (wawancara dengan Ibu Triany Setyowati 

pada tanggal 29 Maret 2014) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SMA Abdi 

Negara belum menerapkan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 

2013/2014 ini. SMA Abdi Negara masih menggunakan kurikulum KTSP 

dalam proses belajar mengajarnya. Baru di tahun pelajaran 2014/2015 

nanti SMA Abdi Negara menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan 

anjuran pemerintah. 

   

a. Persiapan Pembelajaran 

Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus 

mempersiapkan berbagai macam persiapan pembelajaran. Persiapan 

pembelajaran tersebut diantaranya adalah pembuatan perangkat 

pembelajaran, seperti silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh 

keterangan bahwa sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru 

terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran tersebut. Seperti 

hasil wawancara berikut : “ Karena ini kan saya mayoritas di 

kurikulum 2013, makanya kita sebelum mengajar menyusun RPPnya, 

ya dimulai dari KI, KD, tujuan pembelajaran, KBM, dan penilaian ” 

(wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 
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Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sebelum 

pembelajaran Ibu Taslimah selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Demak 

menyusun RPP. Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Nur Qosim, 

guru sejarah SMA Negeri 3 Demak. Seperti pernyataan berikut. 

“ Kalau silabus itu sudah disediakan pemerintah yang kurikulum 

tahun 2013. Kalau RPP, Prota, Promes ya buat. Dalam 

penyusunan RPP tahapan-tahapannya yaitu, satu harus melihat 

silabusnya dulu, dari silabus itu nanti diambil menjadi tema-tema, 

temanya itu nanti dibagi menjadi 32 pertemuan dalam setahun 

…” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 Maret 

2014) 

 

Ibu Titik Subaryanti, guru sejarah SMA Abdi Negara juga 

memberi penjelasan mengenai penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Seperti berikut. 

“ Iya, ini silabus dan RPPnya. Sini nggak nyusun dimarahi mas. 

Prota sama promesnya juga ada. Tahapannya yaitu menyusun 

KKM dulu, KKM itu kan standar. Kemudian melihat standar 

kompetensinya, kompetensi dasar, indikator, materi, ruang 

lingkup, itu diambil dari silabus “ (wawancara dengan Ibu Titik 

Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu 

Taslimah, Bapak Nur Qosim, dan Ibu Titik Subaryanti sebelum 

melakukan kegiatan belajar mengajar membuat silabus dan RPP 

sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Pembuatan perencanaan 

pembelajaran tersebut dilakukan secara mandiri tanpa adanya peran 

dari MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah di Kabupaten 

Demak. Seperti wawancara berikut : “ Kalau di sini MGMPnya itu satu 

sekolah. Kalau MGMP kabupaten jarang, ketemunya cuma kalau bikin 
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soal semesteran…” (wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 

Maret 2014) 

Dari pernyataan Ibu Taslimah diketahui bahwa MGMP sejarah di 

Kabupaten Demak hanya bertemu ketika pembuatan soal untuk ulangan 

akhir semester dan ujian sekolah. Hal yang sama diungkapkan Ibu Titik 

Subaryanti, seperti berikut.  

“Kalau lain MGMP itu penyusunnya dari sana tapi kalau sejarah 

ini sampai sekarang sudah ada wacana tapi sampai sekarang 

belum, jadi per masing-masing guru itu membuat sendiri belum 

ada keseragaman… Jadi sejarah itu paling ketemu kalau buat soal 

” (wawancara dengan Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 

2014) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa MGMP 

Sejarah di Kabupaten Demak kurang berperan aktif dalam persiapan 

pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran hanya terfokus 

oleh masing-masing guru tanpa adanya pertemuan terlebih dahulu di 

tingkat MGMP. Pertemuan MGMP Sejarah di Kabupaten Demak hanya 

dilakukan ketika pembuatan soal semester maupun soal ujian sekolah. 

Selain pembuatan perangkat perencanaan tersebut, guru-guru juga 

menyiapkan hal-hal lain guna menunjang pembelajaran sejarah. Hal ini 

bertujuan agar pembelajaran sejarah yang akan disampaikan lebih 

menarik minat dan perhatian siswa serta memudahkan siswa untuk 

menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Persiapan-

persiapan itu antara lain adalah media dan sarana pembelajaran lainnya. 

Seperti wawancara berikut : 

“Ya kan kalau di kurikulum 2013 ini difokuskan pada browsing 

internet. Rata-rata kita browsing dulu. Kalau pas pelajaran, di 
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kurikulum 2013 ini kan siswa dituntut lebih aktif, kita 

membimbing. Kalau di sini biasanya internetnya kan kurang 

menjangkau, kadang pas pembelajaran kita membolehkan siswa 

pakai HP, saya minta bawa kabel data terus ke laptop“ 

(wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu 

Taslimah lebih fokus pada persiapan sarana untuk pembelajaran agar 

siswa lebih aktif dalam mencari sumber maupun materi pelajaran. 

Sedangkan Bapak Nur Qosim mempersiapkan media pendukung untuk 

pembelajaran seperti peta dan gambar-gambar. Seperti hasil wawancara 

berikut. 

“Ya paling mengidentifikasi atau menentukan nanti pada saat 

pertemuan mana yang menggunakan media. Sehingga nanti 

pertemuan seperti kemarin yang membahas mengenai Islam dan 

jalur perdagangan itu otomatis sudah saya persiapkan medianya, 

medianya adalah peta mengenai jalur perdagangan melalui jalur 

pelayaran” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 

14 Maret 2014) 

 

Hal yang sama juga dipersiapkan Ibu Titik Subaryanti sebelum 

melakukan proses pembelajaran. Seperti hasil wawancara berikut : “Ya 

paling, kalau memang perlu memakai media, persiapan untuk itu… Jadi 

ya hanya mempersiapkan media itu saja, kalau materinya tentang 

kerajaan-kerajaan ya peta, gambar-gambar” (wawancara dengan Ibu 

Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

Persiapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan belajar 

mengajar sangat diperlukan oleh guru guna menunjang pembelajaran 

yang akan disampaikan. Sehingga penyampaian materi yang 

disampaikan lebih mudah diserap oleh siswa dan siswa lebih tertarik 

pada proses pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Guru dalam Pembelajaran sejarah 

Guru sejarah mempunyai peranan penting dalam keseluruhan 

pembelajaran sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat 

bantu pembelajaran secara mekanis dan mengembangkan pendidikan 

yang berfokus pada kemajuan siswa, guru sejarah juga memegang 

peranan penting dalam membuat pembelajaran sejarah menjadi hidup 

dan menarik bagi siswa. 

Seorang guru harus bisa menjadi contoh dan tuntunan bagi 

siswa. Kedisiplinan guru dalam pembelajaran dapat memberikan 

contoh kepada siswa agar masuk tepat waktu dan disiplin ketika 

pembelajaran dimulai. Kehadiran guru-guru sejarah di SMA Negeri 1 

Demak, SMA Negeri 3 Demak, dan SMA Abdi Negara dalam kelas 

bisa dikatakan tepat waktu dan disiplin, seperti wawancara dengan 

siswa-siswi di masing-masing sekolah berikut : “Iya tepat waktu. Tapi 

jika ada kayak rapat itu agak terlambat” (wawancara dengan Pramesti 

Widya Kirana siswi SMA N 1 Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 

Pernyataan Pramesti Widya Kirana dikuatkan oleh siswa SMA 

Negeri 1 Demak yang lain, Rechika Ardhia Permatasari. Seperti hasil 

wawancara berikut : “Iya tepat waktu. Biasanya full sesuai alokasi 

waktu, tapi kalau ada rapat biasanya ditinggal tapi dikasih tugas” 

(wawancara dengan Rechika Ardhia Permatasari siswi SMA N 1 

Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 
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Ahsolul Muzaki juga menguatkan dua pendapat di atas, seperti 

hasil wawancara berikut : “Iya tepat waktu, tapi kalau ada briefing 

biasanya ya telat dikit” (wawancara dengan Ahsolul Muzaki siswa 

SMA N 1 Demak pada tanggal 5 April 2014) 

Guru sejarah di SMA Negeri 3 Demak juga merupakan guru 

yang disiplin, Seperti pernyataan berikut : “Langsung, tepat waktu 

sekali” (wawancara dengan Putri Agustina Rahayu siswi SMA N 3 

Demak pada tanggal 5 Maret 2014) 

Pernyataan Putri Agustina Rahayu dikuatkan oleh Cynthia Devi, 

siswi kelas XI.IPA.5 SMA Negeri 3 Demak. Seperti hasil wawancara 

berikut : “Biasanya langsung, tapi kalau ada briefing telat beberapa 

menit” (wawancara dengan Cynthia Devi siswi SMA N 3 Demak pada 

tanggal 12 Maret 2014) 

Siswa lain juga menambahkan bahwa kehadiran guru sejarah 

SMA Negeri 3 Demak tepat waktu. Seperti pernyataan berikut : 

“Langsung, tepat waktu” (wawancara dengan Catur Windiarso siswa 

SMA N 3 Demak pada tanggal 15 Maret 2014) 

Siswa SMA Abdi Negara juga memberikan keterangan 

mengenai kehadiran guru sejarah ketika dimulainya pembelajaran di 

kelasnya. Seperti hasil wawancara berikut : “Tepat waktu, kalau 

selesai juga setelah bel baru keluar” (wawancara dengan Ririn Heni L 

siswi SMA Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Hal yang sama diungkapkan oleh Ika Zuliyanti, siswa kelas 

XI.IPA SMA Abdi Negara. Seperti berikut : “Iya. Kalau selesai 



67 
 

 

 

waktunya malah kadang lebih sedikit” (wawancara dengan Ika 

Zuliyanti siswi SMA Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Siswa lainnya yaitu Lena Anis Suci Ana juga member 

penguatan mengenai pernyataan di atas. Seperti hasil wawancara 

berikut : “Iya tepat waktu” (wawancara dengan Lena Anis Suci Ana 

siswi SMA Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Dari pernyataan siswa-siswi di tiga sekolah penelitian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kehadiran guru-guru sejarah di SMA Negeri 

1 Demak, SMA Negeri 3 Demak, dan SMA Abdi Negara tepat waktu 

dan pembelajaran yang dilakukan juga sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan.  

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat menjadi faktor 

utama penentu berhasil atau tidaknya pembelajaran yang terdapat 

dalam tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

bisa dilihat dari hasil wawancara dengan siswa-siswi berikut :  

“Karena ini kurikulum 2013 maka penjelasan dari guru itu 

sedikit berkurang, medianya itu paling banyak dari internet. Jadi 

setiap siswa itu harus bisa pembelajarannya sendiri dan aktif. 

Jadi kalau belum jelas bisa ditanyakan gurunya” (wawancara 

dengan Pramesti Widya Kirana siswi SMA N 1 Demak pada 

tanggal 27 Maret 2014) 

 

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh siswa 

SMA Negeri 1 Demak yang lain. Seperti hasil wawancara berikut. 

“Biasanya itu kita disuruh merangkum terlebih dahulu, bisa dari 

buku dan dari internet lalu nanti dibahas. Jadi kita dilatih untuk 

mandiri, mencari sendiri terlebih dahulu baru dibahas oleh guru” 

(wawancara dengan Rechika Ardhia Permatasari siswi SMA N 1 

Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 

 



68 
 

 

 

Siswa SMA Negeri 1 Demak yang lain juga mengungkapkan hal 

yang hampir sama. Seperti hasil wawancara berikut : “Biasanya 

disuruh merangkum, nyari materi di internet, setelah itu nanti dibahas 

bareng-bareng dengan guru” (wawancara dengan Ahsolul Muzaki 

siswa SMA N 1 Demak pada tanggal 5 April 2014) 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Demak menuntut siswanya 

lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dituntut untuk 

lebih mandiri dan aktif mencari sendiri materi pelajaran, jika siswa 

mengalami kesulitan bisa dikonsultasikan dengan guru. 

Siswa-siswa SMA Negeri 3 Demak juga memberikan 

keterangan mengenai pembelajaran sejarah yang diberikan oleh 

gurunya. Seperti hasil wawancara berikut : “pembelajaran yang 

disampaikan Pak Qosim jelas” (wawancara dengan Putri Agustina 

Rahayu siswi SMA N 3 Demak pada tanggal 5 Maret 2014) 

Siswa lain juga menambahkan penjelasan mengenai 

pembelajaran sejarah yang diberikan oleh guru. Seperti pernyataan 

berikut : “Biasanya disuruh merangkum dulu, habis merangkum terus 

dijelaskan per detailnya, kalau kurang paham ditanyakan kepada 

gurunya lalu gurunya menjelaskan” (wawancara dengan Cynthia Devi 

siswi SMA N 3 Demak pada tanggal 12 Maret 2014) 

Catur Windiarso siswa kelas XII SMA N 3 Demak juga member 

penguatan seperti berikut : “Jelas dan selalu dikasih pertanyaan” 
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(wawancara dengan Catur Windiarso siswa SMA N 3 Demak pada 

tanggal 15 Maret 2014) 

Dari ketiga pernyataan siswa SMA Negeri 3 Demak tersebut 

dapat dilihat bahwa guru memberikan pembelajaran yang bisa 

membuat siswa menjadi jelas mengenai pelajaran yang disampaikan. 

Guru menyuruh siswa untuk merangkum materi pelajaran, setelah itu 

dibahas bersama-sama. Guru juga melakukan tanya jawab kepada 

siswa agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. 

Siswa SMA Abdi Negara juga memberikan keterangan 

mengenai pembelajaran sejarah. Seperti hasil wawancara dengan 

beberapa siswa berikut : “Asyik, ya jelas juga kalau nerangin gitu” 

(wawancara dengan Ririn Heni L siswi SMA Abdi Negara pada 

tanggal 21 Maret 2014) 

Siswa lain juga menambahkan pernyataan mengenai 

pembelajaran sejarah seperti berikut : “Alhamdulillah ya paham, tapi 

kadang ada yang ngga” (wawancara dengan Ika Zuliyanti siswi SMA 

Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Lena Anis Suci Ana juga memberikan pernyataan mengenai 

pembelajaran sejarah. seperti hasil wawancara berikut : “Cukup 

menyenangkan, pembelajaran juga efektif dan cara menerangkan 

beliau juga jelas” (wawancara dengan Lena Anis Suci Ana siswi SMA 

Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Dari beberapa keterangan siswa di SMA Abdi Negara dapat 

dilihat bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah di SMA 
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tersebut cukup menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru juga cukup efektif dan materi yang disampaikan bisa diterima 

oleh siswa. 

Hasil wawancara tersebut memberikan keterangan bahwa guru-

guru di masing-masing sekolah memberikan pembelajaran yang bisa 

diterima oleh siswa dan menuntut siswa lebih aktif dalam berjalannya 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang santai namun tetap fokus 

pada materi menjadikan siswa bisa memahami apa yang disampaikan 

oleh guru.  

Sedangkan untuk proses pembelajaran sendiri menurut guru-

guru terdapat perbedaan pendapat antara guru-guru di SMA negeri 

dengan SMA swasta. Berikut adalah hasil wawancara dengan guru di 

SMA negeri : 

“Kebetulan kita habis mid, sebagian besar siswa hasilnya bagus, 

ada yang 95, 80, tapi ada juga yang 60, 50. Tapi ya nggak jelek 

juga, banyak yang 95, 90, 80. Itu kan bisa menjadi ukuran 

ternyata pelajaran yang kita bahas bersama bisa mereka pahami” 

(wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 

 

Bapak Nur Qosim, guru sejarah SMA Negeri 3 Demak juga 

menambahkan penjelasan mengenai proses pembelajaran. Seperti 

hasil wawancara berikut. 

“Selama untuk pembelajaran di MIA, MIA itu IPA, 90 % bagus 

meskipun ada 10 % anak MIA yang merasa berat mengikuti 

pelajaran yang saya lakukan dengan pembelajaran kurikulum 

2013 berjalan cepat dan banyak sekali tugas. Kalau yang IPS itu 

berjalan lambat sekitar 50 %, kalau yang MIA 90 % bisa 

mengikuti” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 

14 Maret 2014) 
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Pembelajaran sejarah di SMA negeri cenderung berjalan lancar. 

Siswa di SMA negeri lebih bisa menerima pelajaran yang diberikan 

guru dengan baik. Pendapat yang berbeda diberikan Ibu Titik 

Subaryanti sebagai guru di SMA swasta, seperti hasil wawancara 

berikut. 

“Respon dari anak-anak, kalau anak-anak di sini kan 

kemampuannya di bawah anak-anak negeri, kita harus ekstra 

sabar dan nuwun sewu pembelajarannya saya itu dianggap agak 

nyeleneh karena saya orangnya nyeleneh, dekat dengan anak-

anak. Karena gini, kalau anak-anak itu dikeras akan menjadi 

semakin, itu menurut pandangan saya secara sepihak. Jadi saya 

memang di sela-sela pembelajaran saya ajak guyonan, kalau 

nggak demikian, sejarah itu identik dengan menghafal, jadi 

anak-anak itu cepet bosen, kalau sudah bosen ada yang tidur, 

ada yang pergi ke kantin, kalau saya modelnya nggak seperti itu 

jam terakhir anak-anak hilang semua. …” (wawancara dengan 

Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Dari pernyataan dari Ibu Titik Subaryanti tersebut, dapat dilihat 

bahwa respon yang diberikan siswa kurang dibandingkan dengan 

siswa lain di SMA negeri. Guru harus ekstra sabar dan harus 

memberikan pelajaran dengan santai untuk mengikuti kemampuan 

anak didiknya.  

 

2) Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sejarah 

Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Sumber 

pembelajaran inilah yang menjadi panduan bagi siswa untuk 

memperoleh pengetahuan dan informasi selain penjelasan dari guru. 

Dalam proses pembelajaran saat ini, siswa dituntut untuk lebih aktif 



72 
 

 

 

dalam menggali sumber pembelajaran. Seperti hasil wawancara 

berikut : “Sumber belajarnya ya macem-macem. Tapi kan sekarang 

kita mencarinya yang terbaru, itu kita dapat dari internet. Di samping 

buku-buku kita, lebih banyak kita dari internet” (wawancara dengan 

Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 

Bapak Nur Qosim menambahkan keterangan mengenai sumber 

belajar yang dipakai dalam pembelajarannya. Seperti wawancara 

berikut. 

“Sumber pembelajaran yang pasti buku paket, terus saya 

membebaskan anak untuk membaca buku apa saja yang penting 

materinya, temanya itu sesuai. Terus yang sangat membantu itu 

adalah internet, karena sifatnya instan dan mudah dicari, 

kapanpun, dimanapun dan di tambah juga dengan gambar-

gambar.” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 

14 Maret 2014) 

 

Ibu Titik Subaryanti juga menguatkan kedua pendapat di atas. 

Seperti pernyataan berikut : “Ya dari buku itu tho, njenengan tadi lihat 

sendiri hanya melulu dari buku paket. Internet juga, biasanya saya 

ngasih tugas mencari di internet” (wawancara dengan Ibu Titik 

Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa selain buku 

pelajaran, siswa juga menggali informasi dari internet. Di zaman 

sekarang sangatlah mudah mencari dari internet. Akses internet 

sekarang juga mudah didapat. Dari internet siswa dapat menggali 

berbagai informasi terutama informasi mengenai pelajaran sejarah. 

Sehingga siswa akan mendapat informasi yang banyak tentang sejarah 

dengan cepat dan mudah. 
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Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan 

sumber belajar tersebut di SMA swasta. Seperti pernyataan berikut :  

“Ya belum maksimal, anak di sini nggak bisa kalau disuruh beli 

buku. Saya katakan tadi LKS harga Rp. 6000 saja kadang 

ngemplang nggak bayar. Jadi ya belum maksimal, mereka lebih 

banyak mendapatkan keterangan dari saya” (wawancara dengan 

Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Dari hasil pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

pemanfaatan sumber belajar tersebut kurang maksimal. Hal ini 

dikarenakan oleh sebagian besar siswa di SMA Abdi Negara secara 

ekonomi berada di taraf menengah ke bawah. Sumber belajar berupa 

buku paket pelajaran sejarah hanya mereka pegang ketika jam 

pelajaran karena buku pelajaran yang mereka pakai adalah buku milik 

perpustakaan sekolah, bukan milik mereka secara pribadi.   

 

3) Metode Mengajar yang Digunakan Guru dalam Pembelajaran 

Sejarah 

Metode mengajar digunakan oleh guru untuk mengefektifkan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Metode yang digunakan harus 

membuka pengetahuan dan pengalaman para siswa dalam 

pengembangan pemahaman. Berbagai metode digunakan oleh guru 

untuk mendapatkan perhatian dan minat dari siswa serta dengan 

metode tersebut diharapkan membantu guru untuk lebih optimal 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berbagai faktor mempengaruhi guru dalam memilih metode 

mengajar yang akan diterapkan kepada siswanya. Sehingga masing-
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masing guru menggunakan metode mengajar yang berbeda-beda 

antara guru yang satu dengan guru yang lain. Seperti hasil wawancara 

berikut. 

“Untuk kurikulum ini mayoritas menggunakan problem based 

learning dan inquiry. Kalau ceramah ya sedikit-sedikit ya, untuk 

kurikulum ini kan guru bicara di pendahuluan, sekitar 10-15 

menit, kemudian siswa yang memecahkan masalah itu bersama-

sama, baru saya memberi penguatan di 20 menit terakhir” 

(wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014)  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak yang diampu oleh Ibu 

Taslimah menggunakan metode problem based learning dan inquiry. 

