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SARI 

Lestari PujiRizki. 2015. Perkembangan Kurikulum mata pelajaran sejarah di 

SMA pada masa berlakunya CBSA hingga KTSP di Kabupaten Pemalang. Skripsi 

Jurusan Sejarah. Dosen pembimbing Mukhamad Sokheh, S.Pd.,M.A 

Kata Kunci: Kurikulum, Pembelajaran Sejarah 

Dalam perjalanan pembelajaran sejarah telah mengalami berbagai 

perubahan seiring dengan perubahan kurikulum.Perubahan yang berlangsung 

sejak di berlakukannya CBSA hingga KTSP. Tetapi dalam dunia nyata perubahan 

kurikulum belum membawa perubahan dalam semua bidang seperti halnya dalam 

proses pengajaran dan pembagian waktu. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk 

mengetahui perjalanan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA dalam 

pertumbuhan dan perkembangan sejak berlakunya CBSA hingga KTSP.2) Untuk 

mengetahui penerapan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA sejak 

belakunya CBSA hingga KTSP.3) Untuk mengetahui adanya perubahan dan yang 

tetap dalam kurikulum pelajaran sejarah di SMA sejak berlakunya CBSA hingga 

KTSP. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

penelitian sejarah dengan menggunakan cara Heuristik,Kritiksumber, 

Historiografi dan Interpretasi. Penelitian dilakukan di empat SMA yaitu SMA 

Negeri 1 Pemalang, SMA Negeri 1 Petarukan, SMA Negeri 1 Comal dan SMA N 

1 Ulujami.Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru-guru 

sejarah. Sumber data dilakukan dengan cara studi lapangan,wawancara,studi 

pustaka, studi dokumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perkembangan 

kurikulum mata pelajaran sejarah di SMA pada masa berlakunya CBSA hingga 

KTSP menunjukan terjadi perubahan-perubahan dan pembaharuan disetiap 

perubahan kurikulum khususnya saat pergantian kurikulum sejak belakunya 

CBSA ke KBK. Tetapi dalam perubahan dari kurikulum KBK ke KTSP, tidak 

terlalu banyak perbedaan, dapat dibilang sama karena mengingat jarak waktu 

dalam perubahan kurikulum tersebut hanya terpaut 2 tahun. Dalam 

implementasinya dari setiap perubahan kurikulum sejak berlakunya CBSA– 

KTSP khususnya dalam pembelajaran sejarah guru lebih banyak menyukai 

dengan kurikulum KTSP karena KTSP sesuai dengan kondisi daerah dan kondisi 

sekolahan yang seseungguhnya. Dalam perubahannya dalam bentuk waktu dari 

kurikulum sejak belakunya CBSA hingga KTSP sejarah mengalami banyak 

perubahan, yang tetap dalam proses mengajar dari dulu saat CBSA hingga KTSP 

menggunakan metode ceramah. 

Saran penelitian ini adalah: (1) Dengan adanya tuntutan setiap kurikulum 

bahwa peserta didik harus dapat mandiri, aktif dan kreatif di harapkan nantinya 

tidak menjadikan alasan untuk guru bermalas-malasan dalam mengajar.2) Guru 

harus lebih memperhatikan lagi isi yang terkandung dalam kurikulum yang 

berlaku.3) Guru tidak hanya mengejar materi namun juga pemahaman peserta 

didik mengenai pembelajaran sejarah. 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  ii  

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................  iii 

PERNYATAAN ..............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vi 

SARI ................................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xiii 

DAFTAR BAGAN ..........................................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 LatarBelakang .........................................................................................  1 

1.2 RumusanMasalah ....................................................................................  6 

1.3 TujuanPenelitian .....................................................................................  7 

1.4 Manfaat ...................................................................................................  7 

1.5 Batasan istilah .........................................................................................    8  

1.6 Sistematika Penulisan .............................................................................  10 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .........................................................................  12 

2.1 KajianPustaka ...........................................................................................  12 

2.1.1 Kurikulum ........................................................................................  12 

2.1.1.1.  Konsep dan Pengembangan Kurikulum ...................................  12 

2.1.1.2.  Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum ...............................  14 

2.1.1.3.  Landasan Kurikulum pada masa CBSA ...................................  15 

2.1.1.4.  Konsepdasar KBK ....................................................................    22 

2.1.1.5. Konsep KTSP ............................................................................  23 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran Sejarah ........................................................  26 

2.1.2.1. FungsidanTujuanPembelajaranSejarah......................................  28 



 
 

x 
 

2.2 PenelitianTerdahulu ..................................................................................  30 

2.3 Teori Hermeneutika ..................................................................................    31 

2.4 Kerangka Berfikir .....................................................................................  34 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  39 

3.1 Heuristik ....................................................................................................  40 

3.1.1 Studi Lapangan ................................................................................  41 

3.1.2 Wawancara .......................................................................................  41 

3.1.3. Studi Pustaka ...................................................................................  42 

3.1.4 Studi Dokumen ................................................................................  42 

3.2 KritikSumber .............................................................................................  42 

3.2.1. KritikEkstern ...................................................................................  43 

3.2.2. Kritik Intern  ...................................................................................  44 

3.2.2.1.Penilaian Intrinsik Sumber .........................................................  44 

3.2.2.2. Membandingkan kesaksian-Kesaksian Sumber ........................  45 

3.3 Interpretasi ................................................................................................  45 

3.4 Historiografi ..............................................................................................  46 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................  48  

4.1.Hasil ...........................................................................................................  48 

4.1.1. GambaranUmumLokasiPenelitian .......................................................  48 

4.1.2. Perjalanankurikulumpadamatapelajaransejarah di SMA 

dalampertumbuhandanperkembangansejakberlakunya CBSA 

hingga KTSP ........................................................................................  54 

4.1.3. PenerapanKurikulumpadamatapelajaranSejarah di SMA sejakbelakunya 

CBSA hingga KTSP .............................................................................  58 

4.1.4. Perjalanan sistem kurikulum yang berubahdan yang tetap dalam 

perubahan kurikulum saat belakunya CBSA  hingga 

KTSP...................................................................................................    61 

4.2.Pembahasan ................................................................................................   64 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................   67 

5.1.Kesimpulan ................................................................................................   67 

5.2. Saran ..........................................................................................................   68 



 
 

xi 
 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  69 

LAMPIRAN ....................................................................................................  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Daftarnamakepalasekolah SMA N 1 Pemalang (1962-2015) ............ 48 

Tabel 2 SaranadanPrasarana SMA N 1 Comal ............................................... 50 

Tabel 3  Komposisi awal bangunan saat baru di bangun di  

SMA N 1 Ulujami .............................................................................. 52 

Tabel 4 Daftar Kepala Sekolah SMA N 1 Ulujami (1993-2015)..................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 DaftarNarasumber ........................................................................  72 

Lampiran 2 TranskripWawancara ....................................................................  73 

Lampiran 3 SuratIzinpenelitian ........................................................................  82 

Lampiran 4 Proses pembelajaranSejarah di SMA  ..........................................  86 

Lampiran 5 Struktur Program Kurikulum Menegah  

Umum kelas I dan II (1994) ..........................................................  90 

Lampiran 6 StrukturKurikulum 2004 (IPA) ....................................................  91 

Lampiran 7 StrukturKurikulum 2004 (IPS) .....................................................  92 

Lampiran 8 StrukturKurikulum 2004 (Bahasa) ...............................................  93 

Lampiran 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2006 .................  94 

Lampiran 10 Dokumen Wawancara.................................................................  98 

Lampiran 11 Surat Selesai Wawancara............................................................  100 

Lampiran 12 Piagam Penghargaan/Seminar Guru Sejarah ..............................  104 

Lampiran 13 Lokasi Penelitian ........................................................................  109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1.Kerangka Berfikir ..............................................................................  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BALAKANG MASALAH 

Pendidikan dalam sejarah anak manusia adalah salah satu komponen 

kehidupan yang paling penting.Pada awalnya manusia mulai berinteraksi dengan 

aktifitas pendidikan disitulah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai 

perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Perkembangan selanjutnya 

dimulai dengan  berinteraksi dengan lingkungan sekolah kemudian lingkungan 

masyarakat. Pemegang peran utama pendidikan sangat penting pada proses 

pengenalan dengan masyarakat. Pada prosesnya pendidikan pun selalu mengalami 

kemajuan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk metode, sarana maupun 

target pencapaian yang diharapkan.Guna menunjang agar dapat tercapai harapan 

yang ada kemudian dikeluarkanlah sebuah rencana pendidikan yang disebut 

dengan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah perangkat yang setidaknya dapat 

mengambarkan perkembangan proses pembelajaran dengan menuju kepada 

perbaikan. Karena pencapaian pendidikan itu  sendiri yaitu selalu bersifat maju 

dan menuju perbaikan. Begitu juga dengan kurikulum yang selalu mengalami 

perbaikan untuk menunjang perbaikan mutu dari pendidikan yang ada. 

Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai sejak tahun 1968 kemudian 

berlanjut ke tahun 1975,1984, 1994, 2004, dan 2006.  Para pakar pendidikan 

menilai bahwa sejumlah pergantian kurikulum yang ada semata-mata tidak demi 

kepentingan pendidikan. Para pakar pendidikan tersebut menyimpulkan terdapat 

beberapa peristiwa penting dalam setiap akan adanya pergantian kurikulum
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adanya campur tangan politik yang sedang berlangsung pada masa kurikulum itu. 

Misal adanya penggunaan startegi CBSA yang ditengarai sebagai proses 

pembaharuan dalam negara, adanya kebutuhan perusahaan yang menginginkan 

karyawannya memiliki skill tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan 

kurikulum yang  berhubngan dengan kebutuhan  negara pada saat itu. Siswa 

dituntut untuk dapat memiliki  keahlian sehingga setelah selesai jenjang 

pendidikannya dapat terjun ke dunia kerja. 

Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian (pada komponen tertentu), 

tetapi dapat pula bersifat keseluruhan yang menyangkut semua komponen  

kurikulum. Perubahan kurikulum menyangkut berbagai faktor, baik yang terlibat 

didalam pendidikan dan faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan 

pendidikan.Misalnya faktor didalam pendidikan itu sendiri adanya pergantian 

menteri pendidikan sehingga menuntut pergantian kurikulum sesuai kehendak 

kementrian pendidikan. Konsekuensi dari perubahan kurikulum harus siapnya 

sekolah untuk menghadapi pembaharuan dalam kurikulum yang baru yang akan 

diterapkan. 

Dewasa ini bangsa Indonesia pada khususnya sedang mengalami banyak 

masalah khususnya dalam dunia pendidikan. Carut marutnya dunia pendidikan 

saat ini sangat nyata, mulai dari perbaikan  kurikulum yang membuat sekolah 

merubah semua  tatanan pembelajaran hingga materi yang diajarkan banyak 

namun waktu yang ada sangat sempit Ditambah dengan banyaknya guru yang 

belum siap dalam menerima sesuatu yang baru karena kurangnya sosialisasi  oleh 

pemerintah pusat bagian pendidikan. Selain itu adanya juga perbedaan dalam 
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penyampaian yang disampaikan antar guru dengan guru yang lain dalam 

menerima pemahaman yang diberikan menambah kesukaran dalam penerimaan 

guru dalam menerima kurikulum yang baru akan diterapkan. 

Gambaran diatas merupakan situasi pendidikan di Indonesia pada saat ini 

yang mengalami banyak kebimbangan yang belum ada ujungnya. Kebimbangan 

ini yang menjadikan titik ukur bagaimana  peranan dari kurikulum yang 

sebenarnya. Perubahan kurikulum selain harus adanya kesiapan dari semua pihak 

juga diharapkan dapat membenahi pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing 

dengan dunia luar. Kurangnya kesiapan semua pihak  yang dimaksud disini adalah 

pemerintah maupun sekolah baik guru maupun staf sekolah. Kurangnya sosialisasi 

untuk para pendidik dalam hal ini guru menjadi pemicu kurangnya pengetahuan 

oleh pihak sekolah untuk melaksanakannya di instansi pendidikan.Oleh karena itu, 

kurikulum yang ditetapkan sebagai standar kadang berbeda saat sudah berada di 

sekolah dan pada saat pembelajaran dilakukan.Sebagai contoh kurikulum yang 

kita kenal dengan KBK atau kurikulum 2004, guru cenderung memacu siswa 

untuk meraih kompetensi yang ada dibandingkan dengan pemahaman siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang ada, perbandingan siswa yang pintar, sedang 

dan bodoh sangat jelas adanya dengan  dilihat dengan pencapaian kompetensi 

yang siswa raih. Ini merupakan salah satu contoh kurang pemahaman guru dalam 

pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan. 

Dalam mengembangkan kurikulum 1994 yang merupakan upaya penyesuaian 

kurikulum yang berlaku 1984 sesuai dengan peraturan yang ada yakni perundang-

undangan khususnya undang-undang no 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 
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nasional dan penyempurnnaan kurikulum. Pembentukan kurikulum 1994 

diadakannya kelompok pemantau kurikulum yang terbagi atas panitia pengerah 

kurikulum dan kolompok kerja pengembangan kurikulum.Bentuk dari kurikulum 

1994 berupa perampingan penilaian dengan adanya sistem penilaian tiga kali 

dalam setahun yang di sebut dengan catur wulan. 

Penyusunan kurikulum 2004 yang mendasari kompetensi dilakukan untuk 

menjawab tuntutan masyarakat atas dunia pendidikan dan untuk memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang ada. Tuntutan masyarakat berupa harapan 

agar pendidikan mampu  mengembangkan potensi peserta didik menjadi 

kompeten dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan pribadinya serta 

kehidupan sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Pada kurikulum inni 

pencapaian kompeten lebih ditekankan kepada siswa untuk  dapat melanjutkan 

kepada kompetensi yang selanjutnya. Perbaikan selanjutnya di lakukan dengan 

adanya kurikulum baru yang di sebut dengan KTSP atau kurikulum 2006, 

kurikulum ini lebih menekankan bentuk pembelajaran yang diserahakan kepada 

pihak sekolah namun tetap mengacu kepada sistem kompetensi pencapaian. 