Penggunaan metode ini bertujuan membuat siswa menjadi lebih aktif, 

kritis dan mandiri.  

Berbeda dengan SMA Negeri 1 Demak, metode lain digunakan 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Demak, seperti dalam 

wawancara berikut. 

“Untuk metode, metode oleh pemerintah itu kan sudah 

ditetapkan, metode umum itu namanya metode scientific. 

Metode scientific itu adalah metode yang berakar dari dua 

metode yaitu metode deduktif dan induktif… Tapi untuk latihan 

membuat analisis sementara ini anak saya suruh buat problem 

solving, atau penelitian proyek. Anak saya beri tugas 

menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik tertentu,” 

(wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 Maret 

2014) 

 

SMA Negeri 3 Demak, menurut Bapak Nur Qosim dalam 

pembelajarannya menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yaitu metode scientific yang lebih menekankan fakta dan 

berfikir logis. Untuk lebih melatih kemampuan analisis siswa, Bapak 
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Nur Qosim memberikan penugasan dengan metode problem solving 

yang berfokus pada kemampuan siswa dalam pemecahan masalah.   

Untuk SMA Abdi Negara juga menggunakan metode yang 

berbeda dalam pembelajaran sejarah yang diampu oleh Ibu Titik 

Subaryanti, seperti hasil wawancara berikut. 

“Metodenya diskusi, yang jelas itu bisa berjalan diskusi … maka 

saya metodenya itu, observasi, observation learning kemudian 

diskusi, diskusi saja tidak tiap hari. Masih model lama memang, 

cenderung saya banyak berbicara…” (wawancara dengan Ibu 

Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Dalam pembelajaran sejarah di SMA Abdi Negara 

menggunakan metode diskusi untuk melatih keberanian, keaktifan dan 

kerjasama diantara siswa. Selain itu juga menggunakan observation 

learning, dalam metode ini siswa melakukan pembelajaran 

berdasarkan hasil pengamatan. 

Dari berbagai metode yang telah diterapkan di masing-masing 

sekolah, guru-guru tidak bisa meninggalkan metode mengajar dengan 

ceramah. Bagaimanapun juga siswa tidak bisa ditinggalkan begitu saja 

oleh guru. Siswa perlu mendapatkan bimbingan, pengetahuan, dan 

motivasi dari guru walaupun dalam porsi yang lebih sedikit.  

 

4) Alat Bantu Pembelajaran yang Digunakan Guru dalam 

Pembelajaran Sejarah 

Alat bantu pembelajaran digunakan untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar agar siswa nantinya diharapkan lebih memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan penggunaan alat bantu 
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pembelajaran, siswa dapat lebih mudah mencerna pembelajaran 

karena alat bantu pembelajaran tersebut dapat lebih merangsang 

penglihatan maupun pendengaran siswa ataupun keduanya. Sehingga 

pembelajaran yang diberikan guru bisa tertransfer dengan baik. 

Berbagai macam alat bantu pembelajaran digunakan oleh guru. 

Seperti hasil wawancara berikut : “Ya kita selalu memakai LCD, 

internet, itu yang paling utama disamping buku-buku juga. Kita pakai 

PPT biasanya …” (wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 

Maret 2014) 

Bapak Nur Qosim, guru sejarah SMA Negeri 3 Demak juga 

menambahkan. Seperti pernyataan berikut. 

“Alat bantunya yang pasti kan papan tulis, kemudian peta, 

kemudian gambar-gambar. Gambar-gambar itu gambar-gambar 

dari internet biasanya. Biasanya juga kita pakai LCD, kan di 

kelas juga ada LCD” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim 

pada tanggal 14 Maret 2014) 

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Taslimah dan Bapak Nur 

Qosim yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Demak dan SMA 

Negeri 3 Demak dapat dilihat bagaimana mereka menggunakan alat 

bantu dalam pembelajarannya, sehingga dapat membantu materi yang 

akan disampaikan kepada siswa. Media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran antara lain LCD (Liquid Crystal 

Display). Selain menggunakan LCD guru juga menggunakan media 

yang lain seperti peta dan gambar. 

Hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Titik Subaryanti yang 

merupakan guru di SMA Abdi Negara, seperti wawancara berikut. 
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“Nggak ada, kalau peta ya cuma peta dunia, hanya peta 

Indonesia saja itupun tidak semua kelas … Kalau gambar-

gambar di kelas itu ya hanya gambar pahlawan terus candi-candi 

itu anak-anak saya suruh kliping” (wawancara dengan Ibu Titik 

Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Kelengkapan alat bantu pembelajaran di SMA Abdi Negara 

sangatlah minim, hal ini terjadi karena mereka bergantung pada 

keuangan yayasan, bantuan dari pemerintah pun juga tidak sebesar 

yang diterima oleh SMA negeri. Dengan minimnya alat bantu 

pembelajaran, guru kurang bisa memberi gambaran tentang materi 

yang akan disampaikan kepada siswa.  

 Penggunaan alat bantu pembelajaran ini sangatlah bermanfaat 

bagi pembelajaran sejarah. Penjelasan-penjelasan lisan saja yang 

didapat siswa tidak dapat membuat sejarah menjadi hidup dan relevan 

dengan kehidupan para pelajar yang berorientasi masa kini atau masa 

depan. Dengan adanya alat bantu dapat memberikan gambaran kepada 

siswa bagaimana sejarah itu terjadi dan memberikan informasi yang 

lebih kepada siswa. 

 

5) Sarana dan Prasarana yang Menunjang dalam Pembelajaran 

Sejarah 

Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan terlaksananya kegiatan pembelajaran. Di samping faktor 

kemampuan pengajar, pengembangan strategi belajar sangat berkaitan 

erat dengan tersedianya fasilitas dan kelengkapan kegiatan belajar 

mengajar atau sarana pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana 
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sangatlah menunjang dalam berjalannya proses pembelajaran. 

Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal dapat mempertinggi 

kualitas proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang berjalannya 

pembelajaran di masing-masing sekolah berbeda-beda. Seperti 

wawancara berikut. 

“Bagus juga di sini. Nanti bisa njenengan lihat di dalam kelas 

bagaimana. Lab IPS punya, tapi kan kemarin baru saja 

pembenahan, barang-barangnya dipindahkan. Sampai saat ini 

saya belum menemukan di mana. Kalau pemanfaatannya saya 

kurang begitu, kan sekarang saya pembelajarannya di luar kelas 

dan di dalam kelas itu sudah mencukupi, kan kita bukan seperti 

IPA yang banyak praktek. Dan kadang-kadang untuk media saya 

membawanya ke dalam kelas. Pemutaran film di dalam kelas 

juga sudah ada LCD jadi saya kurang memanfaatkan lab IPS” 

(wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 

 

Bapak Nur Qosim, guru sejarah SMA Negeri 3 Demak juga 

menambahkan. Seperti pernyataan berikut. 

“Alhamdulillah cukup kalau untuk internet, permasalahannya 

belum semua anak mempunyai laptop, kalau wifi-nya di SMA 3 

sudah cukup. Walaupun tidak di setiap penjuru ada, namun 

selama anak mau mendekat ke haul itu bisa sepuasnya mainan 

internet. Kalau lab IPS itu memang ada namun pemanfaatannya 

belum maksimal, baru untuk menyimpan media-media 

pembelajaran IPS saja” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim 

pada tanggal 14 Maret 2014) 

 

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana 

dan prasarana di SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 Demak 

sangatlah cukup dan memadai seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Taslimah dan Bapak Nur Qosim. SMA Negeri 1 Demak dan SMA 

Negeri 3 Demak juga sudah mempunyai Laboratorium IPS. Namun 
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dalam pemanfaatan Laboratorium IPS tersebut masih belum 

maksimal. Laboratorium tersebut hanya digunakan untuk menyimpan 

media-media pembelajaran sejarah saja. 

Berbeda dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh SMA negeri yang cukup memadai. Perbedaan kelengkapan 

sarana dan prasarana terlihat di SMA Abdi Negara yang merupakan 

SMA swasta. 

“Minim, sarana dan prasarananya minim. Golek-golek dewe 

ning kene mas. Ya maklum karena di sini sekolahnya kecil. Lha 

wong saya minta buku saja setengah rodo ngedrel, itu juga 

bertahap, separo dulu, dari satu kelas itu separo dulu. Nuwun 

sewu memang sarananya belum memadahi” (wawancara dengan 

Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titik Subaryanti, 

kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran 

sejarah yang dimiliki oleh SMA Abdi Negara sangatlah minim. Dalam 

melengkapi sarana dan prasarananya mereka mencari sendiri. 

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Abdi Negara 

cukup mempengaruhi berjalannya proses kegiatan belajar mengajar.  

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik. Untuk itu guru perlu melakukan 

berbagai macam evaluasi, baik itu untuk menilai sikap siswa, 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, dan keterampilan apa saja 

yang dimiliki oleh siswa. Berbagai macam evaluasi yang dilakukan oleh 
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guru dapat dilihat dari hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 1 

Demak berikut. 

“Evaluasinya itu ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotorik. 

Sebenarnya untuk kurikulum 2013 setiap pertemuan itu sudah 

termasuk penilaian, tidak harus berpatokan sama ulangan. Bisa 

saja setiap pembelajaran kita lakukan penilaian, apalagi untuk 

afektif kan memang pas kegiatan KBM. Untuk ulangan juga tidak 

bisa dibatasi, kurikulum ini kan terbuka jadi kita tidak membatasi 

harus menganalisa, menyebutkan angka tidak boleh, tergantung 

siswa pemahamannya sampai mana, silahkan dituangkan dalam 

tulisan. Memang harus terbuka, untuk mencapai nilai maksimal 

itu harus menuangkan semua yang ada di pikirannya dalam 

tulisan tersebut, kita tidak boleh membatasi” (wawancara dengan 

Ibu Taslimah pada tanggal 27 Maret 2014) 

 

Ibu Taslimah yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Demak 

telah menggunakan kurikulum 2013 di dalam pembelajarannya 

sehingga proses evaluasi dilakukan setiap kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain itu juga diberikan penugasan-penugasan kepada 

siswa. 

“Penugasannya sesuai dengan RPP. Jadi tujuan pembelajarannya 

apa, nantikan muncul tugas terstruktur, tugas tidak terstruktur, 

dan di kelas X itu ada penilaian diri, penilaian antar siswa, 

tugasnya pokoknya sesuai dengan tujuan kita. Tugas terstruktur 

misalnya membuat makalah, yang tidak terstruktur biasanya 

tugas-tugas untuk kunjungan. Kalau yang tidak terstruktur 

waktunya lebih lama, tapi kalau yang tertruktur biasanya saya 

kasih waktu 1 minggu” (wawancara dengan Ibu Taslimah pada 

tanggal 27 Maret 2014) 

 

Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa Ibu Taslimah 

memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan RPP yang telah 

dirancangnya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam 

RPP nanti muncul tugas terstruktur dan tidak terstruktur yang diberikan 

kepada siswa. Untuk tugas terstruktur guru memberikan waktu 1 
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minggu untuk mengumpulkannya, sedangkan untuk tugas tidak 

terstruktur guru memberikan waktu yang lebih lama. 

SMA Negeri 3 Demak yang sama-sama sudah menerapkan 

kurikulum 2013 juga mempunyai berbagai macam evaluasinya, seperti 

wawancara berikut.  

“Evaluasi memang secara ideal itu rumit karena di dalam 

petunjuk kurikulum 2013 itu ada evaluasi diri, penilaian 

portofolio kemudian tes tertulis, dan sebagainya. Tetapi saya lebih 

banyak menggunakan penilaian portofolio, tetapi juga tidak 

meninggalkan ulangan. Penilaian ulangan itu pasti diadakan untuk 

misalnya ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Di 

samping itu juga saya diakhir pelajaran juga memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. Itu juga saya gunakan untuk evaluasi” 

(wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 Maret 

2014) 

 

Beliau juga menambahkan penjelasan mengenai penilaian yang 

digunakannya. Seperti pernyataan berikut. 

“Kalau kurikulum baru penilaian itu kan ada tiga. Penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Di kurikulum 

baru penilaian sikap itu lebih penting, lebih tinggi daripada 

penilaian pengetahuan…” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim 

pada tanggal 14 Maret 2014) 

 

Bapak Nur Qosim selain melakukan tes tertulis dalam proses 

evaluasinya, beliau juga mengadakan evaluasi diri siswa. Sikap siswa 

selama pembelajaran merupakan fokus utama dalam evaluasi diri ini. 

Selain itu juga Bapak Nur Qosim melakukan penilaian portofolio. Di 

dalam tugas portofolio tersebut tersimpan berbagai macam penugasan-

penugasan di dalamnya, seperti berikut : “Penugasannya yaitu yang 

paling banyak tugas-tugas portofolio, membuat essay, lalu penelitian 

proyek, kemudian problem based learning, lalu membuat kliping, 



82 
 

 

 

sekitar itu” (wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 

Maret 2014) 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Bapak Nur Qosim 

memberikan tugas-tugas seperti membuat essay, penelitian proyek, 

problem based learning, membuat kliping yang semuanya itu dijadikan 

satu menjadi tugas portofolio siswa. Sedangkan di SMA Abdi Negara 

yang diampu oleh Ibu Titik Subaryanti, evaluasinya lebih memfokuskan 

pada tes-tes tertulis kepada siswa, seperti hasil wawancara berikut. 

“Evaluasi ya hanya kalau KD sudah selesai ya ulangan harian. 

Nanti setelah ulangan harian nilainya nggak masuk ya remidi, 

kalau yang sudah bagus pakai pengayaan. Kemudian tiga bulanan 

ada UTS, ulangan tengah semester itu. Setelah itu ulangan akhir 

semester” (wawancara dengan Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 

21 Maret 2014) 

 

Evaluasi yang diterapkan Ibu Titik Subaryanti adalah ulangan-

ulangan yang diberikan kepada siswa, baik itu ulangan harian, ulangan 

tengah semester, dan ulangan akhir semester. Namun Ibu Titik 

Subaryanti juga memberikan penugasan kepada siswa, seperti berikut. 

“Terstruktur, kemudian tugas mandiri, PR itu kan tugas mandiri. 

Tugas terstruktur itu misalnya meresume dan sebagainya. Jadi ada 

TMT, mandiri terstruktur, kemudian tugas mandiri. Kalau yang 

terstruktur itu contohnya seperti kelas X itu pada akhir pelajaran 

saya suruh untuk membuat historiografi, bukan dari materi lain 

tapi membuat historiografi dari sekolah itu sendiri, jadi sejarah 

Abdi Negara, tugasnya seperti itu” (wawancara dengan Ibu Titik 

Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Penugasan-penugasan yang diberikan oleh Ibu Titik Subaryanti 

lebih kepada tugas terstruktur dan tugas mandiri siswa. Tugas mandiri 

yang diberikan kepada siswa berupa PR (Pekerjaan Rumah) yang 

diberikan guru pada akhir proses pembelajaran. Sedangkan untuk tugas 
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terstruktur bisa berupa siswa diminta untuk meresume materi pelajaran 

dan membuat makalah. Untuk tugas terstruktur dapat dilakukan secara 

bersama-sama atau berkelompok. 

Proses belajar yang diberikan guru kepada siswa bertujuan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus melakukan evaluasi kepada 

siswa. Dari hasil evaluasi tersebut akan terlihat sejauh mana 

pembelajaran yang telah diberikan oleh guru dapat diterima oleh siswa. 

Evaluasi juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan respon 

siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dilihat bahwa penilaian 

dalam kurikulum 2013 lebih menitikberatkan kepada penilaian sikap 

siswa. Seperti diketahui bahwa tujuan kurikulum 2013 adalah 

pendidikan karakter dan sikap siswa untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik dan berguna bagi semuanya. Sehingga penilaian sikap 

mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan penilaian 

kognitif dan psikomotorik. 

  

3. Kendala Guru dalam Pembelajaran Sejarah 

Setiap proses yang dilalui dalam kehidupan pasti mempunyai 

masalah-masalah atau kendala-kendala. Di dalam proses pembelajaran 

sejarah juga mempunyai kendala-kendala yang dialami oleh guru. Dengan 

adanya kendala-kendala tersebut dapat menghambat berjalannya proses 

pembelajaran. Berbagai macam kendala dialami guru antara lain sikap dan 
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respon siswa dalam pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, 

kelengkapan sumber belajar, dan sebagainya.  

Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya mempunyai 

kendala masing-masing dalam proses pembelajaran sejarahnya. Menurut 

Ibu Taslimah di SMA Negeri 1 Demak yang merupakan mantan RSBI 

juga mengalami kendala dalam pembelajaran sejarah. 

“Kendalanya itu gini, kadang pembelajaran sejarah itu dianggap 

kurang penting, apalagi pas RSBI kemarin pelajaran sejarah 

dianggap tidak penting sama sekali sehingga siswa tidak begitu 

berminat… Kadang-kadang mereka lebih fokusnya pada pelajaran 

ujian nasional…“ (wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 

Maret 2014) 

 

Kendala yang dialami pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Demak adalah perhatian dari siswa itu sendiri terhadap pembelajaran 

sejarah. Siswa lebih cenderung fokus terhadap mata pelajaran lain yang 

diujikan dalam ujian nasional. Pelajaran sejarah oleh sebagian siswa 

dianggap tidak penting, mereka lebih fokus pada pelajaran lain seperti 

matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Untuk itu guru harus 

memberikan pengertian lebih tentang bagaimana pelajaran sejarah itu 

sendiri. 

“Kita berusaha semaksimal mungkin. Siswa kan awalnya tidak 

tertarik, tetapi saya selalu menekankan pentingnya pelajaran sejarah, 

untuk nasionalisme, pelajaran sejarah kan akan keluarkan pada tes-

tes, tes cpns misalnya. Saya selalu menanamkan bahwa pelajaran 

sejarah itu penting untuk terjun ke masyarakat, untuk menempa 

semangat nasionalisme agar kita mempunyai jati diri. Saya selalu 

menyampaikan seperti itu agar mereka tidak mengesampingkan 

pelajaran sejarah” (wawancara dengan Ibu Taslimah pada tanggal 27 

Maret 2014) 
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Untuk menarik minat dan perhatian siswa Ibu Taslimah memberikan 

penekanan bagi siswa tentang bagaimana pentingnya pelajaran sejarah. 

Pelajaran sejarah dapat dapat meningkatkan nasionalisme, dengan 

pelajaran sejarah kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif untuk bekal 

siswa terjun di masyarakat. Selain itu juga pelajaran sejarah akan muncul 

pada tes CPNS yang merupakan impian sebagian besar siswa di masa 

depan. 

Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Demak juga mengalami 

kendala seperti yang diungkapkan Bapak Nur Qosim sebagai berikut. 

“Kendala-kendalanya itu adalah budaya belajar. Perlakuan antara 

guru satu dengan yang lain itu kadang-kadang membuat anak yang 

awalnya enjoy berubah menjadi terbebani. Budaya belajar itu belum 

menyatu. Kadang-kadang anak itu ada yang masih pengen santai” 

(wawancara dengan Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 Maret 2014) 

 

Menurut Bapak Nur Qosim budaya belajar dari siswa menjadi 

kendala dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Demak. Guru-guru 

lain juga memberikan pengaruh terhadap karakter dan perhatian siswa. 

Pembelajaran guru lain yang cenderung santai, membuat siswa menjadi 

lebih lambat dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika siswa bertemu 

dengan guru yang lebih disiplin dan tegas dalam pembelajaran, mereka 

akan kesulitan dalam mengikuti pelajaran guru tersebut. 

Untuk merubah karakter siswa tersebut, guru harus melakukan 

pendekatan dan motivasi kepada siswa. Seperti yang wawancara berikut 

“Selama ini hanya memberikan motivasi, melakukan pendekatan pribadi, 

memberitahukan tentang manfaat belajar” (wawancara dengan Bapak Nur 

Qosim pada tanggal 14 Maret 2014) 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengatasi 

kendala yang dialami dalam pembelajaran sejarah, Bapak Nur Qosim 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat dalam belajar 

khususnya pelajaran sejarah. Selain itu beliau juga melakukan pendekatan 

pribadi dengan siswa yang mengalami masalah dalam budaya belajar, dari 

sinilah guru bisa mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut dan 

nantinya guru akan memberikan pengertian kepada siswa. Bapak Nur 

Qosim juga memberitahukan kepada siswa tentang manfaat belajar 

sejarah. Pelajaran sejarah tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga 

mengambil nilai-nilai dari beberapa peristiwa yang telah terjadi yang akan 

diterapkan di masa sekarang dan  masa yang akan datang. 

Selain permasalahan yang ada dalam diri siswa. Permasalahan lain 

dihadapi oleh SMA swasta seperti SMA Abdi Negara. Seperti hasil 

wawancara berikut. 

“Yang jelas sarananya itu tadi, medianya, kemudian saya belum 

pernah membawa keluar, sebenarnya juga pengen tetapi takut tidak 

bisa mengawasi, anak-anak di sini itu kadang-kadang diajak ke sana 

juga sulit. Yang jelas kekurangan media, kemudian sumber belajar” 

(wawancara dengan Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 

2014) 

 

Menurut ibu Titik Subaryanti selain sikap siswa yang kurang 

antusias dalam proses pembelajaran, beliau juga menghadapi masalah lain 

yaitu sarana yang kurang lengkap dalam menunjang pembelajaran sejarah 

seperti kurangnya media pebelajaran dan terbatasnya buku pelajaran 

sebagai sumber belajar. Dengan kendala-kendala yang dialami tersebut 

menjadikan proses pembelajaran kurang optimal. 
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Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, Ibu Titik Subaryanti 

melakukan berbagai cara seperti hasil wawancara berikut. 