Setiap perubahaan kurikulum banyak dampak yang dirasakan pada setiap 

mata pelajaran khusunya dalam hal ini pembelajaran sejarah.Dalam pembelajaran 

sejarah sejak CBSA, kurikulum telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 2004 

dan 2006.Kurikulum yang kerap dengan diberengi pergantian Menteri Pendidikan 

yang baru, dari setiap perubahan kurikulun pendidikan telah menunjukkan 

perbaikan kurikulum-kurikulun sebelumnya tapi hal itu tidak diimbangidengan 

kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Kompetensi yang dimaksudkan 
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khususnya dalam hal pembelajaran sejarah, seolah pembelajaran sejarah 

kehilangan arah  denganmateri yang sangat banyak namun pembagian waktu yang 

terkadang tidak sesuai, peserta didik hanya sekedar tahu, tanpa mengerti makna 

dari peristiwa sejarah pada masa itu.Berbagai peristiwa-peristiwa penting yang 

dialami oleh dunia semua di pelajari oleh sejarah mulai dari peristiwa terjadinya 

manusia hingga peristiwa yang ada di Indonesia itu sendiri.Panjangnya  peristiwa 

yang harus disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik selama ini terganjal 

dari segi waktu yang amat sedikit, selain dari segi waktu cara penyampaian 

pembelajaran sejarah juga di nilai masih selalu menggunakan penyampaian 

dengan metode ceramah yang dari segi peserta didik dinilai sangat membosankan. 

Dua masalah yang besar tersebut menjadi kendala tersendiri di saat carutnya 

pembelajaran sejarah dan  perubahan kurikulum seperti ini. 

Di Kabupaten Pemalang sendiri pada saat perubahan kurikulum yang 

dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam kementrian pendidikan memilih tetap  

menggunakan kurikulum 2006 ini disebabkan banyaknya sekolah-sekolah yang 

belum mampu untuk menggunakan kurikulum 2013 yang diwacanakan oleh 

pemerintah. Kurangnya fasilitas yang menjadikan salah satu syarat untuk 

mengikuti perubahan kurikulum yang ada juga masih menjadi salah satu alasan, 

kebanyakan sekolah di Kabupaten Pemalang bisa dikatakan masih minim dalam 

hal sarana dan prasarana. Selain itu juga dalam hal penilaian pendidik lebih 

menilai kalau proses penilaian 2013 lebih sulit diterapkan pada pembelajaran 

sejarah yang harus dituntut untuk disampaikan secara lisan. 
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Fakta-fakta diatasmengambarkan bahwa tidak sebandingnya antaraperubahan 

kurikulum yang sudah dilakukan berkali-kali.Perubahan-perubahan yang 

dilakukan juga seolah-olah tidak bisa menjawab semua permasalahan yang ada. 

Permasalahan Khususnya dalam materi pembelajaran sejarah yang dinilai sebelah 

mata  oleh pihak pemerintah dan pihak peserta didik. Permasalahan lain yakni 

mulai dari sulitnya menemukan buku-buku yang menguraikan  masalah tersebut 

di toko-toko buku. Keadaan semacam ini disebabkan oleh adanya anggapan 

umum bahwa yang paling utam diperbaiki adalah materi pembelajarannya namun 

tidak diimbangi dengan bahan pembelajaran.Materi yang diberikan akhirnya 

dianggap kurang menarik karena hanya disajikan sekilas-sekilas saja dengan 

bahan ajar yang seadanya. Pembelajaran sejarah semakin kehilangan arah dan 

tujuan, sehingga banyak menyisakan  permasalah yang  tidak belum bisa 

terselesaikan bagi dunia kependidikan di Indonesia. 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang “PERKEMBANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN 

SEJARAH DI SMA PADA MASA BERLAKUNYA CBSA HINGGA KTSP 

DI KABUPATEN PEMALANG” 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di 

rumuskan permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perjalanan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA 

dalam pertumbuhan dan perkembangan sejak berlakunya CBSA sampai 

KTS? 
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2. Bagaimana penerapan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA 

sejak berakunya CBSA sampai KTSP? 

3. Apakah ada yang berubah dan ada yang tetap dalam kurikulum pelajaran 

sejarah di SMA sejak berlakunya CBSA sampai KTSP? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dari tujuan dari 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perjalanan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di 

SMA dalam pertumbuhan dan perkembangan sejak berlakunnya CBSA 

sampai KTSP. 

2. Untuk mengetahui penerapan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di 

SMA sejak berlakunya CBSA sampai KTSP. 

3. Untuk mengetahui ada berubah dan ada yang tetap dalam kurikulum 

pelajaran sejarah di SMA sejak berlakunya CBSA sampai KTSP. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ingin di 

peroleh adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini mengacu pada teori Hermeneutika 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru: Setelah mengetahui perkembangan kurikulum di SMA pada 

mata pelajaran sejarah pada masa berlakunya CBSA sampai KTSP 

diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan guru 
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tentang kurikulum-kurikulum sebelumnya, dan juga penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru sejarah tentang 

kurikulum-kurikulum sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan 

penelitian berikutnya. 

2) Bagi Sekolah: Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi 

pengetahuan tentang perkembangan kurikulum di SMA pada mata 

pelajaran sejarah pada masa berlakunya CBSA sampai KTSP. 

1.5. BATASAN ISTILAH 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda berkaitan dengan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan dan penegasan 

istilah yang ada dalam judul penulisan ini. Istilah yang perlu dibatasi dan 

ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurikulum 

Menurut Achasius (1988:3) Kurikulum berasal dari bahasa latin “Curicula” 

yang semula berarti suatu jalan untuk pedati atau untuk perlombaan. istilah ini 

kemudian diambil dalam dunia pendidikan menjadi jalan, usaha, kegiatan untuk 

mencapai tujuan pengajaran.Kemudian istilah tersebut berkembang menjadi 

sejumlah mata pelajaran (silabus) yang di berikan disuatu lembaga pendidikan 

untuk memperoleh sertifikat atau ijasah tertentu. 

Menurut Jhon Dewey (1902) Kurikulum tidak lain dari pengalaman: 

pengalaman ras dan pengalaman anak yang direkrontruksi terus menerus menjadi 

sejumlah pengetahuan atau bidang studi yang tujuannya tidak lain dari 
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pertumbuhan. Dengan kata lain Dewey memandang kurikulum sebagai suatu yang 

dinamis terus berobah dan tujuan utamanya adalah pertumbuhan individu. 

Franklin Bobbit (1918) berpendapat bahwa kurikuium dapat dirumuskan (a) 

sebagai keseluruhan pengelaman baik pengalaman langsung maupun pengalaman 

tidak langsung yang berkaitan dengan perkembangan kesanggupan-kesanggupan 

individu, (b) serangkaian pengalaman pendidikan yang dipergunakan oleh sekolah 

untuk menyempurnakan perkembangan anak. Perumusan kedua ini kemudian 

mencerminkan arti kurikulum yang sebenarnya.Hampir bersamaan dengan 

perumusan Bobbit diatas Hollis Caswell (1935) mengatakan kurikulum terdiri dari 

semua pengalaman yang diperoleh anak dibawah bimbingan guru.Dalam  konsep 

ini kurikulum bukan hanya menyangkut bahan atau isi tetapi juga berkaitan 

dengan proses atau prosedur. 

Dengan pernyataan berbagai pendapat mengenai apa arti kurikulum itu dapat 

diambil kesimpulan bahwa kurikulum yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk 

menuju kepada perubahan kepada pendidikan yang lebih baik, dalam hal ini tidak 

hanya menyangkut bahan atau isi pembelajaran namun juga proses 

pembelajarannya dan prosedur pembelajaran. 

2. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran Sejarah adalah interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dalam 

senimar nasional kurikulum 2013 Sudirman AM, Menyatakan Pembelajaran 

Sejarah merupakan suatu proses kegiatan yang mendorong dan merangsang 

peserta didik untuk merekontruksi dan mendapatkan pengetahuan sejarah yang 
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kemudian terjadi proses internalisasi nilai yang terkait dengan berbagai aspek 

kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan serta menghayati nilai-nilai 

kemanusiaannya, sehingga membawa perubahan tingkah laku sebagi proses 

pengembangan kepribadian atau karakter peserta didik. Dengan kata lain 

pembelajaran sejarah tidak lain suatu proses untuk membangun kemandirian anak 

didik melalui pesan-pesan sejarah agar memahami berbagai aspek dan masalah 

kehidupan masyarakat dan bangsa untuk menjadi lebih kritis, arif, empati, 

memiliki semangat kebangsaan sehingga memiliki jati diri yang kokoh dan 

bermartabat.  

Dengan demikian  pembelajaran sejarah itu memiliki arti yang sangat penting 

bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.  Dalam hal ini pembelajaran yang 

terjadi sekarang ini juga berkat adanya pembelajaran yang telah terjadi pada masa 

lampau.pada hal ini Perkembangan kurikulum juga sudah ada sejak dari zaman ke 

zaman dan telah mengalami berbagai perubahan yang ada. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian yang berjudul “Perkembangan Kurikulum Mata 

Pelajaran Sejarah Di SMA Pada Masa Berlakunya CBSA Hingga KTSP di 

Kabupaten Pemalang” ini peneliti menggunakan penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I, Pendahuluan: Memuat tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika 

Penulisan 

2. BAB II, kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu: Memuat tentang 

Deskripsi Teori dan Kerangka Berfikir 
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3. BAB III, Metode Penelitian: Memuat tentang Metode Penelitian yang 

menguraikan tentang Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Fokus 

Penelitian, Sumber dan data penelitian 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Memuat tentang laporan 

mengenai Perkembangan Kurikulum, Pengimplementasian dan 

Perubahan dan penetapan Kurikulum 

5. BAB V, Penutup: Memuat tentang hasil kesimpulan yang didasarkan atas 

hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sekaligus 

merupakan akhir dari penulisan penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Kurikulum 

Kurikulum sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 17 

tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan.Nasution (2008:9), mengidentifikasikan kurikulum dalam empat segi 

yakni kurikulum dapat dilihat sebagai produk, kurikulum dapat dipandang sebagai 

program, kurikulum dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari 

siswa dan kurikulum sebagai pengalaman siswa. Sukmadinata (2004:27) 

menekankan kurikulum pada tiga konsep penting yaitu (1) kurikulum sebagai 

substansi (2) kurikulum sebagai sistem (3) kurikulum sebagai bidang 

studi.Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa kurikulum diartikan tidak 

secara sempit atau terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu, 

semua aktivitas yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam 

belajar untuk mencapai suatu tujuan, dapat disebut kurikulum. 

2.1.1.1. Konsep dan Fungsi Pengembangan kurikulum 

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan pengembangan teori dan 

praktek pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan 

yang dianutnya.Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata 

pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh peseerta
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didik.Kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan, harus memiliki 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, seleksi dan organisasi bahan dan isi 

pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil 

belajar. Perbedaan kurikulum hanya berada pada penekanan unsur-unsur 

tertentu.Guna memahami konsep pemaknaan kurikulum sejatinya sehingga 

kurikulum betul-betul diletakkan sebagai pijakan dasar dalam melaksanakan 

pendidikan secara praktis dan konkret, maka Sukmadinata dalam Dede Rosyada 

memiliki beberapa prinsip yang bisa dipegang, diantaranya: 

a. Kurikulum sebagai substansi, yakni rencana kegiatan belajar para siswa di 

sekolah, 

mencakup rumusan-rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan 

pembelajaran, jadwal, dan hasil evaluasi belajar. Kurikulum tersebut 

merupakan konsep yang telah disusun oleh para ahli dan disepakati oleh para 

pengambil kebijakan pendidikan serta oleh masyarakat sebagai bagian dari 

hasil pendidikan 

b. Kurikulum sebagai sebuah sistem, yakni merupakan rangkaian konsep 

tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan 

memiliki keterkaitan secara koheren dengan lainnya. Kurikulum itu sendiri 

memiliki korelasi dengan semua unsur dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan 

c. kurikulum merupakan sebuah konsep yang dinamis, terbuka, dan membuka 

diri terhadap berbagai gagasan perubahan serta penyesuaian dengan tuntutan 

pasar atau tuntutan idealisme pengembangan peradaban umat manusia. 
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Dalam Sistem Pendidikan Nasional kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Rumusan dalam 

sistem pendidikan nasiona ini lebih spesifik mengandung pokok-pokok 

pikiran.Pokok pikiran itu merupakan berbagai spesifikasi kurikulum yang 

mengacu kepada kurikulum.Kurikulum berisikan suatu perencanaan memiliki 

pengaturan yang sistematis dan terstruktur. Selain itu Kurikulum harus memuat isi 

dan bahan pelajaran bidang pengajaran tertentu yang mengandung cara, metode 

dan strategi pengajaran. Kurikulum merupakan pedoman kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan kurikulum itu sendiri sebagai suatu alat ukur 

pencapaian  pendidikan.  

2.1.1.2. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan 

kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan 

menjiwai suatu kurikulum.Menurut Hamalik (2008:30) mengemukakan lima 

prinsip dalam pengembangan kurikulum. Lima prinsip yang dimaksud yakni 

prinsip relevasi, prinsip fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip 

relevansi mengacu kepada dua bagian komponnendari kurikulum yakni internal 

dan eksternal.Komponen yang di maksud adalah komponen internal (tujuan, 

bahan, strategi, organisasi dan evaluasi) dalam kurikulum.Komponen eksternal 

yang dimaksud adalah relevansi yag berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Prinsip fleksibilitas mengacu kepada keluaran yang sesuai dengan 

kemampuan serta sifat yang dimiliki oleh peserta didik.Prinsip Kontinuitas 
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merupakan adanya kesinambungan arah kurikulum menuju ke bentuk vertikal dan 

bentuk horizontal, yang dimaksud antara kesinambungan dalam tingkat kelas, 

jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan.Prinsip Efisiensi mengacu kepada 

penggunaan waktu, biaya dan sumber lain secara optimal agar mendapatkan hasil 

yang optimal. Prinsip Efektivitasusaha mengembangkan kurikulum agar mencapai 

tujuan yang di harapkan. 

2.1.1.3. Landasan Kurikulum pada masa CBSA 

Cara belajar siswa aktif merupakan suatu upaya pembaharuan pendidikan 

dalam proses pembelajaran.CBSA mulai diterapkan pada tahun 

1984.Pengembangan CBSA saat itu Indonesia dalam keadaan Pertumbuhan 

pembangunan nasional dapat dikatakan sangat pesat sehingga berdampak pada 

lahirnya ruang baru dalam pembangunan-pembagunan di segala bidang baik 

bidang industri, maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu dalam bidang 

pendidikan perlu adanya perubahan kurikulum yang sesuai dengan apa yang 

masih berkembang pada masa itu. Menteri pendidikan pada masa itu Dr. Daoed 

Joesoef melahirkan kebijakan sistem pendidikan nasional yang memiliki beberapa 

unsur.  Unsur yang dimaksudkan semesta yakni mencakup semua unsur (logika, 

etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual), menyeluruh yakni 

mencakup pendidikan secara formal maupun non formal, dan  terpadu kesatuan 

dalam pendidikan yang tidak dapat di pisahkan dalam sistem pendidikan nasional. 

Menurut Yamin (2012:125-126)Bersamaan dengan lahir GBHN 1978 dan 

1983 hal ini memperkokoh lahirnya kurikulum baru yakni kurikulum 1984 yang 

lahir sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 yang memiliki ciri-ciri: (apa) apa 
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disini menjelaskan tentang sistem penyampaian materi, (mengapa) mengapa 

menjelaskan tentang penyampaian materi yang memiliki kegunaan bagi peserta 

didik kedepannya dan (bagaimana) bagaimana menjelaskan tentang cara 

penyampaian materi dalam hal ini menerangkan secara praktik. Dengan kata lain 

ciri-ciri dari kurikulum tersebut yakni pembentukan karakter peserta didik yang 

memiliki kemampuan dasar atau Skill yang baik sehingga bisa digunakan di 

perusahaan-diperusahaan atau pabrik-pabrik atau lebih jelasnya lagi pendidikan 

untuk memproduksi tenaga pendidik yang siap pakai.  

CBSA merupakan salah satu cara mengajar yang tepat untuk menjawab 

semua permasalah yang ada diatas pada masa tahun 1984-1994. Cara belajar 

siswa aktif (CBSA) adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran menitik 

beratkan pada keaktifan peserta didik inti dari kegiatan belajar yang 

diharapkan.Pada hakikatnya keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua 

belajar, tetapi kadarnya berbeda pada jenis kegiatannya, materi yang dipelajari 

dan tujuan hendak dicapai. 

Dalam CBSA kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. 

Kegiatan seperti: mendengarkan, berdiskusi membuat sesuatu, menulis laporan, 

memecahkan masalah, memberikan gagasan, menyusun rencana dan sebagainya 

semua itu mengharuskan peserta didik untuk aktif. Keaktifan itu ada yang dapat 

diamati dan ada pula yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga dalam 

setiap kegiatan menuntut keterlibatan intelektual-emosional siswa dalam proses 

pembelajaran melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan 

pengetahuan, tindakan serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk 
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keterampilan (Motorik, kognitif dan sosial), Penghayatan serta internalisasi nilai-

nilai dalam pembentukan sikap. 

Pada kerangka sistem belajar mengajar, terdapat komponen proses yaitu 

keaktifan fisik, mental, intelektual dan emosional. Komponen proses 

dikembangkan menjadi komponen produk yakni hasil belajar berupa keterpaduan 

aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Secara lebih rinci koponen produk 

tersebut mencakup berbagai kemampuan: mengamati, menginterpretasikan, 

meramalkan, mengkaji, menggeneralisasi, menemukan, mendiskusikan dan 

mengkomunikasikan hasil penemuan. Aspek-aspek kemampuan tersebut 

dikembangkan secara terpadu melalui sistem pembelajaran berdasarkan 

pendekatan CBSA.Konsep pendekatan CBSA dalam pembelajaran merupakan 

kebutuhan dan sekaligus sebagai keharusan pada tahun 1984-1994.Dalam 

kaitannya dengan upaya merealisasikan Sistem Pendidikan Nasional untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang pada gilirannya berimplikasi terhadap 

sistem pembelajaran yang efektif. 

CBSA memiliki pandangan bagi Peserta didik dari dua sisi yang berkaitan 

yakni sebagai objek pembelajaran dan sebagai subjek yang belajar.Peserta didik 

sebagai subjek dipandang sebagai manusia yang potensial sedang berkembang, 

memiliki keinginan-keinginan, harapan dan tujuan hidup aspirasi dan motivasi 

dan berbagai kemungkinan lainnya. Peserta didik sebagai objek dipandang 

sebagai yang memiliki potensi yang perlu dibina, diarahkan dan dikembangkan 

melalui proses pembelajan. Berdasarkan pandangan yang disampaikan proses 

pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manusiawi 
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(Humanistik), Misalnya melalui suasana kekeluargaan, terbuka dan bersemangat 

serta bervariasi sesuai dengan keadaan perkembangan peserta didik yang 

bersangkutan.Pelaksanaan proses pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan 

peserta didik dan keaktifan guru menciptakan lingkungan beajar yang serasi dan 

menantang. Penerapan CBSA ini dilakukan dengan cara mengfungsionalisasikan 

seluruh potensi manusiawi siswa melalui penyediaan lingkungan belajar yang 

meliputi aspek-aspek bahan pelajaran guru, media pembelajaran, suasana kelas 

dan sebagainya. Cara belajar disesuaikan dengan minat dan pemberian 

kemudahan kepada peserta didik untuk memperoleh pemahaman, pendalaman, 

dan penerimaan sehingga hasil belajar seimbang dengan pribadi peserta 

didik.Kondisi seperti ini semua unsur pribadi siswa aktif seperti emosi, perasaan, 

intelektual, penginderaan, fisik dan sebagainya dapat berinteraksi. 

Penerapan CBSA menggambarkan peran pendidik  bukan sebagai orang yang 

menuangkan materi pelajaran kepada peserta didik, melainkan bertindak sebagai 

pembantu dan pelayan dalam mengarahkan proses pembelajaran.Peserta didik 

aktif belajar sedangkan guru memberikan fasilitas belajar, bantuan dan pelayanan. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam pembelajaran 

CBSA dimulai dari menyiapkan lembar kerja, kemudian guru memberikan 

informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, dan mendampingi peserta 

didik. Memberikan bantuan pelayanan apabila peserta didik mengalami kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran.Pendidik memberikan pertanyaan 

pancingan agar dapat merangsang keaktifan dan mengali rasa ingin tahu peserta 

didik. Pendidik memberikan kata kunci kesimpulan umum yang akan di 
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spesifikasikan oleh peserta didik. Pemberian perhatian lebih pendidik kepada 

peserta didik yang kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran oleh 

pendidik kemudian dapat diarahkan kepada peserta didik sesuai bakat yang ada. 

Gambaran pembelajaran CBSA diatas mengambarkanarti bahwa pendidik menjadi 

tidak pasif.Melainkan guru tetap harus aktif namun tidak bersifat mendominasi 

dalam proses pembelajaran.  

Menurut Hamalik (2009:146) pendekatan CBSA dapat diterapkan dalam 

pembelajaran. Dalam bentuk dan teknik yaitu pemanfaatan waktu luang, 

pembelajaran individual, belajar kelompok, bertanya jawab, belajar mandiri, 

umpan balik, pendayagunaan lingkungan masyarakat, pengajaran unit, peran atau 

display hasil karya siswa dan mempelajari buku sumber teks. Berkaiatan dengan 

Pemanfaatan waktu luangoleh peserta didik memungkinkan dilakukannya 

kegiatan belajar aktif dirumah dengan cara mempelajari hal-hal yang ada di 

sekitar lingkungan luar sekolah, bila pemanfaatan waktu tersebut dilakukan 

dengan benar akan memberikan manfaat baik dalam menunjang keberhasilan 

belajar disekolah. Pembelajaran individual juga diperlukan agar dapat mengetahui 

karakteristik dari setiap peserta didik.Kaitannya dengan pembelajaran individual 

dapat dilakukan dengan adanya belajar kelompok, hal ini memiliki peranan 

penting dalam pembentukkan pembelajaran CBSA.Teknik dalam belajar 

kelompok bisa dengan diskusi kelompok maupun diskusi kelas.Diskusi ini 

diharapkan dapat memancing peserta didik dalam mengeluarkan gagasan atau 

pendapatnya masing-masing.Bertanya jawab dalam kegiatan tanya jawab 
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dilakukan tidak hanya peserta didik dengan pendidik namun dapat dilakukan 

antara peserta didik dengan kelompok lain maupun peserta didik dengan 

kelompoknya,peran pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya lalur 

lintas  tanya jawab yang dilakukan. Selain belajar kelompokdalam CBSA juga 

adanyabelajar Inquiry/ discovery (belajar mandiri) dalam strategi ini peserta didik 

dapat mengenali potensi dirinya dengan cara memecahkan maslah yang ada. 

Urutan dalam belajar mandiri ini dimulai dari peserta didik merumuskan masalah 

yang ada, kemudian mengumpulkan data yang diperoleh selanjutnya menguji 

kebenaran informasi yang kemudian diambil kesimpulan.Pengajaran Unit 

pengajaran ini di fokuskan kepada permaslahan, ada tiga tahapan yang harus di 

lewati kegiatan ini.Tahapan utama dimana peserta didik melakukan orientasi atau 

perencanaan awal yang harus dilakukan.Tahap kedua pengembangan dimana 

peserta didik melakukan pencarian informasi sendiri dan kemudian digunakan 

dalam pemecahan masalah.Tahapan yang terakhir yakni tahapan kegiatan 

kulminasi dimana peserta didik melaporkan informasi yang di dapatkan untuk 

kemudian dibagikan dengan peserta didik yang lainnya.  Berdasarkan beberapa 

contoh strategi pembelajaran tersebut diatas, maka semakin jelas tentang 

bagaimana penerapan pendekatan CBSA tersebut dalam proses pembelajaran, 

kendati dengan kadar yang berbeda-beda. 

Pada saat penerapan CBSA sendiri terdapat ciri-cirinya dalam penerapan 

disekolah pada tahun 1984 hingga 1994.Ciri yang dimaksud adalah pembagian 

waktu pelajaran disekolah dalam sistem pembagian waktu yang disebut dengan 

catur wulan.Dengan adanya pembagian waktu seperti catur wulan diharapkan 
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dapat mempermudah dalam sistem penilaian terhadap pembelajaran.Kurikulum 

yang diterapkan bersifat populis artinya satu kurikulum untuk seluruh siswa di 

Indonesi.Sistem Pembelajaran disekolah lebih menekankan kepada materi yang 

padat.Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik diharuskan memiliki strategi 

pembelajaran yang dapat menarik ke aktifan baik secara mental, fisik dan sosial 

peserta didik.Mengajarkan suatu mata pelajaran pendidi hendaknya menyesuaikan 

dengan konsep atau bahasan yang sedang berlangsung, agar terjadi keserasian 

antara pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan pada keterampilan 

berorientasi terhadap pemecahan masalah.Proaea pembelajaran Pengajaran harus 

dijelaskan agar peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh 

pendidik misalnya dari hal umum ke hal yang khusus. Materi yang sudah 

diajarkan tidak perlu diulang-ulang lagi karena dapat menghambat materi yang 

akan datang. 

Kurikulum yang diterapkan selalu ada kekurangan dari berbagai 

segi.Kekurangan yang ada pada saat pengguanaan CBSA yang di rasakan yakni 

bahan belajar peserta didik terlalu berat, karena banyaknya materi di setiap mata 

pelajaran.Ini juga berpengaruh pada pelajaran sejarah yang memegang peranan 

peting karena dalam sejarah materi yang disampaikan sangatlah banyak dengan 

waktu yang hanya satu jam pelajaran.Materi pelajaran sejarah hanya dianggap 

sebagai pengetahuan sementara karena waktu yang terbatas walaupun memiliki 

mata pelajaran tersendiri.Dalam hal ini penguasaan materi yang sangat di perlukan 

dalam penerapan CBSA  namun untuk pembelajaran sejarah itu sendiri dari segi 

materi amat banyak. 
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2.1.1.4. Konsep dasar KBK 

Pusat kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002) mendenifikasikan bahwa 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan 

tentang kopetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang 

kompentensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan 

belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam 

pengembangan kurikulum sekolah.kurikulum ini berorientasi pada : (1) hasil dan 

dampak yang diharapkan mucul pada diri peserta didik melalui serangkaiaan 

pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) Keberagaman yang dapat diwujudkan 

sesuai dengan kebutuhannya.   

Kurikulum berbasis kompetensis memuat standart kompetensi pada dasar 

pada setiap matapelajaran.Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai 

dalam mempelajari suatu mata pelajaraan.Cakupan standar penampilan 

(performance standard). Kompetensi dasar, merupakan jabran dari standar 

kompetensi adalah pengetahuan,keterampilan dan sikap minimal yang harus 

dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing standar 

kompetensi. Materi pokok atau pembelajaran,yaitu pokok suatu bahan kajian yang 

dapat berupa bidang ajar, isi, proses,kterampilan, serta konteks keilmuan suatu 

mata pelajaran. Indikator pencapaian dimaksudkan adalah kemampuan-

kemampuan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk 

menilai ketuntasan belajar. 
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Dari definisi-definisi di atas kurikulum berbasis kompetensi menekankan 

pada mengeksplorasi kemampuan/potensi peserta didik secara optimal, 

mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengkondisikan 

setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai 

yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses 

penyamapaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor 

kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi dan aplikasi berbagai 

kecakapan kinerja, dengan kata lain KBK berorientasi pada pendekatan 

kontruktivisme. 

Adapun ciri-ciri dari KBK itu sendiri sebagai berikut: 

 Menekankan pada ketercapaiab kompetensi siswa, baik secara individual 

maupun secara klasikal 

 Berorientasi pada hasil belajar dan keragaman 

 Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi 

 Sumber belajar bukan dari guru saja melainkan sumber belajar yang lain 

yang memenuhi unsur edukasi 

 Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi. 

2.1.1.5. Konsep KTSP 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar 
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kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP).Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 1 ayat 15) 

dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan.Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

 KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, 

dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan 

siswa 

 Sekoalah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya 

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan 

dibawah supervise dinas pendidikan kabupaten atau kota dan departemen 

agama yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. 

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2, sebagai berikut: 

 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada standar 

nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasioal 

 Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah dan siswa. 
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Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, 

serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang 

ditetapkan berdasarkan musyawarah dari para pejabat daerah setempat komisi 

pendidikan paan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pendidikan 

daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, 

dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan kebijakan sekolah 

berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku.Selanjutnya 

komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai 

implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai 

tujuan sekolah. 

Tujuan dari KTSP secara umum adalah untuk kemandirian dan 

memberdayakan satuan pendidikan melaluii pemberian kewenangan (otonomi) 

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk pengambilan 

keputusan secara partisipatif dalam pengemban kurikulum. Secara khusus tujuan 

dari KTSP itu sendiri adalah: 

 Meningkatkan mutu pendidikan memalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengolah dan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia.. 

 Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama 

 Meninngkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang 

akan dicapai. 
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KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan 

pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan 

pendidikan.Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan 

otonomi yang lebih besar, disamping menunjukan sikap tanggap pemerintah 

terhadap tuntunan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, 

efisiensi, dan pemerataan pendidikan.KTSP merupakan salah satu wujud 

reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, 

dan kebutuhan masing-masing.Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru 

dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, 

dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya 

kurikulum.Pada sistem KTSP, sekolah memiliki “full authority and responsibility” 

dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan 

prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan 

sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. 

2.1.2. Hakikat pembelajaran sejarah 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

mencapai tujuan pembelajaran.Manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran 

harus adanya peserta didik, guru dan tenaga lainnya. Fasilitas dan Perlengkapan 

terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio fisual juga komputer.Prosedur, 
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meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, pratik, belajar, ujian dan 

sebagainya. 