“Ya mungkin mengusulkan supaya diperbanyak lagi buku-buku 

sumber belajarnya, kemudian mungkin saya harus lebih kreatif 

menciptakan media-media yang ada, sehingga proses belajar 

semakin menarik dan anak-anak hasilnya bagus” (wawancara dengan 

Ibu Titik Subaryanti pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Ibu Titik Subaryanti menurut hasil wawancara di atas, beliau akan 

mengusulkan kepada sekolah agar memperbanyak lagi buku-buku sejarah 

guna menunjang siswa dalam menggali sumber sejarah. Beliau juga akan 

membuat media-media pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar 

akan menjadi lebih menarik dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan 

baik yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap nilai yang akan 

diraih oleh siswa. 

Dalam proses pembelajaran sejarah, berbagai macam kendala 

dialami oleh guru. Kendala yang dihadapi tersebut bisa berasal dari dalam 

diri siswa maupun kelengkapan sarana yang menunjang proses 

pembelajaran sejarah. Sebagian besar siswa kurang memiliki perhatian 

terhadap pelajaran sejarah dan menganggap pelajaran sejarah kurang 

penting. Mereka lebih fokus terhadap pelajaran lain seperti matematika, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan pelajaran ilmu pasti. Ketersediaan 

sarana dalam menunjang pembelajaran juga masih dialami oleh beberapa 

sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta yang keuangannya bergantung 

kepada yayasan tempat mereka bernaung. Walaupun mendapat bantuan 

dari pemerintah, jumlah yang mereka dapat tidak sebesar seperti yang 

didapat oleh sekolah-sekolah negeri. 
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4. Ketertarikan dan Pencapaian Nilai Siswa dalam Pembelajaran 

Sejarah 

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dapat 

dikatakan berhasil adalah ketika siswa tertarik dan memberikan respon 

berupa pertanyaan maupun pendapat ketika pembelajaran berjalan serta 

siswa mendapatkan hasil nilai yang baik dan memuaskan. 

a. Ketertarikan Siswa terhadap Pembelajaran Sejarah 

Pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang membahas tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lalu. Hal inilah yang membuat 

siswa menjadi penasaran dan ingin mengetahui bagaimana peristiwa 

itu terjadi. Walaupun kadang siswa kurang fokus dengan pelajaran 

sejarah, tetapi mereka juga tertarik dengan materi pelajaran sejarah itu 

sendiri. Seperti hasil wawancara berikut. 

“Saya sangat tertarik, karena dengan pembelajaran sejarah itu 

saya bisa mempelajari sesuatu itu bisa terjadi dan asal-usul 

sesuatu. Kalau saya senengnya tentang asal mula manusia. 

Kayak evolusi” (wawancara dengan Pramesti Widya Kirana 

siswi SMA N 1 Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 

 

Siswa SMA Negeri 1 Demak yang lain, Rechika Ardhia 

Permatasari juga menambahkan seperti berikut.  

“Sangat tertarik ya, karena sejarah itu memberikan kita banyak 

ilmu tentang kejadian-kejadian masa lalu yang tidak kita alami. 

Senengnya tentang manusia purba” (wawancara dengan Rechika 

Ardhia Permatasari siswi SMA N 1 Demak pada tanggal 27 

Maret 2014) 

 

Siswa SMA Negeri 1 Demak yang lain juga menguatkan dua 

pendapat diatas, seperti hasil wawancara berikut : “Saya tertarik 

dengan sejarah, terutama tentang materi kemerdekaan” (wawancara 
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dengan Ahsolul Muzaki siswa SMA N 1 Demak pada tanggal 5 April 

2014) 

Sedangkan siswa SMA Negeri 3 Demak memberikan 

keterangan sebagai berikut : “seneng sih, soalnya cara mengajarnya 

enak. Seandainya suka pelajaran lain kalau cara mengajarnya ngga 

enak ya senengnya pindah ke pelajaran lain” (wawancara dengan Putri 

Agustina Rahayu siswi SMA N 3 Demak pada tanggal 5 Maret 2014) 

Cynthia Devi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Demak menyatakan 

ketertarikannya dengan sejarah. seperti hasil wawancara berikut : 

“Seneng, yang paling seneng itu tentang arkeologi dan benda-benda 

cagar budaya” (wawancara dengan Cynthia Devi siswi SMA N 3 

Demak pada tanggal 12 Maret 2014) 

Siswa SMA N 3 Demak yang lain juga menyatakan 

ketertarikannya mengenai pembelajaran sejarah. Seperti pernyataan 

berikut : “Senang, soalnya gurunya enak” (wawancara dengan Catur 

Windiarso siswa SMA N 3 Demak pada tanggal 15 Maret 2014) 

Siswa SMA Abdi Negara juga memberikan keterengannya 

mengenai ketertarikan dengan pelajaran sejarah. seperti hasil 

wawancara berikut : “Seneng, kalau aku senengnya manusia purba” 

(wawancara dengan Ririn Heni L siswi SMA Abdi Negara pada 

tanggal 21 Maret 2014) 

Ika Zuliyanti siswa kelas XI juga menyatakan ketertarikannya. 

Seperti berikut : “Alhamdulillah suka. Sukanya materi tentang 
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Indonesia” (wawancara dengan Ika Zuliyanti siswi SMA Abdi Negara 

pada tanggal 21 Maret 2014) 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Lena Anis Suci Ana 

siswa kelas XII SMA Abdi Negara. Seperti pernyataan berikut : 

“Sejarah itu menarik, terutama pada nilai-nilai yang terkandung pada 

sejarah masa lampau” (wawancara dengan Lena Anis Suci Ana siswi 

SMA Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Dari beberapa pernyataan siswa-siswi di tiga sekolah di 

Kabupaten Demak, yaitu SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 

Demak dan SMA Abdi Negara dapat dilihat bahwa siswa-siswi 

tersebut tertarik dengan pelajaran sejarah. Mereka tertarik dengan 

pelajaran sejarah karena materi yang ada di dalamnya memberikan 

pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang tidak mereka alami 

seperti masa pra aksara, masa kerajaan Hindu-Budha, masa kerajaan 

Islam dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalam pelajaran 

sejarah juga terdapat nilai-nilai yang bisa diambil oleh siswa yang 

nantinya akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, 

beberapa siswa tertarik dengan pelajaran sejarah karena pembelajaran 

yang dilakukan oleh gurunya seperti yang diungkapkan Putri Agustina 

Rahayu dan Catur Windiarso yang merupakan siswa dari SMA Negeri 

3 Demak. Metode mengajar dan pembawaan guru di dalam kelas juga 

mempengaruhi ketertarikan siswa terhadap pelajaran itu sendiri. 
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b. Pencapaian Nilai Siswa dalam Pembelajaran Sejarah 

Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran adalah agar siswa mampu 

memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk mengetahui 

pemahaman yang didapat oleh siswa dapat dilihat dari pencapaian hasil 

belajar siswa dari beberapa tugas dan tes yang diberikan oleh guru. 

Dari situlah guru dapat mengetahui bagaimana pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukannya. 

Pencapaian yang diraih siswa di masing-masing sekolah 

berbeda-beda. Untuk SMA Negeri 1 Demak, hasil nilai yang didapat 

oleh siswa cukup baik dalam pelajaran sejarah Seperti yang 

diungkapkan dalam hasil wawancara berikut :  

“Kalau selama ini pelajaran sejarah baik sih nilainya, tidak jelek 

seperti mapel eksak. Seperti di ujian sekolah kemarin, ternyata 

siswa jawabannya bagus-bagus. Nggak tahu itu didorong oleh 

faktor apa tetapi hasil mereka bagus-bagus kalau dibanding 

dengan mapel eksak” (wawancara dengan Ibu Taslimah pada 

tanggal 27 Maret 2014) 

 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara dengan 

siswa sebagai berikut : “Kalau nilai saya Alhamdulillah tercapai. 

Kemarin nilainya juga banyak yang bagus karena gurunya 

menjelaskannya jelas, jadi bisa paham” (wawancara dengan Pramesti 

Widya Kirana siswi SMA N 1 Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 

Siswa lain menguatkan pernyataan di atas. Seperti hasil 

wawancara berikut : “Alhamdulillah kalau saya ya baiklah. Kalau 

ulangan, kalau tes ya ada yang nggak tuntas, tapi kalau di raport di 
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atas KKM semua” (wawancara dengan Rechika Ardhia Permatasari 

siswi SMA N 1 Demak pada tanggal 27 Maret 2014) 

Siswa SMA Negeri 1 Demak lain juga menambahkan 

pernyataan di atas. Seperti hasil wawancara berikut : “Ya 

Alhamdulillah baik, di atas KKM” (wawancara dengan Ahsolul 

Muzaki siswa SMA N 1 Demak pada tanggal 5 April 2014) 

Dari hasil wawancara dengan guru dan beberapa siswa di SMA 

Negeri 1 Demak dapat dilihat bahwa hasil nilai yang dicapai siswa 

cukup baik. Nilai yang dicapai oleh siswa melampaui KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan oleh sekolah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak 

berhasil. 

Hasil pencapaian nilai yang baik juga diperoleh siswa-siswa di 

SMA Negeri 3 Demak. Hal ini bisa dilihat dari daftar nilai yang 

didapat peneliti ketika melakukan penelitian. Keterangan dari guru 

juga menyebutkan bahwa hasil nilai yang didapat siswa cukup tinggi 

terutama untuk anak-anak yang berada di kelas IPA. 

“Ya bagus, untuk anak IPA yang saya ajar itu nilainya tinggi-

tinggi. Nanti bisa lihat daftar nilai. Nantikan bisa kelihatan anak 

yang bermasalah, yang tepat waktu itu kan nanti kelihatan. 

Cuma nanti nilai yang ada di dalam daftar nilai itu sudah 

merupakan nilai bulat. Artinya itu sudah termasuk nilai sikap, 

nilai keterampilan dan nilai pengetahuan” (wawancara dengan 

Bapak Nur Qosim pada tanggal 14 Maret 2014) 

 

Keterangan ini juga dikuatkan oleh pernyataan siswa di SMA 

Negeri 3 Demak berikut : “A, A-, B+, paling kecil B” (wawancara 
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dengan Putri Agustina Rahayu siswi SMA N 3 Demak pada tanggal 5 

Maret 2014) 

Cynthia Devi menambahkan penguatan terhadap pernyataan 

sebelumnya. Seperti berikut : “Tuntas, di raport kemarin dapat 90 

berapa ya, lupa…” (wawancara dengan Cynthia Devi siswi SMA N 3 

Demak pada tanggal 12 Maret 2014) 

Sedangkan Catur Windiarso siswa kelas XII menambahkan 

pernyataan mengenai hasil nilai yang dicapainya. Seperti hasil 

wawancara berikut : “Sedang-sedang, tapi ya masih diatas KKM” 

(wawancara dengan Catur Windiarso siswa SMA N 3 Demak pada 

tanggal 15 Maret 2014) 

Dari beberapa hasil pernyataan di atas dapat diketahui bahwa 

nilai yang dicapai oleh siswa di SMA Negeri 3 Demak cukup baik. 

Namun nilai yang diraih oleh anak-anak di kelas IPA dan kelas IPS 

agak berbeda. Nilai yang diraih anak-anak IPA lebih tinggi dibanding 

anak-anak IPS, walaupun demikian nilai yang diraih masih berada 

diatas KKM. 

Nilai yang diraih oleh siswa-siswa di SMA Abdi Negara secara 

umum dapat dikatakan baik walaupun kurang memuaskan. Hal ini 

dikarenakan oleh sikap dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran. Kualitas anak didik yang secara umum di bawah 

kemampuan anak-anak di sekolah negeri juga menjadi salah satu 

alasan. 
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“Prestasinya kalau di sini itu rada ndelelah mas. Jadi nilainya itu 

tidak ada yang kemudian menonjol itu tidak ada, sedang menuju 

ke baik tapi yang baik sekali itu tidak ada, dan itu rata-rata … 

sudah melampaui KKM, kalau tidak melampaui KKM kan itu 

nanti ada remidi…” (wawancara dengan Ibu Titik Subaryanti 

pada tanggal 21 Maret 2014) 

 

Menurut ibu Titik Subaryanti, prestasi belajar anak didik yang 

diampunya kurang memuaskan. Nilai yang diraih anak didiknya 

lumayan baik tapi belum ada yang mendapatkan nilai yang menonjol. 

Nilai yang didapat di dalam satu kelas pun hampir sama, karena ketika 

ada satu siswa yang sudah mengerjakan entah itu benar atau salah itu 

kemudian dicontoh oleh satu kelas. 

Beberapa siswa juga memberikan keterangan yang hampir sama 

mengenai hasil belajar yang diraihnya. Seperti hasil wawancara berikut 

: “Kurang memuaskan og, masih jelek. Di bawah KKM, temen-temen 

juga” (wawancara dengan Ririn Heni L siswi SMA Abdi Negara pada 

tanggal 21 Maret 2014) 

Siswa lain menambahkan keterangannya mengenai hasil nilai 

yang dicapainya. Seperti berikut : “Ada yang tuntas, Alhamdulillah 

banyak yang tuntas. Pernah nggak tuntas pas ada PR nggak 

ngumpulin” (wawancara dengan Ika Zuliyanti siswi SMA Abdi 

Negara pada tanggal 21 Maret 2014) 

Pendapat lain ditambahkan oleh Lena Anis Suci Ana siswi kelas 

XII.IPA SMA Abdi Negara. Seperti berikut : “Kalau saya sendiri 

pribadi ya kurang memuaskan. Tapi kalau temen-temen yang lain 

Alhamdulillah bagus, rata-rata di atas KKM” (wawancara dengan 
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Lena Anis Suci Ana siswi SMA Abdi Negara pada tanggal 21 Maret 

2014) 

Dari pernyataan siswa-siswa di atas dapat diketahui bahwa 

secara umum nilai yang diraih oleh siswa di SMA Abdi Negara pada 

pelajaran sejarah kurang memuaskan. Namun seperti keterangan Ibu 

Titik Subaryanti ketika siswa mendapat nilai di bawah KKM, guru 

memberikan remidi kepada siswa-siswa tersebut agar mencapai nilai 

tuntas yang telah ditentukan. Sedangkan siswa yang sudah mencapai 

KKM tetap diberikan soal untuk pengayaan.  

 

B. Pembahasan 

1. Pembelajaran Sejarah di Kabupaten Demak 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas 

yang dengan sengaja memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan 

untuk tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum 

(Hardini, 2011: 10). 

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah 

tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa 

lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pengetahuan masa 

lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan 

untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian 

peserta didik. Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam 
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pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kebanggaan dan cinta 

tanah air (Aman, 2011: 56). 

Pembelajaran sejarah merupakan perpaduan antara aktivitas belajar 

dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa 

lampau yang erat hubungannya dengan masa kini ( Widja, 1989: 23). 

Pengajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu 

dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam 

menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri bangsa dimasa lalu, 

masa kini dan masa depan di tengah-tengah perdamaian dunia. 

Dengan ditetapkannya kurikulum yang baru oleh pemerintah 

melalui Kemendikbud, untuk pembelajaran tahun ajaran 2013/2014 

beberapa sekolah telah menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013. Pada kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. Dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah 

tersebut, mata pelajaran sejarah mendapatkan porsi yang lebih banyak 

daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya.  

Di Kabupaten Demak, beberapa sekolah sudah menggunakan 

kurikulum 2013 diantaranya adalah SMA Negeri 1 Demak dan SMA 

Negeri 3 Demak. Kedua sekolah tersebut mendapatkan kepercayaan dari 
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pemerintah untuk menjalankan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013 

pada proses pembelajaran di kelas X. Namun ada juga beberapa sekolah 

yang belum menggunakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, 

diantaranya adalah SMA Abdi Negara. SMA Abdi Negara belum 

menerapkan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 ini. SMA 

Abdi Negara masih menggunakan kurikulum KTSP dalam proses belajar 

mengajarnya. Baru di tahun pelajaran 2014/2015 nanti SMA Abdi Negara 

menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan anjuran pemerintah. 

Pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk lebih aktif dan mandiri 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan peneliti, pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 1 Demak 

dan SMA Negeri 3 Demak yang telah menerapkan kurikulum 2013 siswa 

terlihat lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Penugasan-

penugasan yang diberikan oleh guru juga membuat siswa untuk lebih 

mandiri. Sedangkan pembelajaran sejarah di SMA Abdi Negara terlihat 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Guru menjadi pusat segala 

informasi bagi siswa, dan siswa terlihat kurang aktif ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Persiapan Pembelajaran 

Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, seorang guru 

perlu menyiapkan suatu perencanaan yang digunakan sebagai panduan 

dalam pembelajaran. Menurut Kaufman (dalam Agung, 2013: 1) 

perencanaan adalah suatu proses untuk merumuskan tujuan dan sasaran 
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yang akan dicapai dan menyusun langkah-langkah yang paling efektif 

dalam rangka pencapaian tersebut. 

Rencana pembelajaran merupakan istilah yang diberikan untuk 

pernyataan mengenai perincian hasil yang diinginkan sekaligus alat untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran demi tercapainya hasil 

yang diharapkan dalam periode tertentu. Rencana pembelajaran 

menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, dan 

menunjukkan bagaimana seharusnya siswa diarahkan dan dibimbing, 

serta dukungan apa yang harus dilakukan (Kochhar, 2008: 559). 

Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus 

mempersiapkan berbagai macam persiapan pembelajaran. Persiapan 

pembelajaran tersebut diantaranya adalah pembuatan perangkat 

pembelajaran, seperti silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti, Ibu Taslimah, Bapak Nur Qosim, dan Ibu Titik Subaryanti 

sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar membuat silabus dan RPP 

sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Penyusunan perencanaan 

tersebut dimaksudkan sebagai panduan guru untuk menentukan langkah-

langkah dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Silabus adalah adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar (Agung, 2013: 124). Silabus merupakan 
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produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana 

tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan 

dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses 

pembelajaran. 

 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) merupakan perkiraan 

atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi  dasar yang ditetapkan standar isi dan telah dijabarkan dalam 

silabus. Pembelajaran adalah proses yang ditata dan diatur menurut 

langkah-langkah tertentu  agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai 

hasil yang diharapkan. RPP disusun untuk satu kompetensi dasar (Agung, 

2013: 127)  

Pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-

guru SMA di Kabupaten Demak tersebut dilakukan secara mandiri tanpa 

adanya peran dari MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah di 

Kabupaten Demak. Hal ini dikarenakan MGMP Sejarah di Kabupaten 

Demak hanya bertemu ketika penyusunan soal akhir semester dan soal 

ujian sekolah. Pertemuan-pertemuan diantara guru-guru sejarah di 

Kabupaten Demak dalam suatu forum dapat dikatakan jarang. Sehingga 

ini mempengaruhi dalam proses perencanaan pembelajaran sejarah 

tersebut. 

Selain pembuatan perangkat perencanaan tersebut, guru-guru juga 

menyiapkan hal-hal lain guna menunjang pembelajaran sejarah. Hal ini 
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bertujuan agar pembelajaran sejarah yang akan disampaikan lebih 

menarik minat dan perhatian siswa serta memudahkan siswa untuk 

menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Persiapan-persiapan 

itu antara lain adalah media dan sarana pembelajaran lainnya. 

Berdasarkan temuan di lapangan, Ibu Taslimah guru SMA Negeri 1 

Demak lebih fokus pada persiapan sarana untuk pembelajaran agar siswa 

lebih aktif dalam mencari sumber maupun materi pelajaran. Sedangkan 

Bapak Nur Qosim guru SMA Negeri 3 Demak dan Ibu Titik Subaryanti 

guru SMA Abdi Negara mempersiapkan media pendukung untuk 

pembelajaran seperti peta dan gambar-gambar. Persiapan sarana dan 

prasarana sebelum kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan oleh guru 

guna menunjang pembelajaran yang akan disampaikan. Sehingga 

penyampaian materi yang disampaikan lebih mudah diserap oleh siswa 

dan siswa lebih tertarik pada proses pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Guru sejarah mempunyai peranan penting dalam keseluruhan 

pembelajaran sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu 

pembelajaran secara mekanis dan mengembangkan pendidikan yang 

berfokus pada kemajuan siswa, guru sejarah juga memegang peranan 

penting dalam membuat pembelajaran sejarah menjadi hidup dan menarik 

bagi siswa. Guru sejarah harus menguasai berbagai macam metode dan 

teknik pembelajaran sejarah. Seorang guru sejarah harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar 
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proses belajar mengajar dapat berlangsung cepat dan baik (Kochhar, 

2008: 394). 

Kinerja guru adalah faktor penting dalam mewujudkan kualitas 

pembelajaran. Ini berarti bahwa jika guru memiliki kinerja yang baik, 

maka akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu juga 

sebaliknya. Konsekuensinya adalah ketika kualitas pembelajaran 

meningkat, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Guru yang 

memiliki kinerja yang baik, akan mampu menyampaikan pelajaran yang 

baik dan bermakna, mampu memotivasi peserta didik, terampil dalam 

memanfaatkan media, mampu membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat dalam 

belajar, senang dalam proses pembelajaran dan merasa mudah memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru (Aman, 2011 : 96). 