Desain pembelajaran yang baik, di tunjang fasilitas yang memadai, ditambah 

dengan kreatifitas guru agar membuat peserta didik lebih mudah  mencapai target 

belajar. Pembelajaran yang dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi dalam 

belajar, menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang, menciptakan 

suasana yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik,  dilakukan secara sadar 

dan direncanakan secara sistematis, Dan Pembelajaran dapat membuat siswa siap 

menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. 

Pembelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran yang harus dipelajari 

oleh semua peserta didik di sekolah. Sejarah merupakan ilmu yang 

menggambarkan perkembangan masyarakat melalui proses panjang dan lama. 

Sejarah juga merupakan satu – satunya mata pelajaran yang mendiskripsikan asal 

mula dan perkembangan peradapan, sejarah tentang perjuangan manusia dari 

tahap awal ke tahap kehidupan dunia yang sekarang. (Kochhar, 2008:57 ). 

Khusus dalam pengajaran sejarah, seorang guru sejarah dituntut untuk 

mampu memenuhi kemampuan seperti guru sejarah memiliki pengetahuan dalam 

masalah kemanusiaan, Seorang guru sejarah adalah orang yang memiliki 

pengetahuan luas tentang sejarah dunia. Ditunjukkan dengan kemampuan 

memupuk kesenangan membaca terhadap peserta didik tentang peristiwa serta 

tokoh bersejarah. Oleh sebab itu guru sejarah dituntut untuk memiliki  

pengetahuan mendalam tentang kebudayaan baik rohani maupun material. 
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2.1.2.1. Fungsi dan Tujuan pembelajaran sejarah 

Tujuan pengajaran sejarah secara umum menurut Widja (1989:27-29) adalah 

untuk menguasai aspek pengetahuan. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi: 

penguasaan pengetahuan tentang aktivitas manusia pada masa lampau baik dalam 

internal maupun eksternal. Tentang fakta-fakta khusus dari peristiwa masa lampau 

sesuai dengan waktu, tempat serta kondisi pada saat terjadinya peristiwa 

tersebut.Uunsur umum yang terlihat pada sejumlah peristiwa masa lampau 

perkembangan dari peristiwa yang berlanjut dari periode satu ke periode 

berikutnya, dan tentang hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya yang 

saling berkaitan.Pada aspek pengembangan sikap penumbuhan kesadaran sejarah 

pada peserta didik terutama dalam artian agar mereka mampu berpikir, bertindak, 

dan memiliki sikap menghargai kepentingan hidup suatu bangsa dari masa lampau 

ke masa kini. Aspek keterampilan menekankan pengembangan kemampuan dasar 

dikalangan peserta didik berupa kemampuan menyususn cerita sejarah yang 

diawali dengan keterampilan mencari jejak-jejak sejarah, menganalisis secara 

kritis terhadap bukti sejarah, keterampilan merangkai fakta yang pada akhirnya 

dapat menulis cerita sejarah sederhana, mengembangkan cara berpikir cermat 

tentang masalah historis dilingkungan masyarakatnya, dan kemampuan bercerita 

tentang peristiwa sejarah secara hidup. 

Menurut Widja (1989) pelaksanaan pendidikan sejarah dapat berhasil apabila 

sarana dan fasilitas belajar yang menjadi faktor penentu utamadalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah berlangsung secara optimal. Faktor yang menentukan itu 

antara lain buku pegangan guru, buku pelajaran dan bacaan bagi peserta didik, alat 
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bantu belajar mengajar, program media pendidikan, museum, serta laboratorium 

atau ruang sejarah. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sejarah dipengaruhi oleh 

beberapa komponen.Komponen tersebut adalah (1) adanya tujuan yang hendak 

dicapai, (2) keadaan dan kemampuan guru, (3) keadaan dan kemampuan siswa, 

(4) lingkungan masyarakat dan sekolah. Di samping itu strategi, metode, dan 

materi merupakan bagian integral dari komponen pembelajaran sejarah yang 

saling berkaitan dalam proses belajar mengajar. 

Untuk pengoptimalan tujuan pembelajaran diatas harus selalu memperhatikan 

keterkaitan komponen tersebut.Bertujuan untuk menciptakan suasana yang 

kondusif dalam belajar perlu menempatkan fungsi dan peran tiap komponen 

pembelajaran dengan berorientasi pada pencapaian yang ingin dicapai oleh 

kurikulum.Salah satu komponen yang mendukung dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran sejarah adalah tersedianya sumber belajar dan media belajar di 

sekolah.Komponen tersebut sangat penting artinya bagi seorang pengajar sejarah 

guna menyelesaikan tugas mengajar sejarah, sekaligus berguna untuk 

menimbulkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah.Peran guru 

sejarah menjadi sangat penting ketika harus menentukan media apa yang tepat 

untuk ditampilkan pada tatap muka dengan para peserta didik. Guru sejarah juga 

dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dapat memahami makna sumber 

sejarah, dan dapat menggunakannya secara terampil dalam kegiatan belajar 

mengajar.Seorang guru sejarah yang telah memiliki keahlian  serta kreatif dalam 
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proses kegiatan belajar mengajar, dapat menumbulkan minat peserta 

didikterhadap mata pelajaran sejarah. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Guna memperkuat penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti 

mengambil beberapa sumber untuk dapat dibandingkan antara penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain. 

NO.  Judul Persamaan Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sendiri 

1 Presespsi 

guru tentang 

kualitas 

perubahan 

kurikulum 

dari tahun 

1994-2006 

pada maple 

sejarah di 

sekolah 

menengah 

atas (SMA) 

di kabupaten 

semarang. 

 

 

Prasetyo Doni 

Septanto,2013 

Obyek 

penelitian 

lebih kepada 

guru-guru 

sejarah dan 

perangkat 

sekolah yang 

berhubungan 

dengan 

kurikulum. 

Pembahasan 

mengenai 

kurikulum dan 

segala bentuk 

pengimplemen

tasian 

Menghadirkan 

bukti-bukti 

bentuk 

perangkat 

pembelajaran 

pada masa  

CBSA hingga 

KTSP 

2 Perbandingan 

pengajaran 

dengan 

menggunakan 

KBK dan 

KTSP 

 

 

 

Endang 

Widuri, 2008 

Menelitimeng

enai 

implementasi 

kurikulum  

Pembahasan 

yang dilakukan 

hanya segala  

bentuk 

pengajaran 

yang dilakukan 

pada masa 

KBK_KTSP 

tanpa 

menyangkutka

n dengan  

kurikulum 

Penyangkutan 

kurikulum satu 

dengan 

kurikulum 

yang 

berikutnya 

sebagai adanya 

perubahan 

dalam bentuk 

pembelajaran 
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yang 

sebelumnya 

3 Implementasi 

kurikulum 

berbasis 

kompetensi 

pada SMA N 1 

Sragen dan 

SMA N 1 

Gemolong 

kabupaten 

Sragen 

 

 

 

 

Agus 

Suhono.2006 

Pembahasan 

mengenai 

pengimplemen

tasian KBK 

yang juga di 

teliti 

Penegasan 

pembahasan 

kurikulum 

berbasis 

kompetensi 

dengan 

menbandingka

n dua sekolah. 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

beberapa 

sekolah yang 

mengalami 

beberapa 

tingkatan 

kurikulum 

yang di teliti 

4 Implementasi 

kurikulum 

tingkat satuan 

pendidikan 

mata pelajaran 

bahasa 

indonesia di 

SMK N 6 

Surakarta 

 

Sri 

Rahayu,2009 

Pada 

pembahasan 

dibahas 

mengenai 

kurikulum 

tingkat satuan 

pendidikan  

Pembahasan 

KTSP dengan 

segala 

peraturan yang 

ada dalam 

implementasi 

Pembahasan 

mengenai 

kenapa 

muncul 

kurikulum 

KTSP dan 

dampaknya 

bagi 

kedepan. 

2.2. Teori Hermeneutika 

Penelitian yang dilakukan menggunakan teori hermeneutika dimana 

penafsiran sesuai dengan penjelasan mengenai perkembangan kurikulum mata 

pelajaran sejarah di SMA sejak berlakunya CBSA hingga KTSP di kabupaten 

Pemalang.Penggunaan teori tentang teori hermenetika dimana teori tersebut 

menyebutkan tentang tindakan pengungkapan atau menafsirkan sesuatu. 

Hermeneutika berasal dari kata yunani dari kata kerja hermeneuein yang berarti 

“menafsirkan”  dan kata benda hermeneia, “interpretasi” (Palmer, 2008:14). 
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Dengan dua kata ini hermeneutika berarti interpretasi dalam hal  ini memiliki arti 

sebuah usaha untuk mewujudkan rangkaian data yang mempunyai kesesuaian 

untuk kemudian ditafsirkan kebenarannya.  

Menurut Palmer (2008:38) Sejak awal kemunculannya hermeneutika 

menunjuk pada ilmu interpretasi, khususnya prinsip-prinsip eksegesis tekstual, 

tetapi bidang hermeneutika ditafsirkan (secara kronologis). 

1. Hermeneutika sebagai teori Eksegesis Bibel 

Meski tidak detail, menarik diketahui tendensi umum dari hermeneutika Bibel 

yang terletak pada “sistem” interpretasi diluar peristiwa individu dapat ditafsirkan. 

Bahkan dalam hermeneutika protestan, terdapat pencarian terhadap “prinsip 

herneutis” yang akan membantu sebagai panduan referensi. Teks itu tidak 

ditafsirkan dalam bentuknya sendiri, tentu saja ini dapat menjadi suatu ideal yang 

tidak mungkin.Dalam pengertian ini, hermeneutika adalah sistem tafsir untuk 

mengungkap makna “tersembunyi” dibalik teks. 

2. Hermeneutika sebagai Metodologi Filologis 

Pengembangan ini penyatuan antara hermeneutika bibel secara esensial 

menjadi sinonim dengan teori interpretasi yang sekuler. Dengan kata lain 

hermeneutika bibel menggunakan penelitian yang sesuai dengan urutan yang 

seharusnya. 

3.  Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman Linguistik  

Schleiermacher punya distingsi tentang pemahaman kembali hermeneutika 

sebagai “ilmu” atau “seni” pemahaman.Konsep hermeneutika ini 

mengimplikasikan kritik radikal dari sudut pandang filologi, karena berusaha 
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melebihi konsep hermeneutika sebagai sejumlah kaidah dan berupaya membuat 

hermeneutika sistematis-koheren, sejumlah ilmu yang mendeskripsikan kondisi-

kondisi pemahaman dalam semua dialog.Konsep ini menandai permulaan” 

hermeneutika” non-disipliner yang sangat signifikan bagi diskusi sekarang. Pada 

awalnya  hermeneutika mendefinisikan dirinya sebagai studi pemahaman. Dapat 

dikatakan bahwa nama hermeneutika disini muncul secara heistoris dari asal-

usulnya dalam eksegesis bibel dan filologi klasik. 

4. Hermeneutika sebagai fondasi Metodologi bagi Geisteswissesnschaften 

Wilhem Dilthey adalah penulis biografi Scheiermacher dan salah satu pemikir 

filsafat besar pada akhir abad ke-19.Dia melihat hermeneutika adalah inti disiplin 

yang dapat melayani sebagai fondasi bagi Geisteswissesnschaften, yaitu semua 

disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi dan tulisan manusia. 

Untuk menafsirkan ekspresi hidup manusia, apakah itu berkaitan dengan 

hukum, karya sastra, maupun kitab suc, membutuhkan tindakan historis. Dilthey 

menyatakan, suatu tindakan yang secara fundamental berbeda dari pendekatan 

kuantitatif, penangkapan ilmu dari dunia alam  karena dalam tindakan pemahaman 

historis ini apa yang harus berperan adalah pengetahuan pribadi mengenai apa 

yang dimaksud dengan manusia. Dalam hermeneutika-disiplin yang 

memfokuskan pada interpretasi, dan khususnya terhadap interpretasi objek yang 

senantiasa bersifat historis , sebuah teks- Dilthey memperoleh dasar yang lebih 

humanis dan historis bagi usahanya untuk memformulasikan metodologi 

humanistic yang nyata bagi Geisteswissesnschaften. 
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5. Hermeneutika sebagai fenomenologi Dasein dan pemahaman Eksistensial 

Dalam konteksa ini tidak mengacu kepada ilmu atau kaidah interpretasi teks 

atau metodologi bagi Geisteswissesnschaften tetapi pada penjelasan 

fenomenalogisnya tentang  keberadaan manusia itu sendiri. Analisis Heidegger 

mengindikasikan bahwa “pemahaman” dan “interpretasi” merupakan model 

fondasionalkeberadaan manusia.Dengan demikian,”hermeneutika” dasein 

Heidegger melengkapi, khususnya sejauh iamempresentasikkan ontology 

pemahaman juga dipandang sebagai hermeneutika, penelitian adalah 

hermeneutika baik isi sekaligus metode. 

6. Hermeneutika sebagai sistem interpretasi : menemukan makna vs 

Ikonoklasme 

Paul Ricoeur dalam De I’tretation (1965) mendefinisikan hermeneutika yang 

mengacu balik pada fokus eksegesis tekstual sebagai elemen distingtif dan sentral 

dalam hermeneutika. Dengan kata lain paul menjelaskan bahwa hermeneutika 

sebagai simbol dalam makna sebuah teks yang diuraikan. 

Penggunaan teori hermeneutika menjadikan simbol untuk bagaimana 

mmenjelaskan secara paham mengenai kurikulum yang telah selesai dan 

kemudian diungkap kembali sebagai reverensi kurikulum yang sedang terlaksana. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Kurikulum merupakan hal terpenting yang harus ada dalam sebuah proses 

pembelajaran disekolahan. Seperti yang sudah diketahui sebelumya pergantian 

kurikulum sudah dilakukan dari zaman dahulu dimana sejak suatu bangsa 

melakukan pendidikan untuk masyarakatnya. Pergantian dilakukan dari tahun 
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1984, kurikulum ini mengusung proses skill approach meskipun mengutamakan 

pendekatan proses tetapi faktor tujuan juga penting. Kurikulum ini juga biasa 

disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan.Posisi siswa ditempatkan 

sebagai subyek belajar.Dari mulai dituntut untuk mengamati sesuatu, 

mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporka. Model seperti itu di sebut 

dengan model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Kurikulum 1994 sebagai 

penyempurna kurikulum sebelumnya dengan wacana mengkombinasikan antara 

kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984 dalam hal pendekatan proses. Ciri-ciri 

yang ada dalam kurikulum ini dimulai dari tahapan pembagian pelajaran sekolah 

dengan menggunakan catur wulan dimana ada 4 bulan untuk satu kali penilaian 

sehingga dalam satu tahun ada 3 kali ujian sekolah.Ini  dimaksudkan untuk 

mempermudah guru dalam melakukan penilaian. Pemadatan pada materi yang 

diberikan. Sifat dari kurikulum ini  adalah populis dimana   pemberlakuan satu 

kurikulum untuk semua jenjang siswa di Indonesia. Selain sifat yang populis sifat 

lain dari kurikulum ini bersifat inti dimana daerah yang khusus dapat 

mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah 

tersebut. Perbaikan demi perbaikan selalu dilakukan untuk penyempurna dalam 

pendidikan kurikulu 1994 kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum 2004 

atau kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Dalam kurikulum ini 

pengembangan kompetensi diutamakan dalam sistem pembelajaran. Dengan kata 

lain siswa yang tidak mencapai sesuai standar siswa tersebut tidak dapat 

melanjutkan ke jenjang materi berikutnya. Pencapaian  kompetensi juga memiliki 

standar yang dalam pembelajaran. Penggunaan pencapaian kompetensi 
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diharapkan dapat membekali siswa untuk kedepannya agar siswa memiliki 

kecakapan hidup (life skill) yang sesuai dengan pendidikan nasional.Penggunaan 

metode dalam pembelajaran yang berfariasi juga dilakukan dengan menggunakan 

sumber yang ada di lingkungan sekitar.Pembelajaran memperhatikan perbedaan 

individual dan keberagaman sehingga menekankan mpada program remidian dan 

pengayaan. Kurikulum selanjutnya dikembangkan dengan adanya kurikulum 2006 

atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) kurikulum ini mengusung 

kebebasan dalam penyampaian materi sesuai sumber  yang ada di daerah masing-

masing. Namun tetap mengacu kepada yang ditetapkan oleh dinas pendidikan 

pusat. Pemberdayaan daerah lebih menekan kan pada kurikulum ini, pengunaan 

sumber-sumber diharapkan dapat mengali potensi yang ada didaerah-daerah. 

Pencapaian kompetensi juga masih dilakukan dengan menetapkan standar nilai 

yang harus di capai siswa agar tetap dapat melanjutkan kedepannya.. Guru 

diperbolehkan menggunakan metode yang beragam dalam penyampaian materi 

namun tetap pada kaidah yang telah dtetapkan.  

Penggunaan kata hermeneutika masih simpang siur mengenai arti yang 

sesungguhnya namun dapat di jelaskan menurut Palmer (2008:48) bahwa 

hermeneutika adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang 

nampak kearah makna yang terpendam dan tersembunyi. Dalam hal ini teks 

terpendam yang mungkin menjadikan kajian penelitian adalah berkas mengenai 

kurikulum yang telah selesai. 

Pemahaman yang harusnya dimiliki oleh para guru mengenai kurikulum 

harusnya lebih banyak diperhatikan.Dengan pengandaan sosialisasi terhadap gur-
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guru diharapkan dapat mengembangkan potensi yang lebih baik untuk dunia 

pendidikan kedepan.Salah satu yang paling penting dan yang mendasar dalam isi 

sosialisasi adalah mengenai komponen-konponen penting yang harus ada didialam 

kurikulum. Komponen yang dimaksudkan adalah tujuan di keluarkannya 

kurikulum, materi yang akan disampaikan dalam kurikulum, strategi dalam hal ini 

strategi dalam mengajar yang diusulkan untuk guru, organisasi kurikulum 

mengungkap segala pengelompokan yang mengacu kepada pembelajaran, dan 

kemudian bentuk dari evaluasi yang di berikan sebagai bahan penialaian akhir 

kurikulum agar menciptakan pembelajaran yang efektif dan kondusif disekolahan. 

Bila semua terpenuhi kurikulum yang belum sempurna akan selalu  

disempurnakan oleh kurikulum berikutnya. Kunci dari proses yang baik adalah 

pemahaman yang baik pula 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang 

“Perkembangan Kurikulum di SMA Pada Mata Pelajaran Sejarah Sejak 

Berlakunya CBSA Hingga KTSP di Kabupaten Pemalang”.SMA yang di 

Kabupaten Pemalang dengan metode penelitian sejarah yang dianggap sesuai 

dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA yang telah 

mengalami kurikulum yang akan diteliti oleh peneliti. Sekolah yang diambil 

dalam penelitian ini ada empat sekolah yakni SMA N 1 Pemalang, SMA N 1 

Petarukan, SMA N 1 Comal dan SMA N 1 Ulujami yang masih berlokasi di 

kawasan kabupaten Pemalang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei awal 

melakukan observasi kemudian dilajutkan dengan penelitian.Pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kontemporer yang artinya siapa 

saja yang membuat atau menghasilkan karya tidak dipandang dari segi apapun. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Sejarah. Metode Sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman atau peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Dengan 

demikian penelitian berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

penelitian ilmiah dengan suatu kegiatan yang obyektif, sistematis dan logis. 

Penelitian ini disusun mengunakan pendekatan secara historis yang uraiannya 

bersifat deskriptif analitis ini bertujuan merekrontruksi masa lampau secara 

sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi 

serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 
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kesipulan yang kuat .Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah 

meliputi, Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan historiografi. 

3.1. Heuristik 

Heuristik menurut termonologinya dari bahasa Yunani Heuristikum yaitu 

mengumpulkan atau menemukan sumber.Sumber atau sumber sejarah yang 

dimaksud adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan 

terindentifikasi.Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil wawancara dengan semua 

yang terkait dalam penelitian yang dilaksanakan di SMA Kabupaten 

Pemalang.Peneliti melakukan wawancara dengan guru-guru sejarah pada masing-

masing sekolah yang bersangkutan.Peneliti juga mendapatkan data primer berupa 

lembar negara yaitu Peraturan pemerintah mengenai berlakunya kurikulum-

kurikulum yang ada. 

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan 

saksi pandangan mata yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 

dikisahkan (Gosttchalk, 1975:35).Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, 

Koran, majalah serta data-data yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

dalam penelitian yang dilakukan ini. 

Sumber sekunder yang digunakan peneliti diantaranya buku tentang 

perkembangan kurikulum, Teori kurikulum dan sumber lain yang relevan dengan 

pembahasan masalah. Buku yang ada didapatkan dari perpustakaan jurusan 

sejarah, perpustakaan Universitas Negeri Semarang, dan perpustakaan Provinsi 
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Jawa Tengah. Peneliti juga mneggunakan surat kabar yang berisi tentang 

perubahan kurikulum, Perkembangan kurikulum dan rubik pendidikan. Adapun 

teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu: 

3.1.1. Studi Lapangan (Observasi) 

Studi lapangan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan secara 

langsung untuk menghimpun jejak sejarah mengenai perkembangan kurikulum 

pada mata pelajaran sejarah di SMA pada masa berlakunya CBSA hingga KTSP 

diKabupaten Pemalang.Teknik secara langsung yang peneliti lakukan adalah 

dengan melihat keadaan dan suasana di SMA penelitian adalah hal yang dilakukan 

peneliti dalam tahap ini. 

3.1.2. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan 

secara lisan dari seorang informan langsung (Koenjoroningkrat, 1981:162). 

Teknik dalam wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA pada 

masa berlakunya CBSA hingga KTSP di kabupaten Pemalang.Wawancara 

dilakukan terhadap pelaku sejarah yang bersangkutan dengan perkembangan 

kurikulum dalam hal ini guru-guru di SMA di Kabupaten Pemalang menjadi 

obyek utama dalam wawancara yang dilakukan peneliti.Hasil wawancara yang 

diperoleh ditentukan oleh beberapa faktor, diantarannya pewawancara, informan, 

topik penelitian yang dalam daftar dan situasi pada waktu wawancara 

berlangsung. 
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Wawancara  yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana 

peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan merekam dan menulis.Peneliti 

mempersiapkan alat perekam dan menulis beberapa hal-hal yang dianggap 

penting.Daftar informan yang diwawancarai peneliti serta waktu dan tempat 

pelaksanaan ditentukan sesuai dengan keadaan dilapangan. 

3.1.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegitan untuk memperoleh data dengan cara 

mencari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sumber 

tertulis dilakukan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan permasalahan 

dan suratkabar.Metode perpustakaan dilakukan untuk mencari sumber yang 

berkaitan dengan penelitian peneliti. Peneliti mendapatkan sumber dari 

perpustakaan Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Pusat 

Universitas Negeri Semarang, perpusatakaan Provinsi Jawa Tengah, dan draf hasil 

seminar nasional tentang kurikulum-kurikulum. 

3.1.4. Studi Dokumen 

Bagian studi Dokumen ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai sekolah 

yang bersangkutan dan peneliti mendapatkan data dan informasi tentang kondisi 

Geografis sekolah-sekolah SMA yang menjadi penelitian. Selain itu peneliti juga 

mendapatkan data yang sesuai dengan penelitan yang bersangkutan 

3.2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah tahap pengujian terhadap sumber sejarah yang telah 

dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenaran.Tahapan ini yang 
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dilakukan adalah dengan melihat kembali apakah sumber itu sesuai atau tidak, 

sumber asli atau turunan.Kritik sumber ini juga merupakan usaha untuk 

mendapatkan data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi 

dengan melakukan seleksi data yang terkumpul. Kritik sumber akan menghasilkan 

sumber sejarah yang dapat dipercaya (credible), penguatan saksi mata 

(eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan (unfabricated), handal (reliable) 

(Pratono, 2010:36). Kritik sumber ini dibedakan menjadi kritik ekstern dan kritik 

intern : 

3.2.1. Kritik Ekstern 

Kritik Ekstern dilakukan untuk menentukan sumber tersebut merupakan 

sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, apakah sumber tersebut utuh atau telah 

diubah, apakah sumber tersebut sesuai dengan aslinya (Widja, 1989:22).Kritik 

ekstern meliputi penemuan kata, jika bahan sumber itu asli dan memiliki 

integritas.Dalam hal ini mengecek apakah dokumen itu asli atau tidak benar-benar 

sesuai dengan yang ditulis. Untuk itu perlu adanya pertanyaan : Kapan sumber 

dibuat, siapa yang membuat dan bagaimana bentuk asli dari bentuktersebut. Pada 

tahap ini peneliti membandingkan antara sumber-sumber yang diperoleh dari 

SMA-SMA yang menjadi tempat penelitian peneliti dengan sumber yang berasal 

dari buku yang memiliki relevansi dengan penelitian.Sedangkan kritik ekstern 

dalam wawancara diperoleh dengan melakukan pembuktian apakah informan 

yang peneliti wawancarai benar mengalami perkembangan kurikulum atau 

tidak.Peneliti mencari informasi tersebut dengan himbauan dari pihak 

sekolah.Peneliti juga mencari sosok informan yang pantas untuk diwawancarai 
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terkait dengan penelitian peneliti melalui guru-guru sejarah SMA di Kabupaten 

Pemalang. Peneliti kemudian menafsirkan apakah informan yang disarankan para 

guru sejarah serta staf kurikulum dapat memberikan keterangan tentang 

pertanyaan yang akan peneliti ajukan. 

3.2.2. Kritik Intern 

Kritik intern adalah kritik yang menilai sumber dilihat dari isinya apakah 

relevan dengan permasalahan yang ada dan dapatkah dipercaya 

kebenarannya.Terlebih untuk sumber sekunder, karena sumber sekunder biasanya 

sudah mendapatkan unsur interpretasi peneliti yang tidak menutup kemungkinan 

ada unsur subyektifitas dari peneliti meskipun dalam skala yang kecil.Kritik intern 

dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari beberapa buku pada 

data yang diperoleh. Adapun cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan kritik 

ini adalah: 

3.2.2.1.Penilaian Intrinsik Sumber 

Penilaian intrinsik sumber yang dilakukan peneliti dengan melihat asal 

sumber.Peneliti melihat siapa yang mengarang buku yang digunakan peneliti 

untuk penelitian ini.Selain itu peneliti juga membaca buku yang dijadikan bahan 

referensi dalam penelitian skripsi.Apabila isi buku tersebut sesuai maka peneliti 

menggunakannya untuk menjadi referensi.Hal ini seperti buku karya Mulyasa 

yang berjudul Kurikulum tingkat satuan pendidikan (Implementasi dan konsep) 

didalam buku tersebut membahas tentang pengimplementasian KTSP hingga 

seluk beluk mengenai KTSP.Peneliti kemudian membandingkan keterangan yang 
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dimuat dibuku tersebut dengan wawancara langsung yang peneliti lakukan denga 

informan di lapangan. 

3.2.2.2.Membandingkan Kesaksian-Kesaksian Berbagai Sumber 

Proses ini dilakukan dengan cara menjelaskan kesaksian dari sumber 

informan yang telah diwawancarai oleh penelliti seperti hasil wawancara dengan 

guru-guru sejarah di SMA Kabupaten Pemalang. Peneliti mengambil keterangan 

yang mirip dan sesuai dengan kajian yang dilakukan sehingga memperoleh 

sumber yang relevan.Keterangan dari informan banyak yang relevan dengan 

kajian penelitian yang peneliti lakukan.Contoh keterangan yang dapat peneliti 

ambil adalah keadaan SMA pada masa penerapan CBSA. 

3.3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang 

mempunyai kesesuaian satu sama lain dan bermakna (widja,1989:23). Menurut 

Notosusanto (1971:230) Interpretasi yaitu “ Menentukkan makna hubungan dari 

fakta dan data yang diperoleh”. Fakta yang lepas satu sama yang lain dirangkaikan 

dan peristiwa satu dengan yang lain dimasukkan didalam keseluruhan konteks 

peristiwa lain yang melingkupinya. 

 Proses ini tidak semua fakta yang diteliti dan data yang diperoleh peneliti 

dilapangan dapat dimasukkan dalam pembahasan permasalahan, tetapi yang 

dimasukkan peneliti ke dalam pembahasan permasalahan adalah data yang relevan 

dengan gambaran cerita yang disusun. Proses ini dilakukan untuk mengetahi 

perkembangan kurikulum pada pelajaran sejarah di SMA pada masa berlakunya 
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CBSA hingga KTSP di kabupaten Pemalang. Interpretasi ini dilakukan untuk 

mengaitkan antara data yang telah diperoleh. 

Peneliti menyeleksi data yang diperoleh, dimana peneliti menentukan data 

mana yang harus ditinggalkan dalam penelitian sejarah dan dipilih mana yang 

relevan.Fakta-fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber dihubungkan atau 

saling dikaitkan sehingga pada akhirnya menjadi satu rangkaian yang 

bermakna.Contoh data yang tidak dapat peneliti masukkan kedalam pembahasan 

adalah arsip-arsip mengenai hasil seminar-seminar yang diikuti oleh guru-guru 

sejarah. 