Seorang guru harus bisa menjadi contoh dan tuntunan bagi siswa. 

Kedisiplinan guru dalam pembelajaran dapat memberikan contoh kepada 

siswa agar masuk tepat waktu dan disiplin ketika pembelajaran dimulai. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kehadiran guru-guru sejarah di 

SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak, dan SMA Abdi Negara 

dalam kelas bisa dikatakan tepat waktu dan disiplin, kehadiran guru-guru 

sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 Demak, dan SMA Abdi 

Negara tepat waktu dan pembelajaran yang dilakukan juga sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan.  

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat menjadi faktor 

utama penentu berhasil atau tidaknya pembelajaran yang terdapat dalam 
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tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dapat 

diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 

Demak menuntut siswanya lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Siswa dituntut untuk lebih mandiri dan aktif mencari sendiri materi 

pelajaran, jika siswa mengalami kesulitan bisa dikonsultasikan dengan 

guru. Pembelajaran sejarah yang diberikan guru di SMA Negeri 3 Demak 

bisa membuat siswa menjadi  paham dan jelas mengenai pelajaran yang 

disampaikan. Guru menyuruh siswa untuk merangkum materi pelajaran, 

setelah itu dibahas bersama-sama. Guru juga melakukan tanya jawab 

kepada siswa agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. 

Sedangkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah di SMA Abdi 

Negara cukup menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

juga cukup efektif dan materi yang disampaikan bisa diterima oleh siswa. 

Pembelajaran sejarah di masing-masing sekolah memberikan 

pembelajaran yang bisa diterima oleh siswa dan menuntut siswa lebih 

aktif dalam berjalannya proses pembelajaran. Pembelajaran yang santai 

namun tetap fokus pada materi menjadikan siswa bisa memahami apa 

yang disampaikan oleh guru. 

Namun berdasarkan wawancara dengan guru terdapat perbedaan 

mengenai proses pembelajaran yang berlangsung di sekolahnya. 

Pembelajaran sejarah di SMA negeri cenderung berjalan lancar. Siswa di 

SMA negeri lebih bisa menerima pelajaran yang diberikan guru dengan 

baik. Sedangkan pembelajaran sejarah di SMA swasta terlihat bahwa 

respon yang diberikan siswa kurang dibandingkan dengan siswa lain di 
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SMA negeri. Guru harus ekstra sabar dan harus memberikan pelajaran 

dengan santai untuk mengikuti kemampuan anak didiknya. 

Sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran dan pengajaran 

yang sangat penting. Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru untuk 

mengeksloprasi berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu 

yang tepat untuk mengajar dan melengkapi apa yang sudah disediakan di 

dalam buku cetak, untuk menambah informasi, untuk memperluas konsep, 

dan untuk membangkitkan minat peserta didik (Kochhar, 2008 : 160). 

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa selain buku 

pelajaran, siswa juga menggali informasi dari internet. Di zaman sekarang 

sangatlah mudah mencari dari internet. Akses internet sekarang juga 

mudah didapat. Dari internet siswa dapat menggali berbagai informasi 

terutama informasi mengenai pelajaran sejarah. Sehingga siswa akan 

mendapat informasi yang banyak tentang sejarah dengan cepat dan 

mudah. 

Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan 

sumber belajar tersebut di SMA swasta. Pemanfaatan sumber belajar di 

SMA swasta dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan oleh 

sebagian besar siswa di SMA Abdi Negara secara ekonomi berada di taraf 

menengah ke bawah. Sumber belajar berupa buku paket pelajaran sejarah 

hanya mereka pegang ketika jam pelajaran karena buku pelajaran yang 

mereka pakai adalah buku milik perpustakaan sekolah, bukan milik 

mereka secara pribadi. 
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Metode menurut Winarno Surakhmad (Wiryawan dalam Aman, 

2011: 108), merupakan cara yang di dalam fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku bagi guru (metode mengajar) dan 

siswa (metode belajar). Makin baik metode yang digunakan, maka 

semakin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Tetapi kadang 

metode dibedakan dengan teknik, dimana metode bersifat prosedural, 

sedangkan teknik bersifat implementatif. Baik metode maupun teknik 

pembelajaran, merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Gerlach and 

Ely (dalam Aman, 2011: 108) dalam pemilihan metode pembelajaran, 

harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yakni efesiensi, efektivitas, dan 

kriteria lain seperti tingkat keterlibatan siswa. 

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah 

bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen 

yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dari 

hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan 

metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan sebagai strategi 

pembelajaran (Suryani, 2012: 49). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak yang diampu oleh Ibu 

Taslimah menggunakan metode problem based learning dan inquiry. 

Penggunaan metode ini bertujuan membuat siswa menjadi lebih aktif, 

kritis dan mandiri. 

Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk 
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belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi 

pelajaran. Problem based learning merupakan suatu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap 

metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah.  

Inqury merupakan suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen 

untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan 

atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis 

dan logis. Metode ini merupakan pengajaran dengan cara guru 

menyuguhkan suatu peristiwa kepada siswa yang  menimbulkan teka-teki 

dan motivasi siswa untuk mencari pemecahan masalah. Metode inquiry 

ditelusuri dari fakta menuju teori.  

SMA Negeri 3 Demak, menurut Bapak Nur Qosim dalam 

pembelajarannya menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yaitu metode scientific yang lebih menekankan fakta dan 

berfikir logis. Untuk lebih melatih kemampuan analisis siswa, Bapak Nur 

Qosim memberikan penugasan dengan metode problem solving yang 

berfokus pada kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Selain itu 

juga beliau memberikan penugasan berupa penelitian berbasis proyek. 

Metode scientific adalah metode keilmuan untuk memperoleh 

pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Dalam Metode 
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scientific ini mendorong pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Metode ini juga 

mendorong siswa berpikir kritis, analitis dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran. Metode scientific ini berbasis pada konsep, teori dan 

fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Problem solving  adalah suatu proses mental dan intelektual dalam 

menemukan masalah dan memecahkan masalah berdasarkan data dan 

informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan 

cermat. Problem solving dalam hal ini merupakan pembelajaran dengan 

metode mencari atau menemukan cara penyelesaian dari sebuah 

permasalahan. 

Penelitian berbasis proyek adalah metode yang menggunakan 

proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, 

penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan 

berbagai bentuk hasil belajar. Metode belajar ini menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara 

nyata. Penelitian berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada 

permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan 

investigasi dan memahaminya. 

Dalam pembelajaran sejarah di SMA Abdi Negara menggunakan 

metode diskusi untuk melatih keberanian, keaktifan dan kerjasama 
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diantara siswa. Selain itu juga menggunakan observation learning, dalam 

metode ini siswa melakukan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. 

Observation learning adalah sebuah pembelajaran dengan 

mengamati perilaku model. Siswa akan belajar melalui pengamatan 

terhadap perilaku model dan berkeyakinan bahwa mereka dapat 

menghasilkan perilaku yang mempengaruhi kejadian-kejadian dalam 

hidup mereka. Dalam observation learning ini terdapat empat langkah 

yaitu (1) attention, melakukan pengamatan, (2) retention, memasukkan 

informasi ke dalam memori, (3) reproduction, secara fisik kita mampu 

melakukan kembali apa yang dilakukan model, (4) motivation, 

termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang diamati.  

Dari berbagai metode yang telah diterapkan di masing-masing 

sekolah, guru-guru tidak bisa meninggalkan metode mengajar dengan 

ceramah. Bagaimanapun juga siswa tidak bisa ditinggalkan begitu saja 

oleh guru. Siswa perlu mendapatkan bimbingan, pengetahuan, dan 

motivasi dari guru walaupun dalam porsi yang lebih sedikit. 

Alat bantu pembelajaran adalah perlengkapan yang menyajikan 

satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi pendengaran atau 

penglihatan atau keduanya untuk membantu pembelajaran. Mereka 

membuat nyata pengetahuan yang harus disampaikan, dan dengan 

demikian membantu dalam membuat pengalaman belajar tampak nyata, 

hidup dan vital. Mereka menunjang pekerjaan guru dan membantu dalam 

studi dengan buku pelajaran (Kochhar, 2008 : 214). 



108 
 

 

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Taslimah dan Bapak Nur Qosim 

yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 

Demak dapat dilihat bagaimana mereka menggunakan alat bantu dalam 

pembelajarannya, sehingga dapat membantu materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. Media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran antara lain LCD (Liquid Crystal Display). 

Selain menggunakan LCD guru juga menggunakan media yang lain 

seperti peta dan gambar. 

Hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Titik Subaryanti yang 

merupakan guru di SMA Abdi Negara, kelengkapan alat bantu 

pembelajaran di SMA Abdi Negara sangatlah minim, hal ini terjadi 

karena mereka bergantung pada keuangan yayasan, bantuan dari 

pemerintah pun juga tidak sebesar yang diterima oleh SMA negeri. 

Dengan minimnya alat bantu pembelajaran, guru kurang bisa memberi 

gambaran tentang materi yang akan disampaikan kepada siswa. 

Penggunaan alat bantu pembelajaran ini sangatlah bermanfaat bagi 

pembelajaran sejarah. Penjelasan-penjelasan lisan saja yang didapat siswa 

tidak dapat membuat sejarah menjadi hidup dan relevan dengan 

kehidupan para pelajar yang berorientasi masa kini atau masa depan. 

Dengan adanya alat bantu dapat memberikan gambaran kepada siswa 

bagaimana sejarah itu terjadi dan memberikan informasi yang lebih 

kepada siswa. 

Di samping faktor kemampuan pengajar, pengembangan strategi 

belajar, sangat berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas dan kelengkapan 
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kegiatan belajar mengajar atau sarana pembelajaran, baik yang bersifat 

statis seperti gambar, model dan lain sebagainya ataupun yang bersifat 

dinamis seperti kehidupan yang nyata di sekitar peserta didik (Widja 

dalam Aman, 2011: 118). Ini berarti dalam pengembangan strategi 

pembelajaran sejarah, harus sudah diperhitungkan pula fasilitas atau 

sarana yang ada, sebab tanpa memperhitungkan itu semua, suatu strategi 

yang betapapun direncanakan dengan baik akan tidak efektif pula 

hasilnya. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ketersediaan sarana dan 

prasarana di SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 Demak sangatlah 

cukup dan memadai seperti yang diungkapkan oleh Ibu Taslimah dan 

Bapak Nur Qosim. SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 Demak juga 

sudah mempunyai Laboratorium IPS. Namun dalam pemanfaatan 

Laboratorium IPS tersebut masih belum maksimal. Laboratorium tersebut 

hanya digunakan untuk menyimpan media-media pembelajaran sejarah 

saja. 

Berbeda dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh SMA negeri yang cukup memadai. Perbedaan kelengkapan sarana 

dan prasarana terlihat di SMA Abdi Negara yang merupakan SMA 

swasta. Menurut Ibu Titik Subaryanti, kelengkapan sarana dan prasarana 

guna menunjang pembelajaran sejarah yang dimiliki oleh SMA Abdi 

Negara sangatlah minim. Dalam melengkapi sarana dan prasarananya 

mereka mencari sendiri. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki 



110 
 

 

 

oleh SMA Abdi Negara cukup mempengaruhi berjalannya proses 

kegiatan belajar mengajar. 

4. Evaluasi Pembelajaran dan Pencapaian Nilai Siswa dalam 

Pembelajaran Sejarah 

Evaluasi adalah suatu usaha sistemik dan sistematik untuk untuk 

mengumpulkan, menyusun dan mengolah data, fakta dan informasi 

dengan tujuan menyimpulkan nilai, makna, kegunaan, prestasi dari suatu 

program, dan hasil kesimpulan tersebut dapat digunakan dalam rangka 

pengambilan keputusan, perencanaan, maupun perbaikan dari suatu 

program (Stufflebeam dalam Aman, 2011: 77). Dalam upaya modifikasi, 

inovasi, dan improvisasi materi pelajaran sejarah yang efektif, maka 

diperlukan suatu model evaluasi yang tepat terhadap efektifitas materi 

pelajaran sejarah. 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik. Untuk itu guru perlu melakukan 

berbagai macam evaluasi, baik itu untuk menilai sikap siswa, mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa, dan keterampilan apa saja yang dimiliki 

oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dilihat 

bahwa Ibu Taslimah yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Demak telah 

menggunakan kurikulum 2013 di dalam pembelajarannya sehingga proses 

evaluasi dilakukan setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain 

itu juga diberikan penugasan-penugasan kepada siswa. Ibu Taslimah 

memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan RPP yang telah 

dirancangnya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam RPP 
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nanti muncul tugas terstruktur dan tidak terstruktur yang diberikan kepada 

siswa. Untuk tugas terstruktur guru memberikan waktu 1 minggu untuk 

mengumpulkannya, sedangkan untuk tugas tidak terstruktur guru 

memberikan waktu yang lebih lama. 

SMA Negeri 3 Demak yang sama-sama sudah menerapkan 

kurikulum 2013 juga mempunyai berbagai macam evaluasinya. Bapak 

Nur Qosim selain melakukan tes tertulis dalam proses evaluasinya, beliau 

juga mengadakan evaluasi diri siswa. Sikap siswa selama pembelajaran 

merupakan fokus utama dalam evaluasi diri ini. Selain itu juga Bapak Nur 

Qosim melakukan penilaian portofolio. Di dalam tugas portofolio tersebut 

tersimpan berbagai macam penugasan-penugasan di dalamnya. Bapak 

Nur Qosim memberikan tugas-tugas seperti membuat essay, penelitian 

proyek, problem based learning, membuat kliping yang semuanya itu 

dijadikan satu menjadi tugas portofolio siswa. 

Sedangkan di SMA Abdi Negara yang diampu oleh Ibu Titik 

Subaryanti, evaluasinya lebih memfokuskan pada tes-tes tertulis kepada 

siswa. Evaluasi yang diterapkan Ibu Titik Subaryanti adalah ulangan-

ulangan yang diberikan kepada siswa, baik itu ulangan harian, ulangan 

tengah semester, dan ulangan akhir semester. Penugasan-penugasan yang 

diberikan oleh Ibu Titik Subaryanti lebih kepada tugas terstruktur dan 

tugas mandiri siswa. Tugas mandiri yang diberikan kepada siswa berupa 

PR (Pekerjaan Rumah) yang diberikan guru pada akhir proses 

pembelajaran. Sedangkan untuk tugas terstruktur bisa berupa siswa 
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diminta untuk meresume materi pelajaran dan membuat makalah. Untuk 

tugas terstruktur dapat dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. 

Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih menitikberatkan kepada 

penilaian sikap siswa. Seperti diketahui bahwa tujuan kurikulum 2013 

adalah pendidikan karakter dan sikap siswa untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik dan berguna bagi semuanya. Sehingga penilaian sikap 

mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan penilaian 

kognitif dan psikomotorik. 

5. Kendala Guru dalam Pembelajaran Sejarah 

Dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah tidak terlepas dari 

kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaanya. Kendala 

yang  dialami guru tersebut berupa ketertarikan dan fokus siswa terhadap 

pembelajaran sejarah. Selain itu juga terdapat kendala berupa ketersediaan 

sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang 

pembelajaran sejarah, kelengkapan sumber belajar pelajaran sejarah, dan 

lain sebagainya. 

Kendala yang dialami masing-masing sekolah pun berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, Kendala 

yang dialami pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak adalah 

perhatian dari siswa itu sendiri terhadap pembelajaran sejarah. Siswa 

lebih cenderung fokus terhadap mata pelajaran lain yang diujikan dalam 

ujian nasional. Pelajaran sejarah oleh sebagian siswa dianggap tidak 

penting, mereka lebih fokus pada pelajaran lain seperti matematika, 

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Untuk itu guru perlu memberikan 
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penekanan bagi siswa tentang bagaimana pentingnya pelajaran sejarah. 

Pelajaran sejarah dapat dapat meningkatkan nasionalisme, dengan 

pelajaran sejarah kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif untuk bekal 

siswa terjun di masyarakat. 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi 

kuat , akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Seorang siswa yang memiliki intelegensia cukup tinggi boleh jadi gagal 

karena kekurangan motivasi. Mengenai hal ini, tidak saja 

mempermasalahkan pihak siswa, sebab mungkin saja guru tidak berhasil 

dalam member motivasi yang mampu memberikan semangat dan kegiatan 

siswa untuk belajar. Dengan demikian tugas guru adalah bagaimana 

mendorong para siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi untuk belajar 

dan memiliki prestasi (Sardiman dalam Aman, 2011: 127).  

Budaya belajar dari siswa menjadi kendala dalam pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri 3 Demak. Menurut Bapak Nur Qosim, guru-guru 

lain juga memberikan pengaruh terhadap karakter dan perhatian siswa. 

Pembelajaran guru lain yang cenderung santai, membuat siswa menjadi 

lebih lambat dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika siswa bertemu 

dengan guru yang lebih disiplin dan tegas dalam pembelajaran, mereka 

akan kesulitan dalam mengikuti pelajaran guru tersebut. Guru harus 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat dalam belajar 

khususnya pelajaran sejarah. Selain itu beliau juga melakukan pendekatan 
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pribadi dengan siswa yang mengalami masalah dalam budaya belajar, dari 

sinilah guru bisa mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut dan 

nantinya guru akan memberikan pengertian kepada siswa. Guru juga perlu 

memberitahukan kepada siswa tentang manfaat belajar sejarah. Pelajaran 

sejarah tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga mengambil nilai-

nilai dari beberapa peristiwa yang telah terjadi yang akan diterapkan di 

masa sekarang dan  masa yang akan datang. 

Dalam kaitannya dengan pelajaran sejarah, maka sikap peserta 

didik pada dasarnya sangat bervariasi dari sangat menyukai hingga sangat 

tidak menyukai. Kemungkinan adanya sebagian peserta didik yang 

menganggap pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang membosankan 

bukanlah suatu hal yang mustahil. Hal ini mengakibatkan peserta didik 

kurang bergairah untuk mengikuti pelajaran sejarah di sekolah, tidak 

memiliki motivasi untuk mempelajari sejarah, dan pada gilirannya mereka 

tidak mampu memahami makna sejarah bagi kehidupannya, baik masa 

kini maupun masa yang akan datang (Aman, 2011: 122) 

Selain sikap siswa yang kurang antusias dalam proses 

pembelajaran, masalah lain yaitu sarana yang kurang lengkap dalam 

menunjang pembelajaran sejarah seperti kurangnya media pebelajaran dan 

terbatasnya buku pelajaran sebagai sumber belajar dialami oleh SMA 

Abdi Negara. Dengan kendala-kendala yang dialami tersebut menjadikan 

proses pembelajaran kurang optimal. 

Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

terlaksananya kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran meliputi ruang 
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belajar, media pembelajaran, dan sumber belajar. Pemanfaatan media 

pembelajaran secara optimal dapat mempertinggi kualitas proses belajar 

mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. Sarana pembelajaran juga berpengaruh pada kinerja mengajar guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang 

baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi ruang kelas yang 

memadai atau representatif, lengkap dan memadainya media 

pembelajaran, serta ketersediaan sumber-sumber belajar yang mendukung 

(Aman, 2011 : 119). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran sejarah pada tiga 

SMA di Kabupaten Demak dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 3 

Demak, dan SMA Abdi Negara berjalan dengan baik. Sebelum kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, guru membuat perangkat pembelajaran 

seperti silabus dan RPP. Dalam proses pembuatan perangkat 

pembelajaran tersebut dilakukan guru secara mandiri tanpa adanya peran 

dari MGMP Sejarah di Kabupaten Demak, karena pertemuan MGMP 

Sejarah berlangsung ketika pembuatan soal semester dan soal ujian 

sekolah. Guru juga melakukan persiapan lain sebelum proses 

pembelajaran seperti menyiapkan media dan alat bantu yang menunjang 

pembelajaran. 

2. Dalam kegiatan belajar mengajar guru menggunakan berbagai metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru antara lain 

scientific, problem based learning, inquiry, problem solving, observation 

learning dan sebagainya. Metode pembelajaran tersebut dilakukan agar 

siswa lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Selain itu guru 

juga menggunakan alat bantu pembelajaran agar lebih menarik minat 

siswa. Guru juga memberikan berbagai macam evaluasi kepada siswa 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran sejarah. Secara 
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umum, hasil prestasi yang diraih oleh siswa dalam pelajaran sejarah di 

SMA negeri lebih baik dibandingkan dengan siswa di SMA swasta.  

3. Kendala yang dialami guru dalam pembelajaran sejarah di Kabupaten 

Demak adalah budaya belajar dan fokus pada pelajaran sejarah. Siswa 

cenderung lambat dalam mengikuti pelajaran dari guru yang mempunyai 

disiplin tinggi. Siswa juga mengalami kendala dalam fokus pada 

pelajaran sejarah. Walaupun siswa mempunyai ketertarikan dengan 

pelajaran sejarah, namun mereka lebih fokus dengan pelajaran yang 

diujikan dalam ujian nasional seperti matematika, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Selain itu, kendala lain dialami dalam pembelajaran 

sejarah di SMA swasta. Di samping sikap siswa terhadap pelajaran 

sejarah, SMA swasta juga mengalami kendala dalam ketersediaan sarana 

dan alat bantu pembelajaran. Dengan keterbatasan tersebut pembelajaran 

berjalan kurang maksimal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan sebagai berikut. 