3.4. Historiografi 

Tahap terakhir dari metode sejarah adalah penulisan.Pada tahap ini peneliti 

menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara 

sistematis dan kronologis berupa sebuah deskriptif analitis. Dengan kata lain 

cerita sejarah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Goostchalk memberi 

batasan tentang penelitian sejarah yang sekurang-kurangnya memuat empat hal 

yaitu : Membuat detail fakta akurat, kelengkapan bukti yang cukup, struktur yang 

logis, serta penyajian yang terang dan halus (Goottschalk,1975:131). 

Data yang diperoleh dari peneliti terdapat di Suara Merdeka, data arsip 

maupun data yang diperolehdari sumber pustaka terkait yang telah melewati 

proses kritik sumber dan intepretasi dituangkan oleh peneliti dalam bentuk tulisan 

(Goottschalk,1975:135). Data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini 

diambil dan dianalisis melalui proses interpretasi menyusun cerita perkembangan 

kurikulum pada pelajaran sejarah di SMA sejak berlakunya CBSA hingga KTSP 
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di Kabupaten Pemalang secara kronologis dan sistematis sehingga akan mudah 

dimengerti. Hasil dari penelitian yang diteliti secara ilmiah dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku tanpa mengurangi 

daya tarik untuk membaca. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi 

maka diperoleh profil mengenai empat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pemalang yang dijadikan lokasi penelitian sebagai berikut: 

a) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pemalang 

SMA N 1 Pemalang berdiri pada 16 Agustus 1962 dengan penempatan 

pertama pada saat itu berada di Gedung Serbaguna di pemalang.Kepala sekolah 

yang pertama bernama Bapak Endro Soewaryo, B.A. Lulusan B1 Ilmu Ekonomi 

yang telah lama mengajar di Bandung. SMA N 1  Pemalang terletak di Jalan 

Jendral Gatot Subroto, Pemalang Jawa Tengah. Perkembangannya SMA N 1 

Pemalang sudah mengalami beberapa perubahan kepemimpinan. 

Tabel. 1 

Daftar nama kepala sekolah SMA N 1 Pemalang  

 tahun 1962 hingga 2015 

No. Nama Kepala Sekolah Tahun Jabatan  

1.  Endro Suwaryo, B.A 1962 hingga 1975 

2.  NurHasyim Widjaja 1975 hingga 1982 

3.  Soegiarto 1982 hingga 1987 

4.  Darkono, B.A 1988 hingga 1992 

5.  Soedjono Sajadi, B.A 1992 hingga 1997 

6.  Nurrahardjo, B.A 1997 hingga 2002 

7.  Drs. Suherli WR, M.Pd 2002 hingga 2005 

8.  Dra. Rishi Mardiningsih, M.Pd 2005 hingga 2013 

9.  Ayanto, S.Pd., M.Pd 2013 hingga sekarang 

Letak SMA Negeri 1 Pemalang yang jalan Jendral Gatot Subroto ini terletak 

di kota Pemalang, sehingga sangat strategis dandapat dijangkau dengan berbagai 
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cara yakni bisa dengan angkutan umum, maupun kendaraan pribadi. Sekolah yang 

mengusung Visi To Have Pancasila’s Character, Strong Faith, Noble Morality, 

Prime Achiement And Global Viewini memiliki luas gedung ± 9635 m
2
, pada 

awalnya hanya memiliki dua ruang kelas namun sejalannya dengan 

perkembangannya sekarang gedung ini sudah berkembang dengan gedung yang 

sekarang berlantai dua yang terdiri dari 22 kelas  

Kegiatan Pembelajaran di SMA N 1 Pemalang sendiri dilakukan pada pagi 

hari  pukul 07.00 dan siang hari berakhir pada pukul 13.30 WIB. Dilanjutkan 

dengan kegiatan ekstrakulikuler pada pukul 14.00 sampai pukul 16.30. Berbagai 

macam prestasi telah diraih oleh SMA N 1 Pemalang yang telah dikategorikan 

sebagai Sekolah Standar Nasional. 

Rasa kekeluargaan sangat terasa saat memasuki kawasan sekolah, komunikasi 

yang santun terhadap para tamu yang hadir menggambarkan baiknya sistem tata 

krama di sekolah. Guru-guru juga sangat ramah dalam keseharian disekolah, ini 

dibuktikan dengan selalu memberikan salam ketika saling bertemu disekolahan. 

b) SMA Negeri 1 Comal 

SMA Negeri 1 Comal berdiri pada 25 Januari 1978 di lokasi SMP 

Muhammadiyah Comal di tancapkan Papan Nama SMA Persiapan Comal, yang 

dikepalai oleh Bp. Drs. Sutarjo Tirtoleksono (alm) dengan staf guru sebanyak 20 

orang dan ruang kelas sebanyak 6 ruang. Kemudian pada perkembangannya 

dilakukan penggalangan dana guna membangun fasilitas sekolah kemudian 

didirikan dengan alamat baru yang berada di Jl. Jend. A. Yani.No. 77, Balutan, 

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. 
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Pada perkembangannya banyak prestasi yang diperoleh oleh siswa/siswi di 

SMA N 1 Comal dalam segala bidang baik bidang olah raga maupun 

keilmuan.Sekolah yang aktifitas belajar mengajarnya di mulai pada pagi hari 

Pukul 07.00 WIB dan selesai pada siang hari pukul 13.30 WIB.Kemudian 

dilanjutkan dengan berbagai kegiatan Extrakulikuler yang di mulai pada pukul 

14.00 s/d 16.30 WIB. 

Berbagai Fasilitas kemudian dilengkapi guna menunjang kegiatan belajar 

mengajar dan kegiatan lain yang ada di SMA N 1 Comal. Adapun kelengkapan 

yang dimaksud: 

Tabel. 2 

Sarana dan Prasarana SMA N 1 Comal 

No  Jenis Sarana  

dan prasarana 

Jumlah Sarana  

Dan prasarana 

1.  Ruang Kepala Sekolah 1 

2.  Ruang Guru 1 

3.  Ruang TU 1 

4.  Ruang Kelas 30 

5.  Lab. IPA 1 

6.  Lab. Fisika 1 

7.  Lab. Bahasa 1 

8.  Lab. Biologi 1 

9.  Lab. IPS 1 

10.  Lab. Komputer 1 

11.  Lab. Multimedia 1 

12.  Ruang Perpustakaan 2 

13.  Ruang Keterampilan 1 

14.  Ruang Serba Guna/Aula 1 

15.  Ruang UKS 1 
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16.  Ruang Praktik Kerja 1 

17.  Bengkel 1 

18.  Ruang Diesel 1 

19.  Ruang Pameran 1 

20.  Koperasi 1 

21.  Ruang BK 1 

22.  Ruang Osis 1 

23.  Toilet 2 

Secara letak SMA N 1 Comal sangat strategis yaitu dekat dengan sarana 

umum berupa pasar tradisional dapat di jangkau dengan berbagai jenis kendaraan 

baik pribadi maupun umum.Dengan berbagai keuntungan secara geografis yang 

membuat perkembangan yang sangat cepat bisa terjadi, selain itu juga dekat 

dengan berbagai sekolah menengah pertama di comal yaitu SMP N 1 dan 2 

Comal.Dengan begitu mudah menarik peserta didik baru pada saat penerimaan 

siswa baru karena dekat dengan berbagai sekolah menengah pertama. 

c) SMA N 1 Petarukan 

SMA N 1 Petarukan didirikan pada tanggal 16 Agustus 1990.Letak dari SMA 

N 1 Petarukan yang berada di jalan Ds. Sirangkang Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang. sekolah yang memulai kegiatan belajar mengajar pada jam 

07.00 pagi dan diakhiri pada jam 13.30 siang. Lokasi  SMA N 1 Petarukan yang 

berada di tengah-tengah kampung warga desa sirangkang ini sangat amat 

menguntungkan bagi siapa saja, disekitar jalan terdapat beberapa hamparan sawah 

dan dekat beberapa rumah warga. Fasilitas yang berada di SMA N 1 Petarukan 

sudah bisa dikatakan lengkap.  
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d) SMA N 1 Ulujami 

SMA N 1 Ulujami dibuka dan menerima calon peserta didik baru mulai pada 

tahun ajaran 1992/1993 yang bertempat di SMA N 1 Comal. Kegiatan belajar 

mengajar berlangsung pada 14 juli 1992 di SMA N 1 Comal dengan jumlah siswa 

pada saat itu 137 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar.  

Kegiatan belajar berjalan dengan lancar walaupun dilaksanakan pada sore 

hari. Sambil menunggu selesainya pembangunan gedung baru dan kepala sekolah 

asli, untuk kelancaran proses Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten 

Pemalang. Dengan menunjuk guru-guru yang ada di SMA N 1 Comal untuk 

mengajar dan Kepala Sekolah SMA N 1 Comal sebagai YMT Kepala SMA N 1 

Ulujami pada waktu itu dijabat olah Ibu Retno Ariadi Sutjiati, BA. 

Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Pemalang  Nomor 010/I.03.27.B/I.1993, pada tanggal 3 Februari 

1993 yang di layangkan kepada Pimpinan Proyek Peningkatan SMA Jawa Tengah 

di Semarang tentang izin menempati unit gedung baru SMA N 1 Ulujami 

Kabupaten Pemalang. Kepala sekolah yang di tunjuk pada saat itu di jabat oleh 

Bapak R. Suhadi, BA secara resmi pada tanggal 6 februari 1993 SMA N 1 

Ulujami pindah dari SMA N 1 Comal untuk menempati gedung baru yag terletak 

di Jl. Akasia No. 7 Desa Pamutih, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang 52371. 

Tabel. 3 

Komposisi awal bangunan saat baru di bangun 

SMA N 1 Ulujami 

No. Jenis Bangunan Jumlah 

Bangunan 

1.  Ruang Kepala Sekolah 1 

2.  Ruang Kelas 6 

3.  Ruang Guru 1 
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4.  TU 1 

5.  BP 1 

6.  UKS dan OSIS 1 

Pada saat sebelum di bagunkan gedung baru SMA N 1 Ulujami memiliki 2 

kepala sekolah pengampu yakni Ibu Retno Ariadi Sutijiati, BA lamanya 

mengampu 1 Juli 1992 s/d 18 Januari 1993 dan Bapak. Muhari, BA lamanya 

mengampu 18 januari 1993 s/d 28 januari 1993. Yang kemudian di pilih kepala 

sekolah definitive yang kemudian menjabat sebagai kepala sekolah di SMA N 1 

Ulujami yakni: 

Tabel.4 

Daftar kepala sekolah SMA N 1 Ulujami 

No. Nama Kepala Sekolah Tahun 

1.  R. Soehadi, BA,S.Pd 01 februari 1993 s/d 18 April 1995 

2.  Sahlan, BA 18 April 1995 s/d 17 April 1996 

3.  Dra. Herawati 17 April 1996 s/d 22 September 

1997 

4.  Drs. Mariyoto 22 September 1997 s/d 06 Oktober 

2000 

5.  Drs. Agus Solikhin 06 Oktober 2000 s/d 26 Maret 2003 

6.  Drs. Kaliri, M. Pd, 26 Maret 2003 s/d 26 Mei 2009 

7.  Drs. Sumanto 26 mei 2009 s/d 23 Desember 2013 

8.  Drs. Arkoid, M.Pd 23 Desember s/d Sekarang. 

SMA N 1 Ulujami sekarang memulai kegiatan belajar mengajar dilakukan 

pada pagi hari pukul 07.00 s/d siang hari 13.30 WIB. Kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan setelah pulang sekolah dari pukul 



54 
 

 
 

13.45 s/d 16.30 WIB dan pada hari Jumat ekstra pramuka di mulai pada pukul 

13.00 s/d 16.30 WIB. 

4.1.2.Perjalanan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di SMA dalam 

pertumbuhan dan perkembangan sejak berlakunya CBSA hingga 

KTSP 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak 

terlepas dari pengaruh global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta seni dan budaya.Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya 

perbaikan dalam sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum 

untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuiakan diri 

dengan perubahan Zaman.Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan harus 

dilakukan secara menyeluruh dan mencakup pengembangan dimensi manusia 

Indonesia yang seutuhnya. 

Perkembangan strategi CBSA kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

pada tahun 1984 dan kuriulum 1994, Karena pada tahun 1984 dan pada tahun 

1994 strategi pembelajaran CBSA masih sangat didominasi dalam proses 

pembelajaran. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran 

yaitu dengan mengubah sistem semester menjadi sistem catur wulan. 

Pernyataan tersebut diatas sama dengan apa yang diungkapkan oleh ibu 

Sumarni guru sejarah SMA N 1 Pemalang  

“Sistem catur wulan yang pembangiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap 

yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat 

menerima materi pelajaran yang cukup banyak.Terdapat ciri-ciri yang 

menonjol dalam pemberlakuan sistem CBSA diantaranya pembagian tahapan 



55 
 

 
 

pelajaran disekolah dengan sistem catur wulan.Pembelajaran disekolah lebih 

manekankan materi pelajaran yang cukup padat (Berorientasi kepada materi 

pelajaran/isi).”(wawancara dilakukan pada tanggal 27 mei 2015). 

Pernyataan itu kemudian di tambahkan oleh bapak Urip selaku guru sejarah di 

SMA N 1 Petarukan 

“Kegiatan belajar cenderung di dalam kelas, mengejar target berupa materi 

yang harus dikuasai, berorientasi kognitif. Bahan ajar yang akan disampaikan 

oleh guru harus berdasarkan pada TIU(Tujuan Institusional Umum)  dan TIK 

(tujuan pembelajaran(Tujuan Institusional Khusus). Selain itu, pada strategi 

CBSA ini bertujuan untuk membekali Peserta didik untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 

mei 2015) 

Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi 

pelajaran. Guru dianggap sebagai pusat dari pembelajaran, karena guru 

menyampaikan materi hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode 

ceramah. Oleh karena itu guru dianggap sebagai pusat pembelajaran.Metode yang 

digunakan mengajar cenderung monotone yaitu ceramah, tidak menggunakan 

metode-metode lain yang melibatkan Peserta didik aktif. Guru mengajar hanya 

mengejar target berupa materi yang harus dikuasai dan berorientasi kognitif. 

Materi yang dipelajari bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem 

kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia dalam artian materi 

pembelajaran ditentukan oleh pemerintah.Kurikulum ini bersifat kurikulum inti 

sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri 

disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.Dalam 

pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial supaya 

tercapai target. 
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Menurut Kwartolo (2002:109) Secara ideal perubahan kurikulum 

dimungkinkan terjadi setelah dilaksanakan selama sepuluh tahun, itupun harus 

didasari pada hasil pengkajian dan penilaian secara mendalam. Namun memang 

kurikulum harus dinamis dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang.Dinamis berarti terus 

berkembang menuju arah yang lebih baik dan menjawab tentang zaman, adaptif 

berarti mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan serta diperlukan 

oleh masyarakat. Dan dampaknya pihak depdiknas menganggap bahwa kurikulum 

saat strategi CBSA dimulai sudah ketinggalan zaman (out af date) yang sudah 

tidak mampu lagi menjawab tantangan dunia yang semakin kompetitif, tidak 

mampu lagi menjawab kebutuhan masyarakat.   

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) nantinya diharapkan dapat 

menjawab visi pendidikan dasar yang telah dirumuskan oleh Balitbang Depdiknas 

yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai dasar-dasar karakter, kecakapan, 

keterampilan dan pengetahuan yang kuat.Mampu menjawab visi pendidikan 

menengah, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan dan 

keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta mengembangkan 

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

Pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Malikha selaku guru sejarah di SMA 

N 1 Comal 

“Perubahan kurikulum dari pada saat diterapkannya CBSA ke kurikulum 

berbasis kompetensi, antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari 

orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses. Oleh sebab 

itu pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik, agar 
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mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensidengan menggali 

berbagai potensi, dan kebenaran secara ilmiah”(wawancara dilakukan pada 23 

mei 2015) 

 Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2006 yang mengatur 

pelaksanaan Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah 

kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan 

yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu 

jiwanya desentralisasi sistem pendidikan.Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat 

menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam 

hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan 

penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.Hasil pengembangan 

dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi 

tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan 

daerah dan wilayah setempat. 

Dari berbagai pernyataan yang ada di sekolahan yang peneliti lakukan 

pergantian kurikulum dilakukan secara serentak dan bersamaan dengan sekolah-

sekolah menengah atas lainnya namundalam sistem kurikulum yang baru selalu 

adanya kekeliruan guru mengenai apa yang  diinginkan dengan apa yang 

disampaikan. Tidak singkronnya apa yang disosialisasikan antara pemerintah 

dengan apa yang di tanggapi oleh guru. Sehingga  banyak ketimpangan mengenai 

perbaikan kurikulum yang ada dengan apa yang ditanggap sehingga sering kali 

kurikulum tidak dapat berjalan sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah. 
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Wilayah cakupan kabupaten pemalang sendiri masuk dalam kategori yang 

susah dalam menganalisis apa yang telahdisosialisasikan mengenai kurikulum 

agar dapat diterapkan disekolah masing-masing. Minimnya pengetahuan guru di 

pemalang, kepedulian pihak pemerintah khususnya dinas pendidikan menjadikan 

hal seperti ini selalu terjadi.  

4.1.3.Penerapan Kurikulum pada mata pelajaran Sejarah di SMA sejak 

belakunya CBSA hingga KTSP 

 Penerapan Kurikulum di Kabupaten Pemalang di mulai sejak sekolah itu 

mulai di bangun, dengan mengikuti pada saat itu kurikulum yang 

belaku.Penerapan CBSA sendiri dilakukan di SMA di pemalang dengan segala 

peraturan yang ada di dalam panduan kurikulum.Penggunaan kurikulum pada saat 

CBSA di terapkan menggunakan sistem catur wulan, yang membagi satu tahun 

pelajaran menjadi tiga penggal masa belajar. 

Hal ini di lakukan antara lain agar masa pembelajaran tidak terlalu pajang 

atau lama sehingga dalam evaluasi hasil belajar dalam satu tahun pelajaran lebih 

sering dilakukan dari pada dengan sistem semester.Dengan menggunakan sistem 

Catur wulan di harapkan peserta didik tidak megalami kesulitan dalam mengikuti 

hasil evaluasi akhir catur wulan karena rentang masa belajar dengan pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar yang tidak terlalu jauh jaraknya. 

Pernyataan yang di sampaikan oleh ibu malikha selaku guru sejarah di SMA 

N 1 Comal 

“…Ya sistem catur wulan pernah saya gunakan dalam kurikulum 1994, ini 

bertujuan untuk mempermudah sistem belajar.”(wawancara yang dilakukan 

pada 23 mei 2015) 
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Pernyataan yang di nyatakan oleh Ibu Sumarni selaku guru sejarah di SMA 

Negeri 1 pemalang 

“Penerapan kurikulum dilakukan sesuai dengan perintah dari pemerintah 

daerah dan pusat, pada pembelajran sejarah sendiri juga mengikuti aturan yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan panduan yang ada.” 

“pada saat CBSA sampai dengan KTSP diterapkan semua sekolah 

menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dipusat” (wawancara yang 

dilaksanakan pada tanggal 27 mei 2015). 

Ditambahkan oleh bapak Urip selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 

Petarukan yang menyatakan 

“… yah pembelajaran sejarah di SMA juga sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, hanya saja  banyak yang berubah sesuai dengan pemberlakuan 

kurikulum”. (Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25 mei 2015) 

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang diturunkan 

melalui daerah-daerah agar melaksanakan peraturan mengenai kurikulum yang 

berlaku. Bukan hanya pembelajaran sejarah saja yang hanya mengikuti sesuai 

dengan yang dianjurkan dalam peraturan namun  juga semua mata pelajaran lain. 

Berganti kurikulum yang baru sekalipun penerapan yang dilaksanakan harus 

sesuai dengan  yang berlaku dalam peraturan. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Edi Sumanta selaku guru sejarah di 

SMA Negeri 1 Ulujami. 

“..Dalam pembelajaran sejarah pada tahun 1994 sejarah mendapatkan jatah 

waktu 2 jam di segala jenjang, Kalau dalam kurikulum 1994 itu diratakan to, 

IPA , IPS, Bahasa itu semua 2 jam, materinya itu sama, jadi tidak misalnya 

IPS lebih banyak, IPA sedikit, dan Bahasa sedeng-sedeng saja yang sekarang 

begitu, mulai 2004 begitu, tapi kalau pada tahun 1994 itu diratakan, itu 

mungkin kalau menurut saya sejarah itu hanya sekedar pengetahuan, hanya 

sekedar pengetahuan saja.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 mei 

2015) 

Dalam kurikulum 1994 pembelajaran sejarah diajarkan secara merata di 

semua jenjang yaitu 2 jam perminggu tetapi hal yang berbeda ditemui saat 

memasuki kurikulum 2004 atau kurikulum KBK. Pada saat kurikulum KBK jam 
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pelajaran mata pelajaran sejarah sudah mulai dibagi-bagi. pembagian-pembagian 

waktu jam pelajaranpun berdampak dalam proses belajar mengajar, yang mana 

materi yang diajarkan sangat banyak tetapi waktu yang tersedia sangat terbatas. 

Ini terjadi khususnya pada kelas IPA yang mana jam pelajaran sjerah hanya 

dikasih alokasi waktu selama 1x45 menit per minggu. 

Dalam pelaksanaan kurikulum KBK (2004) alokasi waktu sudah mulai di 

bagi-bagi, begitu juga dengan sistem pembelajaran yang merubah dari catur wulan 

ke semester, dengan  kata lain perubahan tersebut  juga merubah dari sistem 

pemebelajaran. 

Hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Urip selaku guru sejarah di SMA N 1 

Petarukan  

“….KBK membagi alokasi waktu dengan jelas, sejarah pada saat itu 

mendapatkan jatah 2 jam pelajaran di semua jenjang..Pembagian semester 

juga berbeda dari sistem catur wulan ke sistem semester..”(wawancara 

dilaksanakan pada 25 mei 2015 ) 

Perubahan kurikulum di sekolah merupakan sesuatu inovasi yang dilakukan 

pemerintah dalam bidang pendidikan.Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.Perubahan kurikulum yang 

juga bertujuan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul seperti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat serta arus globalisasi 

yang telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia.Oleh karena itu, 

perubahan sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum perluk dilaksanakan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pertama kali diterapkan di 

semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia baik SD, SMP maupun SMA pada 

tahun ajaran 2006/2007.Kurikulum ini bertujuan untuk menyempurnakan 
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kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

merupakan bakal dari KTSP.Dengan diterapkannya KTSP diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. 

Hal ini seperti apa yang di sampaikan oleh ibu Malikhah : 

“Bahwa KTSP merupakan suatu kurikulum yang bertujuan untuk 

meningkatkan potensi dari masing-masing satuan pendidikan.KBK sendiri 

dapat dikatakan sebagai bakal dari KTSP, Karena apa yang ada didalam KBK 

seperti sistem pembelajaran akan dikembangkan pada KTSP.” (wawancara 

dilaksanakan pada 23 mei 2015) 

Perkembangan kurikulum disekolahan memang sama namun dalam 

penerapannya guru masih kurang memahami apa yang ada dalam kandungan 

kurikum yang ada.  Pola pikir guru-guru dalam penyampaian juga cenderung 

berbeda-beda. Di SMA N 1 Ulujami misalnya guru hanya mengejar apa yang 

ditargetkan dengan pencapaian materi tanpa mau mengerti apa yang diinginkan 

oleh kurikulum. Guru yang cenderung mengajar dan mengajar. Berbeda dengan di 

SMA N 1 Petarukan yang guru sejarah memperhatikan segala bentuk dan apa 

yang diharapkan oleh kurikulum ini dilihat dari arsip dan penyimpanan data yang 

rapih oleh guru sejarah di SMA. Sejalannya kurikulum walaupun dikatakan 

berjalan lancar namun dalam keadaan nyata berbeda penerapan dalam setiap 

sekolahan. Ini juga yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar sosialisasi 

mengenai kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sosialisasi dengan sasaran yang tepat. 

4.1.4.Perjalanan sistem kurikulum yang berubah dan yang tetap dalam 

perubahan kurikulum saat belakunya CBSA  hingga KTSP 

Dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi selalu ada perubahan yang 

pastinya akan membawa pada perubahan pada pendidikan pada kurikulum 
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sebelumnya. Sama halnya dalam pembelajaran pada setiap kurikulum yang 

dianjurkan agar bisa menjadikan lebih baik, namun dalam kenyataan selalu ada 

yang tetap dalam setiap perubahan kurikulum yang dilakukan.Pembelajaran 

sejarah yang pada khusunya juga diharapkan mampu memberikan variasi baru 

agar bisa menarik dalam pembelajaran. Pada penerapan CBSA dan kurikulum 

1994 diterapkan sistem catur wulan  

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Urip selaku guru sejarah di SMA N 1 

Petarukan  

“Pembelajaran sejarah di setiap kurikulum selalu menggunakan metode yang 

selalu diterapkan mau berbeda seperti apapun kurikulum yang sedang 

berlangsung yakni metode ceramah, sehebat apapun metode yang di terapkan 

oleh seorang guru sejarah namun tetap menggunakan metode ceramah, karena 

sejarah pada  umumnya di sampaikan dan di sampaikan itu melalui ceramah” 

(wawancara pada tanggal ) 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ibu Malikha selaku guru 

sejarah di SMA N 1 Comal yang menggungkapkan hal yang hampir sama 

“…Yah ceramah mbak, mau beda kayak apapun kurikulumnya yah ceramah 

harus tetap ada, harus selalu di gunakan, sekreatif apapun guru sejarahnya 

namun semua itu tidak lepas dari yang namanya metode ceramah, yah 

walalupun ada metode-metode lain yang di sarankan namun tetap tidak bisa 

meninggalkan metode ceramah.” 

Pernyataan diatas mengambarkan bagaimana pun keadaan kurikulum yang 

berlaku pada saatnya, metode ceramah tidak serta merta di tinggalkan bahkan 

selalu di guanakan. Sebagus apapun metode yang di ciptakan oleh seorang guru  

namun ceramah masih memegang peranan penting dalam pembelajaran sejarah itu 

sendiri. Metode  ceramah di gunakan karena pada dasarnya sejarah menerangkan 

tentang masa lampau yang terjadi sehingga harus di sampaikan dengan metode 

ceramah.  



63 
 

 
 

Pernyataan lain mengungkapkan tentang perbedaan pada setiap kurikulum 

yang berlaku, Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh bapak Edi selaku guru 

sejarah di SMA N 1 Ulujami yang menyatakan 

“Perbedaan yang ada selalu mengharapkan pada pertumbuhan ke hal yang 

positif, seperti jam pelajaran, sejarah selalu memegang peranan yang 

mendapatkan jam pelajaran yang dianggap minim oleh setiap guru sejarah 

sedangkan materi yang diajarkan amat banyak “ 

Hal yang lain juga di ungkapkan oleh ibu Sumarnu selaku guru sejarah di 

SMA N 1 Pemalang 

“hal yang berbeda pada setiap kurikulum adalah jam pelajaran, dan sistem 

penilaian yang selalu berubah, mulai dari Silabus, RPP dan Perangkat 

pembelajaran.” 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan dan 

persamaan pada setiap kurikulum yang berlaku pada saat CBSA hingga KTSP itu 

ada banyak hal.Perbedaan yang ada dilihat dari sistem penilaian yang selalu 

berubah pada setiap kurikulum yang berlaku, selain itu perangkat pembelajaran 

juga ikut berubah seiring dengan berjalannya waktu.Tata penilaian pada setiap 

Silabus dan RPP dalam setiap kurikulum berbeda.Munculnya banyak metode itu 

juga menjadikan salah satu aspek yang menjadikan perbedaan pada setiap 

kurikulum sesuai yang dianjurkan pemerintah pada setiap berlakunya kurikulum. 

Persamaan sendiri selalu ada di setiap kurikulum yang sedang berlaku hingga 

yang akan berlaku. Pada setiap pembelajaran selalu ada yang sama dalam proses 

pembelajaran. Ceramah adalah salah satu metode yang selalu di gunakan  dari 

zaman pada saat berlakunya CBSA hingga KTSP. Ceramah merupakan sebuah 

kewajiban dalam menyampaikan sejarah, karena sejarah tanpa menyampaikan itu 

bukan sejarah. 
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4.2. Pembahasan  

Dalam dunia pendidikan diperlukan sebuah acuan untuk mengambarkan 

bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik agar dapat mengubah arah 

pendidikan ke arah yang lebih maju lagi.Kurikulum sebagai salah satu aspek 

terpenting dalam dunia pendidikan yang menjadi penentu arah terjadinya 

pembelajaran merupakan hal utama yang harus di perhatikan.Pertumbuhan serta 

perkembangan setiap kurikulum selalu diharapkan agar menjadi lebih baik dalam 

membawa dunia pendidikan.Oleh sebab itu panjang tidaknya sebuah pembelajaran 

disekolah di gambarkan melalui kurikulum yang digunakan. Banyak pengaruh  

yang diharapkan dapat memperbaiki setiap pembelajaran melalui kurikulum atau 

bisa dikatakan jantungnya pendidikan berada pada kurikulum.  