1. Guru perlu memberikan motivasi dan pengertian kepada peserta didik 

mengenai pentingnya belajar sejarah. Pelajaran sejarah tidak hanya 

belajar tentang masa lalu, tetapi juga mengambil nilai-nilai dari beberapa 

peristiwa yang telah terjadi yang akan diterapkan di masa sekarang dan  

masa yang akan datang. 

2. Untuk meningkatkan ketertarikan, minat dan kesadaran sejarah siswa, 

guru perlu mengadakan pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan ke 
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museum dan tempat-tempat bersejarah. Keberadaan Masjid Agung 

Demak dan Museum Masjid Agung Demak dapat dimanfaatkan oleh 

guru dalam pembelajaran sejarah. Dengan mengenalkan situs-situs 

sejarah yang dimiliki akan membuat siswa menjadi tertarik untuk 

mempelajari sejarah dan menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada 

siswa. 

3. MGMP Sejarah di Kabupaten Demak perlu diaktifkan agar dapat 

dijadikan forum di antara guru-guru sejarah di Kabupaten Demak. 

Dengan aktifnya MGMP Sejarah tersebut, guru-guru dapat saling 

bertukar pendapat, berbagi informasi, menyamakan persepsi mengenai 

pelajaran sejarah dan memecahkan masalah yang dialami dalam 

pembelajaran sejarah. Hal ini bertujuan agar pembelajaran sejarah di 

Kabupaten Demak bisa berjalan lebih baik. 
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Lampiran 1. Instrumen Wawancara 

Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

 

Nama  : 

NIP  : 

Sekolah : 

 

 

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap pembelajaran sejarah yang 

dilakukan oleh guru sejarah di sekolah Bapak/Ibu? 

2.  Bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran sejarah? 

3. Apakah kebijakan di sekolah Bapak/Ibu dalam keikutsertaan guru sejarah 

di sekolah bapak untuk mengikuti MGMP sejarah? 

4. Apakah Bapak/Ibu melakukan monitoring terhadap pembelajaran dan 

guru? 

5. Apakah keadaan lingkungan di sekitar sekolah mendukung berjalannya 

proses pembelajaran? 

6. Apa saja fasilitas yang dimiliki sekolah dalam menunjang pembelajaran 

sejarah? 

7. Apakah nilai yang diraih oleh siswa sudah melampaui nilai KKM yang 

sudah ditentukan? 
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8. Apakah dalam pembelajaran sejarah pernah melakukan pembelajaran di 

luar kelas? Seperti kunjungan ke museum atau ke situs-situs sejarah. 

9. Apakah guru sejarah di sekolah Bapak/Ibu sudah mencapai tujuan 

pembelajaran? 

10. Apakah Bapak/Ibu sebagai kepala sekolah memberikan izin kepada guru 

untuk mengadakan pertemuan ilmiah guru-guru sejarah di luar sekolah? 

11. Apa saja kendala yang dialami dalam pembelajaran sejarah? 

12. Bagaimana cara sekolah dalam mengatasi masalah tersebut?  
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Instrumen Wawancara Guru Sejarah 

 

Nama  : 

NIP  : 

Sekolah : 

 

1. Persiapan Pembelajaran 

a. Apakah Bapak/Ibu menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran sejarah? 

b. Apa tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan silabus 

dan RPP tersebut? 

c. Bagaimana peran dari MGMP sejarah dalam penyusunan silabus dan 

RPP tersebut? 

d. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya melakukan analisis terhadap 

kemampuan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran 

sejarah? 

e. Apakah ada persiapan-persiapan lain sebelum pembelajaran? Selain 

penyusunan silabus dan RPP. 

f. Bagaimana evaluasi yang dikembangkan Bapak/Ibu dalam 

pembelajaran sejarah? 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 
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a. Apakah Bapak/Ibu hadir tepat waktu di dalam kelas? Dan apakah 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan? 

b. Bagaimanakah proses pembelajaran sejarah berjalan? 

c. Apakah pembelajaran sejarah yang Bapak/Ibu berikan sesuai dengan 

silabus dan RPP yang telah anda susun?   

d. Bagaimana sikap siswa terhadap proses pembelajaran sejarah?  

e. Bagaimana ketertarikan dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran? 

f. Apakah ada interaksi dari siswa berupa pertanyaan pada saat 

Bapak/Ibu menjelaskan materi pembelajaran? 

g. Metode apa sajakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

sejarah?  

h. Selain di dalam kelas, apakah Bapak/Ibu pernah mengadakan 

pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan ke museum maupun 

tempat-tempat bersejarah? 

i. Apa sajakah sumber pembelajaran yang digunakan? 

j. Bagaimanakah pemanfaatan sumber belajar tersebut? 

k. Apakah setiap siswa harus memiliki buku paket atau LKS mata 

pelajaran sejarah? 

l. Dalam pembelajaran sejarah, apakah Bapak/Ibu memanfaatkan 

sumber pembelajaran sejarah lain, selain buku pelajaran?  

m. Apakah materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan materi yang 

telah ada di dalam buku pelajaran? 
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n. Apakah Bapak/Ibu memberikan materi lain di luar materi yang telah 

ada di buku pelajaran? 

o. Apa saja alat bantu pembelajaran yang Bapak/Ibu maupun sekolah 

miliki? 

p. Bagaimana pemanfaatan alat bantu pembelajaran tersebut? 

q. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang 

pembelajaran sejarah? 

r. Apakah kondisi di dalam kelas maupun di luar kelas menunjang 

berjalannya proses pembelajaran? 

 

3. Evaluasi dan Kendala dalam Pembelajaran 

a. Apa saja penugasan-penugasan yang diberikan kepada siswa? 

b. Bagaimana respon dari siswa terhadap penugasan-penugasan yang 

diberikan? 

c. Bagaimana bentuk-bentuk penilaian yang diberikan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian belajar peserta didik? 

d. Bagaimana prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? 

e. Apakah hasil yang diraih oleh peserta didik sudah melampaui nilai 

KKM baik dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun 

ulangan semester? 

f. Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran 

sejarah? 

g. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut? 

h. Bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran sejarah? 
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Instrumen Wawancara Siswa 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

1. Apakah Bapak/Ibu hadir tepat waktu di dalam kelas? Dan apakah sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan? 

2. Bagaimana ketertarikan saudara terhadap pembelajaran sejarah? 

3. Bagaimana pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru anda? 

4. Apakah materi yang disampaikan oleh guru anda sesuai dengan buku 

pelajaran? 

5. Apakah guru anda melakukan berbagai metode dalam pembelajaran 

sejarah? 

6. Metode apa sajakah yang digunakan oleh guru anda? 

7. Apakah guru anda menggunakan alat bantu dalam pembelajaran? 

8. Pernahkah pembelajaran dilakukan di luar sekolah? Seperti kunjungan ke 

museum maupun tempat bersejarah lainnya? 

9. Apa tugas-tugas yang diberikan kepada anda oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah? 

10. Apakah anda atau teman anda sering bertanya ketika pembelajaran 

sejarah berlangsung? 
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11. Apakah anda atau teman anda sering mengemukakan pendapat ketika 

pembelajaran sejarah berlangsung? 

12. Apakah anda membuat catatan-catatan ketika proses pembelajaran 

berlangsung? 

13. Bagaimana hasil nilai yang anda capai maupun teman-teman anda capai 

dalam pembelajaran sejarah? 

14. Apakah anda paham dengan materi yang telah disampaikan oleh guru 

anda? 

15. Apakah anda mencari dari sumber lain mengenai materi yang telah 

diajarkan oleh guru anda? 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

Transkrip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Drs. Suyanto, M.Pd 

Sekolah : SMA Negeri 1 Demak 

Tanggal : 19 April 2014 

 

A : Peneliti 

B : Narasumber 

 

A : Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap pembelajaran sejarah 

yang dilakukan oleh guru sejarah di sekolah Bapak/Ibu? 

B : Ada dua jenis guru, guru kelas X dan guru kelas XI dan XII. Yang 

kelas X pembelajarannya diarahkan untuk scientific, sedangkan kelas 

XI dan XII sesuai dengan kurikulum 2006. Kemudian pembelajaran 

sejarah menggunakan petunjuk sesuai kurikulum itu, baik untuk 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga beberapa 

bapak ibu guru harus proses 5 M di kelas X harus dijalankan, 

sedangkan kelas XI dan XII harus sesuai dengan SK KD yang telah 

ditetapkan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah 

A : Bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran sejarah? 

B : Tidak hanya pembelajaran sejarah, semua pembelajaran di SMA 1 

kita memberikan prioritas yang sama. Di setiap MGMP kita 

memfasilitasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 
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pengembangan pembelajaran masing-masing. Jadi semua MGMP, 17 

MGMP mempunyai hak yang sama untuk dikembangkan. Sehingga 

untuk MGMP sejarah kemarin dimanfaatkan untuk ke Sangiran, 

Prambanan dan sebagainya dimanfaatkan untuk penyusunan bahan 

ajar pelajaran sejarah. Untuk pelajaran yang lain juga sama, kimia, 

fisika dan pelajaran lain mendapatkan jatah untuk MGMP 2 juta per 

tahun.  

A : Apakah kebijakan di sekolah Bapak/Ibu dalam keikutsertaan guru 

sejarah di sekolah bapak untuk mengikuti MGMP sejarah? 

B : Kami memiliki dua sistem, sistem secara internal kami mempunyai 

MGMP yang kita biayai, kita dukung, kita fasilitasi, sedangkan di luar 

kita mempunyai MGMP di tingkat kabupaten dan tingkat korwil. Kita 

mengikutkan mereka di Korwil Semarang dan Pati. Sehingga kami 

untuk beberapa mata pelajaran bisa ikut di kedua korwil itu, itu yang 

kita fasilitasi 

A : Apakah Bapak/Ibu melakukan monitoring terhadap pembelajaran 

dan guru? 

B : Iya, karena di Permen No 19 itu kan kami mempunyai kewajiban 

untuk melakukan monitoring di setiap semester harus melakukan itu. 

Tapi kita tidak bisa melakukan monitoring semua guru secara 

langsung, kita bagi tugas dengan guru senior atau kita melakukan 

indirect monitoring kita minta di shooting kemudian kita lihat, kalau 

baik kita berikan di briefing, tapi jika kurang kita ada pembinaan 

selanjutnya. Itu kebijakan yang kita lakukan, tidak hanya untuk guru 
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sejarah, tetapi untuk semua guru. Tapi untuk tahun ini konsentrasi kita 

lebih fokus kepada guru di kelas X karena itu kewajiban untuk kepala 

sekolah untuk memantau bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 

dapat dijalankan. 

A : Apakah keadaan lingkungan di sekitar sekolah mendukung 

berjalannya proses pembelajaran? 

B : Kalau jalan raya tidak mengganggu, kan jaraknya tidak terlalu dekat, 

kelas juga agak ke dalam kan nggak masalah, saya piker nggak 

masalah  

A : Apa saja fasilitas yang dimiliki sekolah dalam menunjang 

pembelajaran sejarah? 

B : Kalau kita memiliki hotspot untuk eksplorasi sejarah. Guru kita 

fasilitasi dengan IT, guru kita minta untuk buat e-learning, itu  semua 

untuk fasilitasi, untuk semua mata pelajaran sebenarnya. Kalau 

laboratorium IPS kita punya, tapi untuk sementara kita pakai untuk 

ISO dulu, dan kita tempatkan satu ruangan di dekat seni tari, tetapi 

kita belum bisa memaksimalkan memang 

A : Apakah nilai yang diraih oleh siswa sudah melampaui nilai KKM 

yang sudah ditentukan? 

B : Alhamdulillah baik, sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh 

masing-masing guru 

A : Apakah dalam pembelajaran sejarah pernah melakukan pembelajaran 

di luar kelas? Seperti kunjungan ke museum atau ke situs-situs 

sejarah. 
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B : Ya, kita memiliki, bukan hanya pelajaran sejarah saja ya. Jadi kita 

melakukan kegiatan kelompok. Di kelas X itu ada outclass learning  

itu bekerja sama dengan beberapa mata pelajaran, sejarah, bahasa 

asing, kemudian IPA itu ke Jogja. Tapi itu tidak semata-mata 

pelajaran sejarah, karena itu tidak mungkin. Di dalam sistem sekolah 

tidak mungkin melakukan pembelajaran sendiri-sendiri, selain 

biayanya mahal, resistennya juga besar. Kita tidak bisa 

membayangkan seperti jurusan, tiap tahun pergi outclass learning, 

kita tidak bisa seperti itu, kita bisanya bekerja sama dengan mata 

pelajaran lain. Kalau sendiri-sendiri tidak mungkin dilakukan. Kita 

tidak mengijinkan satu mata pelajaran pergi sendiri karena biayanya 

besar, orang tua pasti juga akan keberatan. Kalau ke Sangiran itu 

gurunya sama beberapa perwakilan kelas itu untuk sebagai bahan, 

karena di kurikulum 2013 itu ada pengamatan, hasil itu untuk 

pembahasan di kelas, proses mengamati, proses menanya, proses 

mengamati, itu dilakukan. Apalagi kita pada saat jam pelajaran pergi 

ke luar itu tidak mungkin, pada saat liburan itu tidak mungkin. Kita 

tidak bisa membayangkan seperti jurusan 

A : Apakah guru sejarah di sekolah Bapak/Ibu sudah mencapai tujuan 

pembelajaran? 

B : Itu hanya sebagian dati  step, jadi yang dimaksud tujuan 

pembelajaran itu di SKL. Pertanyaannya apakah SKL itu sudah 

terpenuhi, itu belum tujuan final, itu hanya tujuan antara untuk 

mencapai SKL. SKL itu tercapai setelah kelas X selesai, kelas XI 
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selesai, kelas XII selesai. Dan itu sudah dilakukan, buktinya apa, di 

raport nilainya sudah selesai 

A : Apakah Bapak/Ibu sebagai kepala sekolah memberikan izin kepada 

guru untuk mengadakan pertemuan ilmiah guru-guru sejarah di luar 

sekolah? 

B : Ya pasti tho,  karena itu juga untuk pengembangan PKDnya tho. Di 

sekolah ada MGMP, beliau bisa bekerja sama di luar juga, di MGMP, 

kegiatan ilmiah yang lain karena dia mempunyai tanggung jawab. Di 

SKP itu dia harus mempertanggung jawabkan kontraknya. Jadi 

penilaian kinerja dia ditentukan, dan penilaian di SKP itu bagaimana 

di mengembangkan diri, PKD itu 

A : Apa saja kendala yang dialami dalam pembelajaran sejarah? 

B : Saya pikir sampai saat ini kita membutuhkan bagaimana dukungan 

IT yang lebih besar untuk semua guru, tidak hanya sejarah saja tapi 

untuk semua guru, karena kita memiliki 1000 anak, memiliki 80 guru. 

Sehingga bandwitch yang kita berikan belum begitu memuaskan, itu 

yang masih akan kita lakukan. 

A : Bagaimana cara sekolah dalam mengatasi masalah tersebut? 

B : Kita memiliki kontrol intern untuk mengembangkan secara pribadi 

melaui kelompok-kelompok profesionalnya, kita memfasilitasi 

pembiayaan, kita memfasilitasi sarana, itu saya piker cukup untuk 

mengembangkan sebagai guru apapun, termasuk guru sejarah. 
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Transkrip Wawancara Guru Sejarah 

 

Nama  : Nur Qosim, M.Pd 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Tanggal  : 14 Maret 2014 

 

A : Peneliti 

B : Narasumber 

 

1. Persiapan Pembelajaran 

A : Apakah Bapak/Ibu menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran sejarah? 

B : Kalau silabus itu sudah disediakan pemerintah yang kurikulum tahun 

2013. Kalau RPP, Prota, Promes ya buat. 

A : Apa tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan silabus 

dan RPP tersebut?  

B : Dalam penyusunan RPP tahapan-tahapannya yaitu, satu harus 

melihat silabusnya dulu, dari silabus itu nanti diambil menjadi tema-

tema, temanya itu nanti dibagi menjadi 32 pertemuan dalam setahun. 

Untuk kelas x kan tema-temanya sudah disediakan di dalam buku 

paket, jadi tinggal mengambil di dalam buku paket kemudian 

dijadikan judul-judul dalam setiap pertemuan. Di dalam buku paket itu 

ada 32 tema, jadi 1 pertemuan 1 tema. 

A : Bagaimana peran dari MGMP sejarah dalam penyusunan silabus dan 

RPP tersebut? 

B : Yang namanya penyusunan RPP setiap guru itu kan berbeda-beda. 

Tapi MGMP sebenarnya juga bisa dijadikan forum untuk 

menyamakan persepsi dalam penyusunan RPP dan sebagainya. Tetapi 

selama ini di dalam prakteknya yang membuat hanya satu dua guru, 

yang lain cuma ngopy, dan itu biasanya dimana-mana juga gitu.  

A : Apakah Bapak/Ibu sebelumnya melakukan analisis terhadap 

kemampuan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran 

sejarah? 

B : Memang seharusnya menganalisis peserta didik, cuma kebetulan 

kelas yang saya ajar itu kebanyakan kelas IPA yang relatif lebih 

pintar. Analisisnya cuma sekedar  mengidentifikasi kemampuan anak, 

seberapa jauh tingkat kemampuannya. 
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A : Apakah ada persiapan-persiapan lain sebelum pembelajaran? Selain 

penyusunan silabus dan RPP. 

B : Ya paling mengidentifikasi atau menentukan nanti pada saat 

pertemuan mana yang menggunakan media. Sehingga nanti pertemuan 

seperti kemarin yang membahas mengenai Islam dan jalur 

perdagangan itu otomatis sudah saya persiapkan medianya, medianya 

adalah peta mengenai jalur perdagangan melalui jalur pelayaran. 

A : Bagaimana evaluasi yang dikembangkan Bapak/Ibu dalam 

pembelajaran sejarah? 

B : Evaluasi memang secara ideal itu rumit karena di dalam petunjuk 

kurikulum 2013 itu ada evaluasi diri, penilaian portofolio kemudian 

tes tertulis, dan sebagainya. Tetapi saya lebih banyak menggunakan 

penilaian portofolio, tetapi juga tidak meninggalkan ulangan. 

Penilaian ulangan itu pasti diadakan untuk misalnya ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester. Di samping itu juga saya diakhir 

pelajaran juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu juga saya 

gunakan untuk evaluasi. 

 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

A : Apakah Bapak/Ibu hadir tepat waktu di dalam kelas? Dan apakah 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan? 

B : Ya pasti itu. Alokasi waktunya 2x45 menit, jadi 90 menit. Kalau 

mengikuti suasana kadang terpotong, misalnya ketika pembelajaran 

anak ada yang dipanggil, ada pengumuman atau pas saya mau masuk 

kelas dipanggil kepala sekolah dan sebagainya. Tapi kalau tidak 

penting-penting amat saya kurangi itu. 

A : Bagaimanakah proses pembelajaran sejarah berjalan? 

B : Selama untuk pembelajaran di MIA, MIA itu IPA, 90 % bagus 

meskipun ada 10 % anak MIA yang merasa berat mengikuti pelajaran 

yang saya lakukan dengan pembelajaran kurikulum 2013 berjalan 

cepat dan banyak sekali tugas. Kalau yang IPS itu berjalan lambat 

sekitar 50 %, kalau yang MIA 90 % bisa mengikuti. 

A : Apakah pembelajaran sejarah yang Bapak/Ibu berikan sesuai dengan 

silabus dan RPP yang telah anda susun?   

B : Sesuai itu, sesuai. 

A : Bagaimana sikap siswa terhadap proses pembelajaran sejarah?  

B : Memang saya menggunakan standar tinggi dalam pembelajaran 

sejarah. Beberapa siswa memang ada yang merasa berat dengan model 

pembelajaran yang saya lakukan, tetapi saya jelaskan dan motivasi 

karena memang banyaknya tugas, kemudian materi yang ditarget 
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selesai itu semata-mata untuk menambah pengetahuan dan 

sebagainya. Memang ada siswa yang mengeluh, merasa berat. Merasa 

beratnya itu bukan karena pelajarannya tapi karena siswa tersebut 

membandingkan dengan pelajaran yang diberikan guru lain. Guru lain 

memberi tugasnya tidak banyak tapi kok yang sejarah banyak. Itu 

kembali kepada gurunya, selama ini saya mencoba mentaati apa yang 

sudah ditulis dalam RPP. 

A : Bagaimana ketertarikan dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran? 

B : Kalau pelajaran sejarah memang secara umum banyak siswa yang 

kurang tertarik karena dimensinya itu dimensi masa lalu. Tetapi 

lambat laun guru harus dapat meyakinkan manfaat mempelajari 

sejarah. Jadi pandangan siswa yang kurang tertarik mata pelajaran 

sejarah itu memang kesalahan sejak dini, sejak SD SMP. Jadi 

kebanyakan guru SD, guru SMP itu membuat kesan bahwa pelajaran 

sejarah itu pelajaran hafalan sehingga banyak yang tidak tertarik. 

Tetapi di SMA pandangan anak saya rubah, pelajaran sejarah itu 

bukan pelajaran hafalan, tetapi pelajaran menganalisa peristiwa masa 

lalu dimana peristiwa itu penting untuk dianalisa untuk pelajaran masa 

lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Konsep-konsep ini yang 

saya tekankan kepada anak sehingga lambat laun anak bisa mengerti 

bahwa pembelajaran sejarah tidak semata-mata memahami, 

menghafalkan peristiwa masa lalu, tetapi yang terpenting adalah 

pelajaran sejarah memiliki dimensi yang akan datang. 

A : Apakah ada interaksi dari siswa berupa pertanyaan pada saat 

Bapak/Ibu menjelaskan materi pembelajaran? 

B : Kalau interaksi itu memang menyangkut budaya, anak bertanya anak 

menyanggah itu memang menyangkut budaya, kebiasaan. 

Kebanyakan anak-anak di Demak itu memang susah untuk memiliki 

kebiasaan bertanya. Sebab kadang-kadang kreatifitas anak dalam 

bertanya itu juga belum tentu disebabkan anak tidak mau bertanya, 

tetapi kadang-kadang potensi anak itu dimatikan oleh guru lain. Jadi 

anak-anak itu sejak kecil memang terbiasa dimatikan potensinya, 

sehingga ketika dia bertemu dengan guru yang demokratis dan dia 

harus aktif anak tersebut mengalami kesulitan. Jadi, mungkin secara 

pribadi-pribadi itu sering, tapi yang ditanyakan itu bukan mengenai 

materi namun bagaimana cara menyelesaikan tugas. Pernah saya beri 

tugas membuat peta dan saya sarankan diberi skala, mereka 

menanyakan cara membuat skala itu bagaimana. Jadi yang mereka 

tanyakan itu bukan substansi tapi teknis menyelesaikan tugas. Tapi 

kalau bertanya di substansi materi mereka ini masih kurang karena 



137 
 

 

 

bertanya itu memang merupakan taraf pemikiran yang lumayan tinggi. 

Bertanya itu kan berarti mereka tahu, tahu sekian persen kemudian dia 

ingin melengkapi informasi itu dengan bertanya. 

A : Metode apa sajakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

sejarah?  

B : Untuk metode, metode oleh pemerintah itu kan sudah ditetapkan, 

metode umum itu namanya metode scientific. Metode scientific itu 

adalah metode yang berakar dari dua metode yaitu metode deduktif 

dan induktif. Jadi artinya anak dalam kegiatannya diminta untuk 

menganalisis. Menganalisis itu memang tingkat berfikir yang tinggi. 

Menganalisis, sintesis itu memang tingkat berfikir yang sangat tinggi, 

meskipun sulit saya akan coba. Tapi untuk latihan membuat analisis 

sementara ini anak saya suruh buat problem solving, atau penelitian 

proyek. Anak saya beri tugas menghimpun informasi yang berkaitan 

dengan topik tertentu, itu nanti merupakan hasil dari pekerjaan anak 

yang dimasukkan dalam buku portofolio dimana semua pekerjaan 

anak ada di situ. Saya punya harapan dengan anak mempunyai proyek, 

meskipun anak itu nyontek tapi pada hakikatnya mereka melakukan 

penelitian dan penggalian sumber. Yang saya maksudkan itu nyontek 

dengan sumber bukan nyontek hasil pekerjaan temannya, nyontek 

dengan sumber itu anak sudah melakukan eksplorasi. Hanya saja 

mungkin kelemahannya ketika anak melakukan eksplorasi anak belum 

bisa memilah-milah, memilih, mengklasifikasikan, anak ini kan belum 

mampu, semua informasi hampir semua ditelan mentah. Sebenarnya 

nanti di taraf pemikiran yang sangat tinggi membuat verifikasi. Jadi 

selama ini katakanlah anak itu diberi proyek penelitian hanya mahir di 

dalam pengumpulan data, tapi ketika dia harus memverifikasi anak itu 

masih lemah. Jadi ya saya masih menghargai asal mengumpulkan 

data, mengumpulkan sumber, mengumpulkan informasi saya beri 

penghargaan, yang penting anak sudah mencoba. Sebenarnya 

pembelajaran yang saya tekankan kepada anak adalah pembelajaran 

tentang penelitian, dalam taraf yang sangat sederhana. Saya jarang 

memberikan materi, materi itu hanya untuk pancingan-pancingan saja, 

misalnya pancingan-pancingan itu dibahas di tatap muka tapi yang 

paling penting adalah menggali, mengumpulkan sumber. 

A : Selain di dalam kelas, apakah Bapak/Ibu pernah mengadakan 

pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan ke museum maupun 

tempat-tempat bersejarah? 

B : Sebenarnya ingin sekali pembelajaran di luar kelas, tetapi terkendala 

biaya dan waktu, dan itu merupakan hal yang umum yang terjadi di 

sekolah-sekolah. Jadi selama ini untuk menjembatani kunjungan ke 
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obyek saya kira bisa diwakili oleh gambar-gambar. Kalau kunjungan 

yang didampingi oleh guru itu belum pernah, tetapi kalau anak saya 

suruh mengunjungi museum dan Masjid Agung Demak sudah pernah. 

A : Apa sajakah sumber pembelajaran yang digunakan? 

B : Sumber pembelajaran yang pasti buku paket, terus saya 

membebaskan anak untuk membaca buku apa saja yang penting 

materinya, temanya itu sesuai. Terus yang sangat membantu itu adalah 

internet, karena sifatnya instan dan mudah dicari, kapanpun, 

dimanapun dan di tambah juga dengan gambar-gambar. 

A : Bagaimanakah pemanfaatan sumber belajar tersebut? 

B : Tentunya efektif, sangat efektif karena hampir setiap hari anak itu 

buka internet pas pelajaran saya. Karena tugas-tugas saya ngga 

mungkin bisa diselesaikan tanpa internet. Jadi setiap tugas itu ada dua 

pasangan, tugas portofolio yaitu membuat essay, kalo ngga essay ya 

inquiry tadi, penelitian proyek tadi, masih ditambah dengan kliping 

dan klipingnya bukan dari majalah, saya kira kalau kliping dari 

majalah itu kelamaan, dari internet saja, dari image di internet itu tapi 

saya minta pertanggungjawaban. Imagenya harus diberi komentar, 

tidak boleh hanya ditempel saja tetapi harus dipertanggungjawabkan 

itu gambar apa, menjelaskan tentang apa. 

A : Apakah setiap siswa harus memiliki buku paket atau LKS mata 

pelajaran sejarah? 

B : Buku paket kalau kelas X sudah diberikan pemerintah. Kalau kelas 

XI dan kelas XII ya beli sendiri. 

A : Dalam pembelajaran sejarah, apakah Bapak/Ibu memanfaatkan 

sumber pembelajaran sejarah lain, selain buku pelajaran?  

B : Ya tadi, menggunakan web atau internet itu tadi. 

A : Apakah materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan materi yang 

telah ada di dalam buku pelajaran? 

B : Sama persis, bahkan lebih luas. Buku paket yang kurikulum baru itu 

sifatnya hanya sekilas, tapi yang saya tekankan kepada anak lebih dari 

itu dan saya bebaskan, misalnya ketika saya member tugas tentang 

essay tentang teori-teori penyebaran Islam dan tokoh-tokohnya, kalau 

di buku itu hanya sekilas-sekilas saja, tetapi untuk saya, saya bebaskan 

untuk mengeksplorasi kasus-kasus, fakta-fakta tentang penyebaran 

Islam di Pulau Jawa dan tokoh-tokohnya. Bahkan selama ini kan 

hanya di Pulau Jawa, tetapi saya suruh mengeksplor yang di 

Kalimantan, yang semacam penyebaran Islam dilakukan oleh Datuk 

Ribandang diantara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, lalu Datuk 

Sulaiman, penyebaran Islam di Nusa Tenggara, bahkan di Papua. 

Memang kurikulum yang baru menuntut seperti ini. 
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A : Apakah Bapak/Ibu memberikan materi lain di luar materi yang telah 

ada di buku pelajaran? 

B : Ya, tetapi materinya tidak saya beri namun anak-anak saya suruh 

mencari sendiri. Nanti semua hasil pencarian anak-anak saya beri 

penghargaan. Bukan saya yang member tapi anak yang suruh mencari 

A : Apa saja alat bantu pembelajaran yang Bapak/Ibu maupun sekolah 

miliki? 

B : Alat bantunya yang pasti kan papan tulis, kemudian peta, kemudian 

gambar-gambar. Gambar-gambar itu gambar-gambar dari internet 

biasanya. Biasanya juga kita pakai LCD, kan di kelas juga ada LCD. 

A : Bagaimana pemanfaatan alat bantu pembelajaran tersebut? 

B : Saya lebih menekankan kepada pembelajaran yang mandiri. Saya 

mendasarkan diri pada pelajaran konstruktivis. Pelajaran konstruktivis 

itu konsep dasarnya anak bekerja sambil belajar, dan anak 

menemukan pembelajarannya sendiri. Jadi guru tidak banyak acting 

dalam memberikan materi, guru hanya memberikan acuan, panduan, 

anak mengeksplorasi sendiri, menganalisis sendiri, kemudian 

melaporkan sendiri, dengan harapan nanti anak akan tahu sendiri dari 

apa yang telah ia kerjakan. Ya tentunya setiap anak berbeda-beda, 

anak yang rajin akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, 

tapi anak yang ngga rajin tentunya pengetahuannya berkurang. Jadi 

saya ketika jam pelajaran hanya klarifikasi saja, kalarifikasi, 

menyamakan persepsi tentang apa yang telah diraih oleh anak, dan 

terbukti anak-anak itu pinter, jadi saya ngga usah banyak menjelaskan. 

Kalau di kelas saya hanya bertanya, bertanya nanti terus di klarifikasi. 

Menurut saya mengajar memberikan materi itu sudah ketinggalan 

karena anak bisa membaca sendiri, guru hanya menyamakan persepsi 

saja. 

A : Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang 

pembelajaran sejarah? 

B : Alhamdulillah cukup kalau untuk internet, permasalahannya belum 

semua anak mempunyai laptop, kalau wifi-nya di SMA 3 sudah 

cukup. Walaupun tidak di setiap penjuru ada, namun selama anak mau 

mendekat ke haul itu bisa sepuasnya mainan internet. Kalau lab IPS 

itu memang ada namun pemanfaatannya belum maksimal, baru untuk 

menyimpan media-media pembelajaran IPS saja. 

A : Apakah kondisi di dalam kelas maupun di luar kelas menunjang 

berjalannya proses pembelajaran? 

B : Menunjang, karena anak-anak mendapatkan kemampuan tambahan 

dengan pembelajaran saya, pembelajaran modeling itu kan berbasis 

pada IT. Jadi anak yang tidak bisa IT mau ngga mau akan belajar IT. 
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3. Evaluasi dan Kendala dalam Pembelajaran 

A : Apa saja penugasan-penugasan yang diberikan kepada siswa? 

B : Penugasannya yaitu yang paling banyak tugas-tugas portofolio, 

membuat essay, lalu penelitian proyek, kemudian problem based 

learning, lalu membuat kliping, sekitar itu. 

A : Bagaimana respon dari siswa terhadap penugasan-penugasan yang 

diberikan? 

B : 90 % dilaksanakan dengan baik, hanya beberapa saja yang merasa 

berat dan kurang mampu, tapi yang lain untuk anak IPA mampu dan 

hasilnya luar biasa. Misalnya tugas essay bisa dikerjakan sampai 20 

halaman folio, saya ngga nyuruh tapi mereka kan ingin melengkapi, 

kan anak-anak juga punya motivasi untuk mencari nilai juga. Dia 

punya persepsi kalau informasinya lengkap, informasinya banyak, 

maka dia akan mendapatkan poin yang tertinggi. 90% - 80% tepat 

waktu, yang 10% lambat, yang 10% bermasalah, yang bermasalah 

istilahnya perlu dituntun. yang 10% terlambat, yang 80% tepat waktu. 

A : Bagaimana bentuk-bentuk penilaian yang diberikan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian belajar peserta didik? 

B : Kalau kurikulum baru penilaian itu kan ada tiga. Penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Di kurikulum baru 

penilaian sikap itu lebih penting, lebih tinggi daripada penilaian 

pengetahuan. Guru menilai sikap itu bisa menggunakan beberapa 

metode, penilaian diri, penilaian teman sejawat. Penilaian diri itu anak 

disuruh menilai sendiri hasil karyanya. Kalau penilaian sejawat, teman 

disuruh menilai pekerjaan milik teman yang lain. Kalau anak 

melakukan kecurangan dalam penilaian itu bisa di kroscek dengan 

yang lain. Tapi yang pasti penilaian-penilaian dalam penilaian sikap 

itu, satu kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Anak yang tepat 

waktu akan mendapatkan nilai A. Kemudian kejujuran, kejujuran itu 

diambil dari anak itu ketika mengerjakan, satu dikerjakan sendiri, 

kedua tidak menyontek dengan teman. Nilai kedisiplinan itu ketepatan 

waktu dalam mengumpulkan tugas, kejujuran dan yang ketiga 

antusias. Jadi antusias itu nanti menggunakan instrument observasi. 

Antusias itu begini, anak kelihatan semangat selama proses 

pengerjaan, sebelum dikumpulkan anak sering bertanya, menemui 

guru di kantor, itu menunjukkan antusias. Terus yang keempat itu 

keikhlasan, keikhlasan itu indikatornya yaitu tidak suka protes, tidak 

suka mengeluh terhadap tugas-tugas yang diberikan. Itu semua 

penilaian sikap, itu nanti dirata-rata akan menghasilkan nilai misalnya 

A, A-, B+ dan sebagainya. Yang kedua penilaian pengetahuan, itu 
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dilihat dari bobot informasi yang diolah dan bobot analisis, itu yang 

mempengaruhi penilaian pengetahuan. Nilai keterampilan akan 

terlihat dari hasil portofolio anak. Itu dilihat dari ketepatan dalam 

mencari sumber. Dia tidak keliru menggunakan sumber, situsnya 

tepat. Yang kedua dia dapat memverifikasi sumber, bobot sumber 

yang dijadikan analisis itu berbobot atau tidak. Yang ketiga adalah 

cara mengemas, cara mendownload. Kadang-kadang anak itu tidak 

pandai mendownload. Termasuk yang menjadi nilai keterampilan lagi 

adalah kualitas tulisan, kerapian, kebersihan, keindahan tulisan ketika 

dia mengumpulkan laporan itu. Keterampilan yang dimaksud dalam 

hal ini sebenarnya adalah keterampilan mencari sumber, keterampilan 

memverifikasi sumber dan keterampilan dalam menghistoriografi atau 

menulis.  

A : Bagaimana prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? 

B : Ya bagus, untuk anak IPA yang saya ajar itu nilainya tinggi-tinggi. 

Nanti bisa lihat daftar nilai. Nantikan bisa kelihatan anak yang 

bermasalah, yang tepat waktu itu kan nanti kelihatan. Cuma nanti nilai 

yang ada di dalam daftar nilai itu sudah merupakan nilai bulat. Artinya 

itu sudah termasuk nilai sikap, nilai keterampilan dan nilai 

pengetahuan. 

A : Apakah hasil yang diraih oleh peserta didik sudah melampaui nilai 

KKM baik dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun 

ulangan semester? 

B : Untuk kurikulum baru itu KKM-nya rendah kok, hanya 2.66. 2.66 itu 

setara dengan B-. Jadi itu sudah sangat melampaui. 

A : Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran 

sejarah? 

B : Kendala-kendalanya itu adalah budaya belajar. Perlakuan antara guru 

satu dengan yang lain itu kadang-kadang membuat anak yang awalnya 

enjoy berubah menjadi terbebani. Budaya belajar itu belum menyatu. 

Kadang-kadang anak itu ada yang masih pengen santai 

A : Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut? 

B : Selama ini hanya memberikan motivasi, melakukan pendekatan 

pribadi, memberitahukan tentang manfaat belajar. 

A : Bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran sejarah? 

B : ya baik, semuanya baik.  
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Transkrip Wawancara Siswa 

 

Nama  : Pramesti Widya Kirana 

Kelas  : X,MS,5 

Sekolah : SMA Negeri 1 Demak 

Tanggal : 27 Maret 2014 

 

A : Peneliti 

B : Narasumber 

 

A : Apakah Bapak/Ibu hadir tepat waktu di dalam kelas? Dan apakah sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan? 

B : Iya tepat waktu. Tapi jika ada kayak rapat itu agak terlambat 

A : Bagaimana ketertarikan saudara terhadap pembelajaran sejarah? 

B : Saya sangat tertarik, karena dengan pembelajaran sejarah itu saya bisa 

mempelajari sesuatu itu bisa terjadi dan asal-usul sesuatu. Kalau saya 

senengnya tentang asal mula manusia. Kayak evolusi. 

A : Bagaimana pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru anda? 

B : Karena ini kurikulum 2013 maka penjelasan dari guru itu sedikit 

berkurang, medianya itu paling banyak dari internet. Jadi setiap siswa itu 

harus bisa pembelajarannya sendiri dan aktif. Jadi kalau belum jelas bisa 

ditanyakan gurunya. 

A : Apakah materi yang disampaikan oleh guru anda sesuai dengan buku 

pelajaran? 

B : Sesuai, karena buku dari pemerintah itu ada tiga yaitu sejarah, Bahasa 

Indonesia dan matematika, jadi guru dan murid sudah diberikan buku. 

Satu anak satu buku itu. 

A : Metode apa sajakah yang digunakan oleh guru anda? 

B : Ya banyak sekali. Karena ini kurikulum 2013 itu dengan diskusi, jadi 

anak-anak saling menambahi dan gurunya menambahi yang kurang-

kurang saja. Dan itu mencari dari internet, jadi di buku yang kurang itu di 

cari di internet. 

A : Apakah guru anda menggunakan alat bantu dalam pembelajaran? 

B : Biasanya tidak, di buku paket itu kurang dan kebanyakan dari internet. 

Kalau peta dan gambar itu jarang.  

A : Pernahkah pembelajaran dilakukan di luar sekolah? Seperti kunjungan 

ke museum maupun tempat bersejarah lainnya? 
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B : Oh ya pernah, kemarin pas tanggal 17 Desember 2013 itu kan materinya 

tentang manusia purba. Anak-anak di setiap kelas didampingi guru mapel 

sejarah diajak ke Sangiran. 

A : Apa tugas-tugas yang diberikan kepada anda oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah? 

B : Biasanya itu tugas-tugas dari buku paket itu sendiri, membuat artikel-

artikel, makalah-makalah dari materi yang ada di buku paket. 

A : Apakah anda atau teman anda sering bertanya ketika pembelajaran 

sejarah berlangsung? 

B : Ya sering sekali, karena kita kan dituntut untuk aktif dan bertanya 

kepada guru jika tidak mengetahui. Jadi guru itu tinggal menambahi apa 

yang kita belum tahu. 

A : Apakah anda atau teman anda sering mengemukakan pendapat ketika 

pembelajaran sejarah berlangsung? 

B : Sering sekali, karena di buku paket itu kurang sekali, jadi banyak 

menggunakan internet. Kalau di internet itu kurang paham nanti 

ditanyakan pada guru lalu guru menambahi dan menjelaskan di depan 

kelas. Kalau ada teman yang mengetahui itu bisa menambahkan. 

A : Apakah anda membuat catatan-catatan ketika proses pembelajaran 

berlangsung? 

B : Kalau catatan ada, tapi nggak sekontinu. Kalau kepengen nyatet ya 

nyatet, kalau nggak ya nggak apa-apa soalnya di buku paket sudah ada, 

tinggal kita mau membacanya atau tidak. 

A : Bagaimana hasil nilai yang anda capai maupun teman-teman anda capai 

dalam pembelajaran sejarah? 

B : Kalau nilai saya Alhamdulillah tercapai. Kemarin nilainya juga banyak 

yang bagus karena gurunya menjelaskannya jelas, jadi bisa paham. 

A : Apakah anda paham dengan materi yang telah disampaikan oleh guru 

anda? 

B : Paham 

A : Apakah anda mencari dari sumber lain mengenai materi yang telah 

diajarkan oleh guru anda? 

B : Iya mencari, soalnya di buku paket itu ada yang kurang terus mencari di 

Internet. Pertanyaannya itu biasanya nggak ada di buku paket. Jadi di 

kurikulum 2013 ini menuntut kita belajar untuk browsing di internet. 
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Lampiran 3. Instrumen Observasi 

Instrumen Observasi 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Tanggal Observasi  : 

 

 

No Obyek 

Pengamatan 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Sekolah 

 

  

2 Kelas 

 

  

3 Guru 
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4 Siswa 
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Lampiran 4. Hasil Observasi 

Hasil Observasi 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Demak 

Alamat Sekolah  : Jalan Sultan Patah No. 85, Katonsari 

Demak 

Tanggal Observasi  : 28 Maret 2014 

 

 

No Obyek 

Pengamatan 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Sekolah 

 

SMA Negeri 1 

Demak 

- Sekolah terletak di 

dekat Jalan Raya 

Semarang-Demak 

- Berjarak sekitar 2 km 

dari pusat kota 

- Mempunyai 30 ruang 

kelas, 10 ruang kelas 

X (7 program IPA dan 

3 program IPS), 10 

ruang kelas XI (8 

program IPA dan 2 

Program IPS), serta 10 

ruang kelas XII (8 

program IPA dan 2 

program IPS) 

- Mempunyai 

Laboratorium IPS 
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2 Kelas 

 

X.MS-7 - Ruang kelas berukuran 

9 x8 m 

- Terdapat LCD 

proyektor 

- Ruang kelas ber-AC 

- Terdapat 21 meja 42 

kursi untuk siswa dan 

1 meja 1 kursi untuk 

guru 

- Terdapat gambar 

presiden dan wakil 

presiden 

- Terdapat gambar 

pahlawan 

- Terdapat jam dinding 

- Terdapat speaker 

- White board/papan 

tulis 

3 Guru 

 

Ibu Taslimah ketika 

melakukan 

pembelajaran 

sejarah 

- Guru memulai 

pelajaran dengan 

berdoa 

- Guru mempresensi 

kehadiran siswa 

- Guru menerangkan 

pelajaran dengan 

menggunakan media 

powerpoint dan alat 

bantu berupa LCD 

- Guru memberikan 

pelajaran dengan jelas 

dan lancer 

- Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa 

- Guru membentuk 

kelompok presentasi 

- Guru menjelaskan 
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mengenai tugas 

presentasi 

- Guru memberikan 

bimbingan kepada 

siswa 

- Guru memberikan 

penguatan terhadap 

materi yang 

dipresentasikan oleh 

siswa 

- Pembelajaran berjalan 

dengan santai namun 

serius 

4 Siswa 

 

Siswa di kelas 

X.MS-7 

- Terdapat 42 siswa 

yang terdiri dari 14 

siswa laki-laki dan 28 

siswa perempuan 

- Siswa merespon 

pertanyaan guru 

dengan baik 

- Ada siswa yang 

menggunakan laptop 

- Siswa mengerjakan 

tugas dari guru 

dengan cukup tertib 

- Siswa melakukan 

presentasi dengan baik 

- Siswa bertanya 

kepada kelompok lain  

- Siswa terlihat antusias 

dalam pembelajaran 
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Hasil Observasi 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Demak 

Alamat Sekolah  : Jln. Sultan Trenggono No 81, Kalikondang 

Demak 

Tanggal Observasi  : 14 Maret 2014 

 

 

No Obyek 

Pengamatan 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Sekolah 

 

SMA Negeri 3 

Demak 

- Sekolah terletak di 

dekat Jalan Raya 

Semarang-Demak 

- Berjarak sekitar 3,5 

dari pusat kota 

- Mempunyai 27 kelas 

yang terdiri dari 9 

ruang kelas X (5 

program IPA dan 4 

program IPS), 10 

ruang kelas XI (5 

program IPA dan 5 

program IPS) dan 8 

ruang kelas XII (4 

program IPA dan 4 

program IPS) 

- Mempunyai 

Laboratorium IPS 
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2 Kelas 

 

X.MIA.3 - Ruangan kelas 

berukuran 9 x 8 m 

- Terdapat LCD 

proyektor 

- Terdapat kipas angin 

- Terdapat 20 meja 42 

kursi untuk siswa dan 

1 meja 1 kursi untuk 

guru 

- Terdapat gambar 

presiden dan wakil 

presiden 

- Terdapat gambar 

pahlawan 

- Terdapat jam dinding 

- Terdapat speaker 

- White board/papan 

tulis 

3 Guru 

 

Bapak Nur Qosim 

ketika melakukan 

pembelajaran 

sejarah 

- Guru membuka 

pelajaran dengan 

menertibkan siswa 

dan berdoa 

- Guru bertanya 

mengenai materi 

sebelumnya 

- Guru menerapkan 

kedisiplinan kepada 

siswa 

- Guru memberikan 

materi dengan 

berceramah 

- Guru menanamkan 

nilai kepada siswa 

- Guru menggunakan 

alat pembelajaran 

(peta) 

- Guru menjelaskan 
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dengan jelas dan 

lancer 

- Guru meminta siswa 

membaca buku 

- Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa 

- Guru merefresh 

materi-materi 

sebelumnya 

- Guru menyelipkan 

candaan ketika 

pembelajaran 

- Member reward 

kepada siswa yang 

menjawab pertanyaan 

- Guru memberikan 

tugas portofolio 

kepada siswa 

4 Siswa 

 

Siswa di kelas 

X.MIA.3 

- Perempuan 12 meja 

- Laki-laki 8 meja 

- Perempuan di depan 

- Laki-laki di belakang 

- Siswa merespon 

pertanyaan guru 

dengan baik 

- Siswa memperhatikan 

pelajaran dari guru 

- Ada yang 

menggunakan laptop 

ketika pembelajaran 
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- Siswa mencatat 

pembelajaran dari 

guru 

- Siswa bercanda 

dengan guru 

- Berpakaian rapi 

- Siswa mempunyai 

buku tugas 

- Pada jam kedua 

beberapa siswa mulai 

kurang konsentrasi 
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Hasil Observasi 

 

Nama Sekolah  : SMA Abdi Negara  

Alamat Sekolah : Jalan Raya Karangtengah Demak 

Tanggal Observasi : 21 Maret 2014 

 

 

No Obyek 

Pengamatan 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Sekolah 

 

SMA Abdi Negara - Sekolah terletak di 

dekat Jalan Raya 

Semarang-Demak 

- Berjarak sekitar 5 km 

dari pusat kota 

- Mempunyai 12 ruang 

kelas, tapi hanya 6 

ruang kelas yang 

digunakan yaitu 2 

ruang kelas X, 2 ruang 

kelas XI (1 IPA 1 

IPS), 2 ruang kelas 

XII (1 IPA 1 IPS) 

2 Kelas 

 

XI.IPA - Ruang kelas berukuran 

9 x 8 m 

- Terdapat 21 meja 21 

kursi untuk siswa dan 

1 meja 1 kursi untuk 

guru 

- Terdapat gambar 

presiden dan wakil 

presiden 

- Terdapat gambar 

pahlawan 

- Terdapat jam dinding 
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- White board/papan 

tulis 

3 Guru 

 

Ibu Titik Subaryanti 

ketika pembelajaran 

sejarah 

- Guru mempresensi 

kehadiran siswa 

- Guru mengingatkan 

pelajaran sebelumnya 

- Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa tentang materi 

- Guru menerangkan 

pelajaran dengan 

membaca buku 

- Guru mendikte materi 

- Guru bercanda dengan 

siswa 

- Guru tidak menegur 

siswa yang 

menghadap ke 

belakang terus 

- Guru mempunyai 

suara yang cukup 

keras 

4 Siswa 

 

Siswa kelas XI.IPA - Banyak siswa yang 

terlambat. Pukul 07.05 

baru terdapat 5 siswa 

di dalam kelas 

- Sebelum 

pembelajaran siswa 

membaca Asmaul 
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Husna 

- Banyak siswa yang 

tidak memperhatikan 

guru ketika mengajar 

- Siswa mencatat 

penjelasan guru 

- Terdapat 21 siswa 

yang terdiri dari 7 

siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan 

- Siswa kurang antusias 

dalam mengikuti 

pelajaran 

- Ada siswa yang 

menghadap ke 

belakang terus 

- Hanya beberapa siswa 

yang merespon 

pelajaran dari guru 

- Siswa kurang sopan 

terhadap guru 
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Lampiran 5. Dokumentasi 

SMA NEGERI 1 DEMAK 

 

 

 
 

Gambar 1. SMA Negeri 1 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3. Wawancara dengan Pramesti Widya Kirana siswa kelas 

X.MS-5 SMA Negeri 1 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 
 

Gambar 4. Wawancara dengan Rechika Ardhia Permatasari siswi kelas 

XI.A.8 SMA Negeri 1 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 
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SMA NEGERI 3 DEMAK 

 

 

 
 

Gambar 5. SMA Negeri 3 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 
 

Gambar 6. Pembelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 

 



159 
 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Sunarno Utomo, S.Pd Kepala 

SMA Negeri 3 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 
 

Gambar 8. Wawancara dengan Putri Agustina Rahayu dan Sumo Aji 

Atmojo siswa kelas X.MIA.3 SMA Negeri 3 Demak 

(Dokumentasi pribadi) 
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SMA ABDI NEGARA 

 

 

 
 

Gambar 9. SMA Abdi Negara 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 
 

Gambar 10. SMA Abdi Negara 

(Dokumentasi pribadi) 

 



161 
 

 

 

 

 
 

Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Titik Subaryanti, S.Pd guru 

sejarah di SMA Abdi Negara 

(Dokumentasi pribadi) 

 

 

 
 

Gambar 12. Wawancara dengan Ririn Heni L siswa kelas X.1  

SMA Abdi Negara 

(Dokumentasi pribadi) 
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SILABUS SMA/MA/SMK/MAK 
 

Mata Pelajaran  :  Sejarah Indonesia (Wajib) 
Kelas   :  X  
Kompetensi Inti  :   

 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkai t 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

1.1 Menghayati 
keteladanan 
para pemimpin 
dalam 
mengamalkan 
ajaran 
agamanya. 

1.2 Menghayati 
keteladanan 
para pemimpin 
dalam toleransi 
antar umat 
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Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

beragama dan 
mengamalkann
ya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 

2.1 Menunjukkan 
sikap  tanggung 
jawab, peduli 
terhadap 
berbagai hasil 
budaya pada 
masa pra 
aksara, Hindu-
Buddha dan 
Islam 

 
2.2 Meneladani 

sikap dan 
tindakan cinta 
damai, 
responsif dan 
pro aktif yang 
ditunjukkan 
oleh tokoh 
sejarah dalam 
mengatasi 
masalah sosial 
dan 
lingkungannya 
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Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

2.3 Berlaku jujur 
dan 
bertanggungjaw
ab dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas 
dari 
pembelajaran 
sejarah 

 

3.1 Memahami dan 
menerapkan 
konsep berpikir 
kronologis 
(diakronik), 
sinkronik, ruang 
dan waktu  
dalam sejarah  

 
4.1 Menyajikan 

informasi 
mengenai 
keterkaitan 
antara konsep 
berpikir 
kronologis    ( 
diakronik ), 
sinkronik, ruang 
dan waktu 
dalam sejarah  

 

Cara Berfikir 
Kronologi
s dan 
Sinkronik 
dalam 
mempelaj
ari 
Sejarah 

 Cara berfikir 
kronologis dalam 
mempelajari sejarah 

 Cara berfikir sinkronik 
dalam mempelajari 
sejarah 

 Konsep ruang dan 
waktu 

 

Mengamati:                              

 membaca buku teks tentang cara 
berfikir kronologis, sinkronik, dan 
konsep waktu  dan ruang dalam 
sejarah  

 
Menanya:  

 berdiskusi untuk mendapatkan 
pendalaman pengertian tentang 
cara berfikir kronologis, sinkronik, 
dan konsep waktu dan ruang 
dalam  sejarah 

 
Mengeksplorasikan: 

 mengumpulkan informasi terkait 
dengan pertanyaan mengenai 
cara berfikir kronologis, sinkronik, 
konsep ruang dan waktu  dari 
sumber tertulis, sumber lainnya  
dan atau internet. 

 
Mengasosiasikan:                              

Observasi: 
mengamati 
kegiatan 
peserta 
didik dalam 
proses 
mengumpul
kan data, 
analisis 
data dan 
pembuatan 
laporan.  

 
Portofolio::        

menilai 
laporan 
peserta 
didik 
tentang 
cara berfikir 
kronologis, 

3 
m
g
  
x
  
2
 
j
p 

 

 Buku 
Paket 
Sejarah 
Indonesi
a kelas 
X.  

 Buku-
buku  
lainya 

 Internet 
(jika 
tersedia) 
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Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

 menganalisis hasil informasi yang 
didapat dari sumber tertulis dan 
atau internet untuk mendapatkan  
kesimpulan tentang keterkaitan 
antara  cara  berfikir kronologis, 
sinkronik dengan konsep ruang 
dan waktu  dalam sejarah. 

 
Mengomunikasikan:                   

 hasil analisis kemudian di 
laporkan dalam bentuk tulisan 
tentang keterkaitan antara cara 
berfikir kronologis, sinkronik 
dengan konsep ruang dan waktu 
dalam  sejarah. 

 

sinkronik, 
ruang dan 
waktu  
dalam  
sejarah 

Tes tertulis:      menilai 
kemampuan peserta didik 
dalam memahami dan 
menerapkan cara berfikir 
kronologis, sinkronik serta 
keterkaitannya dengan 
konsep ruang waktu dalam 
sejarah 

3.2 Memahami 
corak 
kehidupan 
masyarakat 
pada zaman 
praaksara 
 

3.3 Menganalisis 
asal-usul nenek  
moyang bangsa 
Indonesia 
(Proto, Deutero 
Melayu dan 
Melanesoid) 
 

3.4 Menganalisis 

Indonesia Zaman 
Praaksara: awal 
kehidupan Manusia 
Indonesia.   

 Kehidupan masyarakat 
Indonesia  

 Asal-usul nenek 
Moyang bangsa 
Indonesia  

 Kebudayaan zaman 
praaksara  

 

Mengamati:                                  

 membaca buku teks dan melihat  
gambar-gambar tentang aktifitas 
kehidupan masyarakat zaman 
praaksara, peta persebaran asal-
usul nenek moyang bangsa 
Indonesia dan  peninggalan hasil 
kebudayaan pada zaman 
praaksara. 

 
Menanya:                                           

 berdiskusi untuk mendapatkan 
klarifikasi tentang kehidupan 
masyarakat zaman praaksara, 
persebaran asal-usul nenek 
moyang bangsa Indonesia dan 
peninggalan hasil kebudayaan 
pada zaman praaksara. 

Observasi: 
mengamati 
kegiatan 
peserta 
didik dalam 
proses 
mengumpul
kan, 
menganalis
is data dan 
membuat 
laporan.  

 
Portofolio:       

menilai 
portofolio 

8 
m
g
 
x
  
2
 
j
p 

 

 Buku 
Paket 
Sejarah 
Indonesi
a kelas 
X.  

 Buku-
buku 
lainya 

 Internet 
(jika 
tersedia) 

 Gambar 
aktifitas 
kehidupa
n 
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Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

berdasarkan 
tipologi hasil 
budaya 
Praaksara 
Indonesia 
termasuk yang 
berada di 
lingkungan 
terdekat. 
 

4.2 Menyajikan 
hasil penalaran 
mengenai corak 
kehidupan 
masyarakat 
pada zaman 
praaksara 
dalam bentuk 
tulisan.  
 

4.3 Menyajikan 
kesimpulan-
kesimpulan dari 
informasi 
mengenai asal-
usul nenek  
moyang bangsa 
Indonesia 
(Proto, Deutero 
Melayu dan 
Melanesoid) 

 
 

Mengeksplorasikan:                 

 mengumpulkan informasi terkait 
dengan pertanyaan mengenai 
masyarakat Indonesia zaman 
praaksara melalui bacaan,  
pengamatan terhadap sumber-
sumber  praaksara  yang ada di  
museum  atau  peninggalan-
peninggalan yang ada  

  

  

 di lingkungan terdekat 
 
Mengasosiasi:                             

 menganalisis informasi dan data-
data yang didapat baik dari 
bacaan maupun dari  sumber-
sumber  lain yang terkait untuk 
mendapatkan  kesimpulan tentang 
Indonesia pada zaman praaksara.  

 

Mengkomunikasikan:  

 hasil analisis kemudian 
disampaikan dalam bentuk 
laporan tertulis tentang Indonesia 
pada zaman praaksara. 

peserta 
didik 
tentang 
zaman 
praaksara 
di 
Indonesia. 

 

Tes tertulis/lisan: menilai 
kemampuan 

peserta didik 
dalam 
memahami 
dan 
menganalis
is konsep 
tentang 
Indonesia 
pada 
zaman 
praaksara 

 

manusia 
praaksar
a 

 Gambar 
hasil-
hasil 
peningga
lan 
kebuday
aan 
praaksar
a 

 Peta 
penyeba
ran 
nenek 
moyang 
bangsa 
Indonesi
a 
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Belajar 

dalam bentuk 
tulisan. 
 

4.4 Menalar 
informasi 
mengenai hasil 
budaya 
Praaksara 
Indonesia 
termasuk yang 
berada di 
lingkungan 
terdekat dan  
menyajikannya 
dalam bentuk 
tertulis. 

 
3.5 Menganalisis 

berbagai teori 
tentang proses 
masuk dan 
berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan  
Hindu-Buddha di 
Indonesia. 
 

3.6 Menganalisis 
karakteristik  
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan 

Indonesia 
Zaman  
Hindu-
Buddha: 
Silang 
Budaya 
Lokal dan 
Global  
Tahap 
Awal 

 Teori -teori masuk dan 
berkembangnya Hindu-
Buddha 

 Kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha 

Mengamati:        

 membaca buku teks dan melihat  
gambar-gambar tentang  
Indonesia pada zaman Hindu-
Buddha. 

 
Menanya:    

 berdiskusi untuk mendapatkan 
klarifikasi tentang kehidupan 
masyarakat Indonesia  pada 
zaman Hindu-Buddha. 

 
Mengeksplorasikan:  

 mengumpulkan informasi terkait 
dengan pertanyaan tentang 

Observasi:  
mengamati 

kegiatan 
peserta didik 
dalam 
mengumpulk
an,  
menganalisi
s data dan 
membuat 
laporan.  

 
Portofolio: 
menilai portofolio 

peserta didik 

12 
m
g
 
x
  
2
 
j
p 

 

 Buku 
Paket 
Sejarah 
Indonesia 
kelas X.  

 Buku-
buku  
lainya 

 Internet  ( 
jika 
tersedia) 

 Gambar 
hasil-hasil 
peninggal
an zaman 
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dan kebudayaan 
pada masa  
kerajaan-
kerajaan Hindu-
Buddha di 
Indonesia dan  
menunjukan 
contoh bukti-
bukti yang masih 
berlaku pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini. 
 

4.5 Mengolah 
informasi 
mengenai proses 
masuk dan 
perkembangan 
kerajaan Hindu-
Buddha dengan 
menerapkan cara 
berpikir 
kronologis, dan  
pengaruhnya 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini serta 
mengemukakann
ya dalam bentuk 
tulisan.  
 

 Bukti-bukti Kehidupan 
pengaruh Hindu-Buddha 
yang masih ada pada 
saat ini 

 

Indonesia pada zaman Hindu-
Buddha melalui bacaan, internet, 
pengamatan terhadap sumber-
sumber  sejarah yang ada di  
museum dan atau  peninggalan-
peninggalan yang ada di 
lingkungan terdekat 

 
Mengasosiasi:   

 menganalisis  informasi dan data-
data yang didapat  baik dari 
bacaan maupun dari sumber-
sumber terkait untuk 
mendapatkan  kesimpulan tentang   
Indonesia pada zaman Hindu-
Buddha. 

 
Mengkomunikasikan:  

 hasil analisis kemudian dilaporkan 
dalam bentuk tertulis tentang  
Indonesia pada zaman Hindu-
Buddha. 

 

tentang 
Indonesia 
pada zaman 
Hindu-
Buddha 

 
Tes 

tertulis/lisa
n: 

menilai 
kemampuan 
peserta didik 
dalam 
menganalisi
s konsep 
tentang 
Indonesia 
pada zaman 
Hindu-
Buddha. 

 

Hindu-
Buddha 

 Peta  
letak 
kerajaan-
kerajaan 
Hindu 
Buddha di 
Indonesia 
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Kompetensi Dasar Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber 
Belajar 

4.6 Mengolah 
informasi 
mengenai   
proses masuk 
dan 
perkembangan 
kerajaan Islam 
dengan 
menerapkan cara 
berpikir 
kronologis, dan  
pengaruhnya 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini serta 
mengemukakann
ya dalam bentuk 
tulisan.  

 

3.7 Menganalisis 
berbagai teori 
tentang  proses 
masuk dan 
berkembangny
a agama dan 
kebudayaan 
Islam di 
Indonesia. 
 

3.8 Mengidentifikas
i  karakteristik  
kehidupan 

Zaman 
Perkemba
ngan 
Kerajaan-
Kerajaan 
Islam di 
Indonesia  

 Teori-teori masuk dan 
berkembangnya Islam 

 Kerajaan-kerajaan 
Islam 

 Bukti-bukti Kehidupan 
pengaruh Islam yang 

Mengamati:         

 membaca buku teks dan 
melihat  gambar-gambar 
tentang  zaman perkembangan 
kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia 

 
Menanya:                  

 berdiskusi untuk mendapatkan 
klarifikasi tentang zaman 
perkembangan kerajaan-
kerajaan Islam di Indonesia. 

Observasi: 
mengamati 
kegiatan 
peserta 
didik dalam 
proses 
mengumpul
kan data, 
analisis 
data dan 
pembuatan 
lapora. 

Portofolio:      

12 
m
g
 
x
 
2
 
j
p 

 

 Buku 
Paket 
Sejarah 
Indonesi
a kelas 
X.  

 Buku-
buku 
lainya 

 Internet  
( jika 
tersedia) 
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masyarakat, 
pemerintahan 
dan 
kebudayaan 
pada masa  
kerajaan-
kerajaan Islam 
di Indonesia 
dan 
menunjukan 
contoh bukti-
bukti yang 
masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini. 
 

4.7 Menyajikan 
hasil penalaran 
dalam bentuk 
tulisan tentang 
nilai-nilai dan 
unsur budaya 
yang 
berkembang 
pada masa 
kerajaan Hindu-
Buddha dan 
masih 
berkelanjutan 

masih ada pada saat 
ini 

 

 
Mengeksplorasikan:  

 mengumpulkan informasi 
terkait dengan pertanyaan  dan 
materi tentang  zaman 
perkembangan kerajaan-
kerajaan Islam di Indonesia 
melalui bacaan, internet, 
pengamatan terhadap sumber-
sumber sejarah yang ada di  
museum  dan atau  
peninggalan-peninggalan yang 
ada di lingkungan terdekat. 

 
Mengasosiasi:    

 menganalisis  informasi dan 
data-data yang didapat  baik 
dari bacaan maupun dari 
sumber-sumber terkait untuk 
mendapatkan  kesimpulan 
tentang  zaman perkembangan 
kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia. 

 
Mengkomunikasikan

:  

 hasil analisis yang telah 
dilakukan kemudian dilaporkan 
dalam bentuk tulisan tentang 
zaman perkembangan 
kerajaan-kerajaan Islam di 

menilai 
portofolio 
peserta 
didik 
tentang 
perkemban
gan 
kerajaan-
kerajaan 
Islam di 
Indonesia. 

 

Tes tertulis/lisan: menilai 
kemampuan peserta didik 
dalam menganalisis 
konsep tentang 
perkembangan kerajaan-
kerajaan Islam di 
Indonesia 

 Gambar 
hasil-
hasil 
peningga
lan 
zaman  
Islam 

 Peta  
letak 
kerajaan-
kerajaan 
Islam di 
Indonesi
a 
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dalam 
kehidupan 
bangsa 
Indonesia pada 
masa kini. 
 

4.8 Menyajikan 
hasil penalaran 
dalam bentuk 
tulisan tentang 
nilai-nilai dan 
unsur budaya 
yang 
berkembang 
pada masa 
kerajaan  Islam 
dan masih 
berkelanjutan 
dalam 
kehidupan 
bangsa 
Indonesia pada 
masa kini 

 

Indonesia. 
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMAN 1 Demak   

Matapelajaran   : Sejarah 

Kelas/Semester   : X/Genap  

Materi Pokok       : Kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 

Alokasi Waktu  : 90 menit  

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.1 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan ajaran agamanya 

1.2 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam toleransi antar umat beragama dan 

   

 SMA NEGERI 1 DEMAK 
No. Dokumen FM.01/SMAN1DEMAK/KUR 

Tanggal             Juli 2013   

PERANGKAT 

No. Edisi / No. 
Revisi 

0 / 0 

Halaman  
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mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli terhadap berbagai hasil budaya pada 

masa pra aksara, Hindu-Buddha dan Islam 

2.3 Berlaku jujur dan bertanggung-jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari 

pembelajaran sejarah 

3.8  Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan 

pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-

bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.  

3.8.1. Menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Islam di Indonesia ; 

3.8.2. Menganalisis kehidupan sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat zaman 

perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ; 

3.8.3 Menganalisis perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan 

Islam ; 

3.8.4. Mendeskripsikan bukti-bukti kehidupan atau tradisi dan hasil budaya Islam 

yang masih ada sampai sekarang. 

4.7 Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam 

dengan menerapkan cara berfikir kronologis dan pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan 

4.7.1 Menyajikan data hasil-hasil budaya material yang ditinggalkan oleh kerajaan 

Islam di Indonesia 

4.7.2 Menyusun laporan dalam bentuk penelitian sejarah tentang tradisi Islam yang 

berkembang sampai sekarang di daerah sekitar 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tahapan inkuiri: menyajikan fenomena, 

observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menyusun kesimpulan peserta didik dapat: 

1. Mendiskripsikan proses Islamisasi di Jawa; 

2. Menganalisis secara kronologis perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa di 

tinjau dari aspek politik, ekonomi, social dan budaya 

3. Menganalisis hubungan antara kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon   

4. Mendeskripsikan perjuangan dan ketokohan  Sultan Agung  melawan VOC; 

5. Menganalisis perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan Islam ; 

6. Mendekripsikan bukti-bukti kehidupan atau tradisi dan hasil budaya Islam yang masih 

ada sampai sekarang. 

7. Menyusun laporan tertulis secara kronologis perkembangan kerajaan Islam di 

Indonesia di tinjau dari aspek ekonomi, social, politik dan budaya. 

8. Menyusun laporan dalam bentuk penelitian sejarah tentang tradisi Islam yang 
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berkembang sampai sekarang di daerah sekitar 

D. Materi Pembelajaran  

1. Materi Fakta  

a. Letak  kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon 

b. Benda benda hasil budaya kerajaan kerajaan Islam. 

c. Kerajaan Demak 

d. Kerajaan Mataram 

e. Kerajaan Banten 

f. Kerajaan Cirebon 

2. Materi Konsep  

a. Politik 

b. Ekonomi 

c. Sosial  

d. Budaya 

e. Tradisi 

3. Materi Prinsip  

a. Agama Islam 

b. Tradisi Islam 

4. Materi Prosedur 

a. Masa kerajaan Demak 

b. Masa kerajaan Mataram 

c. Masa kerajaan Banten 

d. Masa kerajaan Cirebon 

 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

a. Model Pembelajaran: Inkuiri 

b. Metode Pembelajaran: studi literatur, diskusi, kerja kelompok, dan penugasan 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media:  

a. LK (Lembar Kerja) 

b. Peta jalur masuknya pengaruh agama dan budaya Islam 

c. Power point 

d. gambar-gambar hasil budaya kerajaan Islam.  

2. Alat/Bahan:  

a. Laptop  

b. LCD  

3. Sumber Belajar:  

a. Internet     

b. Peta persebaran Islam di Indonesia 

c.  Lingkungan sekitar peserta didik 
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d. Hamid, Abdul, Dr, dkk, Modul Mata PelajaranSejarahPeminatanSMA kelas X, 

Direktorat Sejarah dan NilaiBudaya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Jakarta, 

2013 

e. Taupan, Muhammad, dkk, Sejarah Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa untuk  

SMA Kelas X, PT Sewu, Bandung, Juni 2012 

f. Mustopo, Habib, dkk, Sejarah 1 wajib, Kelas X SMA, Yudhistira, Jakarta, Juni 

2013 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

 

No. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

(menit) 

1 Pendahuluan 1. Guru memberi salam, selanjutnya  

menanyakan kabar peserta didik, dengan 

menyampaikan ucapan “Bagaimana kabar 

kalian hari ini? sudah siapkah belajar?” Siapa 

saja yang tidak bisa hadir dalam 

pembelajaran hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk mengecek 

kebersihan kelas, minimal di sekitar meja dan 

kursi tempat duduknya. 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi 

yang sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari, dengan 

pertanyaan “Masih ingatkah kalian 

bagaimana Islam masuk ke Indonesia ?, 

mengapa Islam mudah tersebar di Indonesia?  

4. Selanjutnya Guru menampilkan peta yang 

memperlihatkan jalur masuknya Islam di 

Indonesia dan letak kerajaan- kerajaan Islam 

di Jawa  

5. Setelah siswa mengamati peta guru 

memberikan pertanyaan “apa yang kalian 

pikirkan dari peta tersebut? dimana letak 

kerajaan Demak, Mataram banten dan 

Cirebon?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau KD yang akan dicapai. 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan 

materi dan penjelasan tentang kegiatan yang 

10 
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No. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

(menit) 

akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas pada 

pertemuan ini. 

2 Inti 1. Penyajian fenomena 

 Guru menyajikan fenomena melalui peta 

letak kerajaan Islam di jawa dan benda 

hasil budaya kerajaan Islam di Jawa.  

 Guru membagi kelompok (masing-

masing beranggotakan 4 sd 5 orang 

peserta didik) (guru telah menyiapkan 

label nomor absensi dan dipasang pada 

bagian saku seragam peserta didik). 

2. Observasi 

 Peserta didik ditugaskan mempelajari 

letak kerajaan Islam di Jawa dan hasil 

budaya material dan tradisi Islam 

melalui pengamatan terhadap 

film/gambar dan atau buku bacaan (guru 

telah menugaskan siswa untuk 

menyiapkan sumber-sumber belajar 

tersebut). 

 Peserta didik ditugaskan membaca dan 

memahami perkembangan kerajaan 

Islam di Jawa di tinjau dari aspek 

ekonomi, social, politik dan budaya dari 

berbagai sumber informasi (telah 

ditugaskan untuk membaca dan 

membawa bacaan dari rumah).  

3. Rumusan Masalah: peserta didik 

dimotivasi untuk merumuskan masalah: 

 Bagaimana hasil identifikasi tentang jalur 

kedatangan agama dan budaya Islam ke 

Indonesia ? 

 Bagaimana hasil identifikasi letak kerajaan 

Demak, mataram, Banten dan Cirebon? 

 Bagaimana proses islamisasi di Jawa ? 

 Bagaimana perkembangan kerajaan Islam 

di Jawa dilihat dari aspek politik, ekonomi, 

70 
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No. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

(menit) 

social dan budaya? 

 Bagaimana perjuangan tokoh Sultan 

Agung untuk mengusir VOC? 

 Bagaimana data benda-benda hasil budaya 

kerajaan Islam di Jawa? 

 Bagaimanakah hasil identifikasi tradisi 

budaya Islam di Jawa yang masih 

berkembang sampai sekarang ?  

4. Pengajuan Hipotesis:  

 Guru menugaskan peserta didik untuk 

merumuskan hipotesis berdasarkan 

rumusan masalah. 

5. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik diminta mengumpulkan 

data hasil observasi melalui pengamatan 

film/gambar dan peta tentang jalur 

masuknya Islam, letak kerajaan Islam di 

Jawa dan benda hasil budaya kerajaan 

Islam di Jawa. 

 Peserta didik ditugaskan untuk 

mendiskusikan perkembangan kerajaan 

Islam di Jawa di tinjau dari aspek politik, 

ekonomi, social dan budaya. 

 Peserta didik berdiskusi untuk 

mengaitkan secara kronologis hubungan 

antara kerajaan Demak, mataram, 

Cirebon dan banten. 

 Peserta didik berdiskusi tentang 

bagaimana perjuangan Sultan Agung 

melawan VOC  

 Peserta didik berdiskusi tentang tradisi 

Islam yang berkembang di Jawa yang 

sampai sekarang tetap dilestarikan 

6. Analisis Data 

 Peserta didik menganalisis hubungan 

antara kerajaan Demak, Mataram, 

Banten dan Cirebon 

 Peseta didik menganalisis perkembangan 
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No. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

(menit) 

kerajaan kerajaan Islam di Jawa di tinjau 

dari aspek politik, ekonomi, social dan 

budaya. 

 Peserta didik menganalisis kejayaan 

kerajaan Islam di Jawa untuk 

menumbuhkan rasa bangga kepada tanah 

air dan syukur terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

 Peserta didik berdiskusi tentang tradisi 

Islam yang berkembang di Jawa yang 

sampai sekarang tetap dilestarikan 

7. Menyusun Kesimpulan:  

Peserta didik mempresentasikan secara lisan 

tentang: 

 Hasil identifikasi benda-benda 

peninggalan  kerajaan Demak, Mataram, 

Banten dan Cirebon  

 Hasil identifikasi hubungan antara 

kerajaan Demak, Mataram, Banten dan 

Cirebon 

 Hasil identifikasi perkembangan 

kerajaan kerajaan Islam di Jawa di tinjau 

dari aspek politik, ekonomi, social dan 

budaya. 

 Hasil identifikasi kejayaan kerajaan 

Islam di Jawa untuk menumbuhkan rasa 

bangga kepada tanah air dan syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

 Hasil identifikasi  tentang tradisi Islam 

yang berkembang di Jawa yang sampai 

sekarang tetap dilestarikan 

 

3 Penutup 1. Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran,  

10 
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No. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

(menit) 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas kelompok dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya, yaitu perkembangan 

kerajaan Islam di luar Jawa. 

5. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 

H. Penilaian  

1. Bentuk Instrumen dan Jenis/Teknik Penilaian: 

a. Bentuk Instrumen berupa Tes:  

1) Tes tulis bentuk uraian (Lampiran 1). 

b. Bentuk Instrumen berupa Non Tes: 

1) Observasi sikap (Lampiran 2). 

2) Penilaian proyek (Lampiran 3).  

 

 

Mengetahui,      Demak, 19 Desember 2013  

Kepala Sekolah                  Guru Pengajar 

 

 

 Drs. Suyanto, M.Pd     Taslimah, SPd, MSi 

 NIP. 19680313 1995121003               NIP. 19710824 199702 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1  

Kompetensi yang akan dinilai : Pengetahuan 

Bentuk Penilaian   : Tes Tulis 

Satuan Pendidikan    : SMA Negeri 1 Demak 

Mata Pelajaran               : Sejarah 

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran    : X/ Genap/ 2013/2014 

Kompetensi Dasar   :  
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3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, 

jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

 

Standar Kompetensi Luluasn/SKL: 

Sikap  Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya 

diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.  

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 

sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.  

 

 

 

Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar/KD: 

3.8  Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang 

masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini 

Materi Pokok 
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Materi Fakta  

a. Letak  kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon 

b. Benda benda hasil budaya kerajaan kerajaan Islam. 

c. Kerajaan Demak 

d. Kerajaan Mataram 

e. Kerajaan Banten 

f. Kerajaan Cirebon 

Materi Konsep  

a. Politik 

b. Ekonomi 

c. Sosial  

d. Budaya 

e. Tradisi 

Materi Prinsip  

a. Agama Islam 

b. Tradisi Islam 

c. Kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya 

Materi Prosedur 

a. Masa kerajaan Demak 

b. Masa kerajaan Mataram 

c. Masa kerajaan Banten 

d. Masa kerajaan Cirebon 

Indikator aspek pengetahuan. 

3.8.1. Menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Islam di Indonesia ; 

3.8.2. Menganalisis kehidupan sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat zaman 

perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ; 

3.8.3 Menganalisis perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan Islam ; 

3.8.4. Menganalisis bukti-bukti kehidupan atau tradisi dan hasil budaya Islam yang masih ada 

sampai sekarang 

Tabel Kisi-kisi Soal untuk aspek pengetahuan 

  Kompetensi dasar Materi Indikator Dms 

kog 

  3.8  Menganalisis 

karakteristik kehidupan 

masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam 

Materi Fakta  

a. Letak  kerajaan Demak, 

Mataram, Banten dan 

Cirebon 

b. Benda benda hasil 

budaya kerajaan kerajaan 

Islam. 

3.8.1. Menganalisis 

perkembangan 

kerajaan-kerajaan 

zaman Islam di 

Indonesia ; 

3.8.2. Menganalisis 

C4 
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di Indonesia dan 

menunjukkan contoh 

bukti-bukti yang masih 

berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia 

masa kini 

 

 

 

 

c. Kerajaan Demak 

d. Kerajaan Mataram 

e. Kerajaan Banten 

f. Kerajaan Cirebon 

Materi Konsep  

a. Politik 

b. Ekonomi 

c. Sosial  

d. Budaya 

e. Tradisi 

Materi Prinsip  

a. Agama Islam 

b. Tradisi Islam 

Materi Prosedur 

a. Masa kerajaan Demak 

b. Masa kerajaan Mataram 

c. Masa kerajaan Banten 

d. Masa kerajaan Cirebon 

 

kehidupan sosial 

ekonomi politik 

dan budaya 

masyarakat zaman 

perkembangan 

kerajaan-kerajaan 

Islam di Indonesia ; 

3.8.3 Menganalisis 

perkembangan 

hasil-hasil 

kebudayaan zaman 

kerajaan-kerajaan 

Islam ; 

3.8.4. 

Mendeskripsikan 

bukti-bukti 

kehidupan atau 

tradisi dan hasil 

budaya Islam yang 

masih ada sampai 

sekarang. 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

Soal Esai 

Petunjuk Pengerjaan Soal  

a. Tuliskan identitas Anda pada bagian yang telah disediakan. 

b. Kerjakan pada lembar kertas yang telah disediakan. 

c. Kerjakan soal secara berurutan. 

d. Jawablah soal berikut dengan singkat dan jelas! 

 

Soal 

1. Diskripsikan proses Islamisasi di Jawa ! 

2. Analisislah secara kronologis perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa di 

tinjau dari aspek politik, ekonomi, social dan budaya ! 

3. Analisislah hubungan antara kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon !   

4. Analisislah perjuangan dan ketokohan  Sultan Agung  melawan VOC ! 

5. Analisis perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan Islam ! 

6. dekrIpsikan bukti-bukti kehidupan atau tradisi dan hasil budaya Islam yang masih ada       
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sampai sekarang ! 

 

Lampiran 2  

 

Kompetensi yang dinilai  : Penilaian Sikap (Observasi) 

Satuan Pendidikan   : SMA Negeri 1 Demak 

Mata Pelajaran                : Sejarah 

Kelas/Semester /Tahun Pelajaran : X/Genap /2013/2014 

Kompetensi Dasar   :  

2.1 Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) 

dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas 

 

Indikator     :  

1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dalam melaporkan hasil pengamatan. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam mengerjakan tugas. 

3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 

4. Peseta didik dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan bekerja sama 

 

Format Lembar Pengamatan Sikap Peserta Didik 

Nama Peserta Didik   : 

Nomor Absen    : 

Materi saat diobservasi               : 

Tanggal Observasi   : 

No. Sikap 

 

Kriteria Hasil 

Pengamatan 

1 2 3 4 

1 Jujur 1. Melaporkan data sesuai dengan 

kenyataan/sesuai dengan apa yang 

diamati. 

2. Menyampaikan pendapat disertai data 

konkret/data yang diamati. 

    

2 Disiplin 1. Mengerjakan tugas sesuai waktu yang 

ditetapkan. 

2. Mengumpulkan hasil pekerjaan tepat 

waktu. 

    

3 Tanggung jawab 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

2. Menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. 
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4 Peduli lingkungan 1. Membersihkan meja dan kursi yang 

ditempatinya/meja dan kursi yang 

ditempati dalam keadaan bersih/ rapi. 

2. Menata/menempatkan kembali 

alat/bahan/buku/sumber belajar lainnya 

dengan rapi atau menempatkan kembali 

pada tempat semula. 

    

5 Kerjasama 1. Menghargai pendapat teman 

2. Mengambil bagian dalam kerja 

kelompok 

    

Skor maksimum     

Catatan: 

 

Keterangan Skor :     

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1  = Kurang 

 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

  Skor Maksimal (40)    

 Kriteria Nilai  

 A = 80 – 100 : Baik Sekali  

 B = 70 – 79 : Baik 

 C = 60 – 69 : Cukup 

 D = ‹ 60 : Kurang 

 

Lampiran 3 

 

Penilaian kompetensi ketermapilan  :Penilaian Proyek 

Satuan Pendidikan     : SMA N 1 Demak 

Mata Pelajaran                  : Sejarah 

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran               : X/Genap/Tahun Pelajaran 2013/2014 

Kompetensi Dasar     :  

4.7 Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan 

menerapkan cara berfikir kronologis dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat 

Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan 



185 

 
 

 
 

Diperiksa oleh: 

Management Representative 
 

Disahkan oleh: 

Kepala Sekolah 

 
Drs. Suyanto,M.Pd 

NIP. 19680313 199512 1 003 

 

Indikator 

4.7.1 Menyajikan data hasil-hasil budaya material yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam di 

Indonesia 

4.7.3 Menyusun laporan dalam bentuk penelitian sejarah tentang tradisi Islam yang 

berkembang sampai sekarang di daerah sekitar 

Tugas Proyek 

1. Buatlah rancangan proyek untuk membuat tabel data data hasil-hasil budaya material 

yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam di Indonesia Untuk membuat tugas tersebut kalian 

perlu mempelajari terlebih dahulu tentang hasil-hasil kebudayaan kerajaan Islam di Jawa 

2. Buatlah rancangan proyek berupa laporan penelitian sejarah tentang tradisi Islam yang 

berkembang sampai sekarang di daerah sekitar 

3. Tentukan sumber informasi yang dapat kalian dapatkan untuk melengkapi data terkait 

tugas proyek. 

4. Lakukan tugas proyek ini secara berkelompok (kelompok sesuai dengan kelompok 

belajar di kelas)  

5. Laporkan hasil yang kamu peroleh dalam suatu laporan yang sistematis meliputi: 

a. Judul 

b. Tujuan proyek 

c. Alat dan bahan 

d. Cara kerja 

e. Hasil yang diperoleh, sertakan gambar hasil mengumpulkan data serta data-data 

lainnya yang relevan 
f. Kesimpulan 

Format Penilaian Proyek 

Mata Pelajaran                : Sejarah 

Materi      : Tradisi Islam di Jawa. 

Hari/Tanggal     : 

Nama Kelompok   : 

Anggota Kelompok   : 

Kelas      :  

Lama Pengerjaan Proyek  :  

 

No. Aspek Hasil Penilaian 

  Baik 

(Skor 3) 

 

Cukup 

(Skor 2) 

 

Kurang 

(Skor 1) 

 

1 PERENCANAAN :    

 a. Merumuskan judul 

b. Menentukan tujuan 

c. Menentukan sumber informasi 

d. Memilih sumber informasi 
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2 PELAKSANAAN    

 a. Menggunakan alat dan bahan untuk 

menyajikan data lengkap dan informatif 

mengenai hasil budaya dan tradisi Islam di 

Jawa 

b. Memonitor/mengamati secara periodik data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 

informasi 

c. Melakukan pengecekan dengan pengamatan 

terhadap berbagai sumber informasi  

d. Menyajikan hasil pengumpulan data dalam 

bentuk tabel dan gambar yang komunikatif 

e. Mencatat data-data yang relevan 

   

3 LAPORAN PROYEK    

 a. Kelengkapan sistematika 

b. Tingkat keberhasilan dalam mendata terkait 

tugas proyek 

c. Kelengkapan data dan hasil pendataan tugas 

proyek 

   

Skor Maksimum 36 
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