Dalam kaitannya dengan teori hermeneutika yaitu mengenai penafsiran atau 

pemahaman di kabupaten pemalang tersendiri bisa dikatakan kadar pemahaman 

guru mengenai kurikulum itu sendiri sangat sempit. Kadang apa yang 

disampaikan banyak salah tafsir oleh guru-guru sejarah di Kabupaten Pemalang. 

Menurut konsepsi Heideggger dalam Palmer (2008:208) tentang prastruktur 

pemahaman, kita memahami suatu teks, keadaan atau situasi yang ada, tidak 

dengan suatu kesadaran kosong yang secara temporer dipenuhi oleh situasi 

kekinian namun lebih karena kita bertahan dengan pemahaman kita dan 

menggiring suatu maksud utama ke dalam permainan yang berkenaan dengan 

situasi, suatu cara padang yang sudah mapan dan “pra-konsepsi” ideasional 

tertentu.  
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Dengan kata lain pemahaman guru-guru sejarah di Pemalang masih sangat 

tipis untuk dikatakan sebagai benar-benar paham. Walaupun begitu tingkat 

perkembangan kurikulum berjalan sesuaiperaturan namun tidak serta merta bisa 

mewarnai kemajuan pendidikandi Kabupaten Pemalang. 

Pergantian kurikulum tidak serta merta asal berganti saja namun juga 

mengalami banyak pertimbangan dan melalui berbagai faktor pertimbangan 

secara matang.Faktor yang akan menuntun pada kesempurnaan kurikulum 

tersebut harus melalui konsep dan memiliki fungsi untuk pengembangan 

kurikulum itu sendiri. Konsep dasar pemaknaan kurikulum yang harus 

diperhatikan berupa substansi dari kurikulum mengandung isian yang dapat 

mengarahkan berjalannya kurikulum. Kurikulum sebuah sistem, letak dari sebuah 

kuriulum disini berjalan sesuai dengan keterkaitan dari sebuah materi satu dengan 

materi yang lain. Prinsip yang terakhir dapat dilihat sebagai konsep yang dinamis, 

dimana keterbukaan kurikulum tentang penjabaran segala sesuatu dari substansi, 

sistem dapat terangkan secara jelas.Sistem Pendidikan Nasional juga merumuskan 

sifat dan hal yang harus ada dalam kurikulum mencakup dari selain yang 

disebutkan diatas kurikulum harus dapat menggambarkan ketercapaian 

pembelajaran yang diharapkan. 

Mata pelajaran sejarah sendiri mempunyai peranan penting dalam setiap 

perubahan kurikulum yang ada. Sejarah menjadi mata pelajaran yang selalu 

menjadi pertimbangan pada saat perubahan kurikulum. Seperti pada saat 

perubahan kurikulum pada tahun 1984 dimana mata pelajaran pendidikan 

perjuangan bangsa menjadi mata pelajaran tersendiri pada semua jenjang 
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pendidikan kemudian pada tahun 1994 diperkenakannya mata pelajaran bagi SMU 

yakni mata pelajaran sejarah budaya dan mata pelajaran Antropologi, yang 

sebelumnya mata pelajaran antropologi dan sosiologi menjadi satu kesatuan mata 

pelajaran.Perubahan kurikulum juga tidak bisa serta merta merubah tatanan 

perubahan dalam mengajar. Ceramah masih mendominasi dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan dikelas oleh guru sejarah. Ceramah masih menjadi 

efek yang paling ampuh dalam pembelajaran sejarah, memang tidak bisa 

dipungkiri bahwa mengajar sejarah memang tidak bisa jauh dari yang namanya 

ceramah walaupun ada berbagai macam metode yang bermunculan agar proses 

pembelajaran sejarah tetap berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Perkembangan kurikulum mata pelajaran 

sejarah di SMA pada masa belakunya CBSA hingga KTSP di Kabupaten 

Pemalang dapat ditarik kesimpulan 

1. Perjalanan dan perkembangan kurikulum pada mata pelajaran sejarah di 

SMA pada masa belakunya CBSA hingga KTSP di Pemalang berjalan 

sesuai dengan keadaan sekolah. Pada prinsipnya perkembangan kurikulum 

yang ada selalu membawa ke pada hal yang bersifat perbaikan. Untuk 

peserta didik sendiri pada setiap kurikulum diharapkan lebih aktif 

walaupun terkendala dengan jam mengajar masih berbanding terbalik 

dengan materi yang diajarkan. 

2. Dalam penerapan kurikulum sejak berlakunya CBSA hingga KTSP adanya 

perubahan berupa beragamnya metode yang diterapkan pada masa 

kurikulum KBK yang menuntut peserta didik mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Pada KTSP penilaian diserahkan kepada pihak sekolah namun 

tidak meninggalkan kaidah kompetensi yang ditetapkan. 

3. Penetapan dan perubahan dalam sistem kurikulum sejak berlakunya CBSA 

hingga KTSP pada pembelajaran sejarah berupa ketetapan dalam sistem 

mengajar masih menggunakan hingga sekarang yakni sistem mengajar 

ceramah karena pada hakikatnya sejarah harus disampaikan dengan lisan.



68 
 

 
 

Perubahan sendiri terdapat dalam pembagian waktu yang pada saat 

kurikulum 1994 menggunakan sistem pembagian waktu dengan catur 

wulan dan pada KBK dan KTSP Kembali pada sistem semester. Sistem 

CBSA diterapkan pada kurikulum tahun 1984 dan mulai bermunculan 

metode lain ada kurikulum tahun 1994 hingga KTSP. 

5.2. Saran 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru 

1. Guru hendaknya mempelajari dan memperhatikan kurikulum yang 

dahulu untuk menuju kepada perbaikan mengajar. 

2. Penyimpanan segala bentuk berkas atau file yang berhubungan degan 

kurikulum dahulu hendaknya guru masih memiliki sebagai arsip 

sehingga dapat dipelajari kembali saat akan ada pergantian kurikulum. 

3. Pengetahuan guru mengenai kurikulum dahulu hendaknya sudah 

dipahami sebagai sumber referensi penelitian. 

4. Tentang buku peganggan harusnya guru lebih memperhatikan buku 

pegangan mengajar sehingga pengetahuan guru lebih luas dengan 

adanya pergantian kurikulum, walaupun dikemas dengan bentuk yang 

berbeda namun isinya tetap sama dalam pembelajaran sejarah. 

5. Bagi kajian selanjutnya diharapkan mampu melengkapi segala 

kekurangan dalam bentuk bukti yang lebih relevan.
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Lampiran. 1 

DaftarNarasumber 

Identitas Responden 

Nama  :  Dra. Sumarni 

Jabatan : Guru Sejarah 

Sekolah : SMA N 1 Pemalang 

Identitas Responden 

Nama  :  Drs. Urip Harnanto 

Jabatan : Guru Sejarah 

Sekolah : SMA N 1 Petarukan 

Identitas Responden 

Nama  : Drs. Edi Kusmanta 

Jabatan : Guru Sejarah 

Sekolah : SMA N 1 Ulujami 

Identitas Responden 

Nama  :  Malikha, S. Pd 

Jabatan : Guru Sejarah 

Sekolah : SMA N 1 Comal 
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Lampiran 2. 

TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Identitas Responden 

Nama   : Drs. Edi Kusmanta 

Jabatan  : Guru Sejarah 

Sekolah  : SMA N 1 Ulujami 

No Pertanyaan Jawaban 

 Menurut ibu/bapak apa yang 

dimaksud kurikulum sendiri? 

Perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang di berikan oleh suatu 

lembaga penyelenggara pendidikan yang 

berisi rancangan pelajaran yang akan di 

berikan beserta perangkat pelajaran dalam 

suatu periode jenjang pendidikan 

 Tujuan apa saja yang diharapkan 

dalam Kurikulum saat berlakunya 

CBSA? 

Dalam CBSA menuntut siswa untuk aktif, 

dalam sejarah sendiri di harapkan siswa 

dapat berfikir dalam pembelajaran pada 

penyampaian yang sesuai 

 Tujuan apa saja yang diharapkan 

dalam Penerapan kurikulun KBK? 

Pada KBK menekankan pada pencapaian 

kompetensi yang diharapkan agar peserta 

didik dapat melampaui batasan materi 

 Tujuan apa saja yang diharapkan 

dalamPenerapan kurikulun KTSP? 

Pada KTSP dikembangkannya model dan 

metode belajar mengajar yang berfariasi. 

 Bentuk dari susunan bahan ajar 

dalam pembelajaran Sejarah pada 

saat berlakunya CBSA, Kurikulum 

KBK, hingga KTSP? 

Susunan kurikulum pada setiap jenjang 

kurikulum selalu di kembangkan untuk 

memperbaiki kurikulum sebelumnya. 

Pada CBSA bentuk dari susunannya 

berisikan siswa untuk aktif dan lain-lain. 

KBK pencapaian materi sangat 

ditentukan jadi pada proses pembelajaran 

harus kreatif agar bisa mencapai 

kompetensi yang diinginkan. Pada KTSP 

pengembangannya lebih ke sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

untuk mengembangkan pembelajaran. 

. Bentuk dan Cara belajar yang 

seperti apa yang dianjurkan pada 

mata pelajaran sejarah masa 

berlakunya CBSA? 

Siswa dituntut untuk mandiri dalam 

belajar, memecahkan masalah sendiri 

bahkan menyimpulkan masalah yang ada 

sendiri, guru hanya sebagai pengatur lalu 

lintas pembelajaran 

 Bentuk dan Cara belajar yang 

seperti apakah yang diterapkan 

dalam pembelajaran sejarah pada 

masa kurikulum KBK? 

Pada dasarnya siswa diajak aktif dengan 

berbagai metode. Guru tidak memandang 

peserta didik dari berbagai sudut, guru 

membantu setiap peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Ini di karenakan 
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pada KBK harus adanya pencapaian 

materi agar sesuai dengan kompetensi 

yang diharapkan 

 Bentuk dan carabelajar yang 

seperti apakah yang diterapkan 

dalam pembelajaran sejarah pada 

masa KTSP? 

Penyampaian materi banyak metodenya. 

Karena KTSP menekankan pencapaian 

pengetahuan peserta didik. Guru di 

bebaskan menggunakan metode dan 

model yang sesuai dengan karakteristik 

daerah masing-masing 

 Dari berbagai kenyataan yang ada 

pada saat  pembelajaran sejarah 

dari masa berlakunya CBSA 

hingga KTSP dari segi manakah 

yang masih dipakai hingga kini? 

Yang masih dipekai hingga saat ini 

adalah pembelajaran dengan 

menggunakan ceramah. Karena pada 

dasarnya sejarah adalah menyampaikan. 

Walaupun banyak menggunakan metode-

metode baru dalam pembelajaran sejarah 

namun tetap tidak bisa meninggalkan 

yang namanya ceramah. 

 Perubahan yang nyata dalam 

perkembangan kurikulum seperti 

apa yang anda rasakan pada setiap 

perkembangan kurikulum? 

Perubahan selalu ada dalam pergantian 

kurikulum pada kurikulum tahun 1994 

misalnya adanya sistem catur wulan 

dalam pembangian waktu dalam satu 

tahun ada 3 kali sistem evaluasi dengan 

harapan bahwa sistem evaluasi dalam 

pembelajaran tidak terlalu berat. Namun 

bagi pelajaran sejarah sendiri saya kira 

berat karena guru dituntut untuk 

mencapai materi tertentu pada setian catur 

wulan padahal materi dalam 

pembelajaran sejarah sangat banyak dan 

dalam tahun ini walaupun sejarah 

memiliki mata pelajran tersendiri yakni 

sejarah perjuangan bangsa namun masih 

dianggap sebagai pengetahuan dasar saja 

tanpa tahu isi sebenarnya pembelajaran 

sejarah. Kemudian di ganti pada 

kurikulum 2004 atau yang disebut dengan 

kurikulum KBK sistem kembali ke 

semester di mana dalam satu tahun 

terdapat 2x evaluasi, ini karena materi 

yang diajarkan banyak. Diharapkan 

dengan sistem semester ini siswa dapat 

mencapai kompetensi yang ada pada 

setiap mata pelajaran khususnya sejarah.  

 Bagaimana seharusnya 

pembelajaran sejarah? 

Pada setiap kurikulum sejarah selalu 

memiliki peranan penting. Semua yang 

terjadi pada suatu bangsa selalu di bahas 
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dalam sejarah baik dari segi waktu dan 

segala yang berhubungan dengan negara 

dan masa lampau. Pada pembagian waktu 

menurut saya yang selalu mengalami 

kekurangan. dengan rata-rata 2 jam 

perminggu di rasa kurang dalam 

pembelajaran sejarah yang memiliki 

banyak materi yang harus disampaikan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Identitas Responden 

Nama   : Drs. Urip Harnanto 

Jabatan  : Guru Sejarah 

Sekolah  : SMA N 1 Petarukan 

No Pertanyaan Jawaban 

 Menurut ibu/bapak apa 

yang dimaksud 

kurikulum sendiri? 

Perangkat pendukung yang harus ada 

dalam pembelajaran agar berjalannya 

proses pembelajaran sesuai dengan yang 

dikehendaki.  

 Tujuan apa  saja yang 

diharapkan dalam 

Kurikulum saat 

berlakunya CBSA? 

Pada pembelajara sejarah sendiri di 

harapkan siswa dapat berfikir dalam 

pembelajaran pada penyampaian yang 

sesuai 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulum 

KBK? 

Pada KBK menekankan pada pencapaian 

kompetensi yang diharapkan agar peserta 

didik dapat melampaui batasan materi.  

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulum 

KTSP? 

Pada KTSP belajar sepanjang hayat 

sebagai simbol dari tuujuan KTSP 

 Bentuk dari susunan 

bahan ajar dalam 

pembelajaran Sejarah 

pada saat berlakunya 

CBSA, Kurikulum KBK, 

hingga KTSP? 

 Pada CBSA bentuk dari susunannya 

kegiatan belajar siswa dengan aktif. KBK 

kompetensi menjadikan tolak ukur bagi 

siswa untuk bisa melanjutkan jenjang 

materi yang lebih kedepan. penyusunan 

KTSP dilakukan atau diserahkan 

sepenuhnya kepada sekolah tapi dengan 

acuan standar yang diberikan pemerintah. 

. Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apa yang 

dianjurkan pada mata 

pelajaran sejarah masa 

berlakunya CBSA? 

Namanya saja siswa aktif yah menuntuk 

kecondongan untuk siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran. 

 Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

pada masa kurikulum 

KBK? 

Seperti tadi kecapaian kompetensi lebih 

diutamakan sehingga siswa harus lebih 

bisa mengali ilmu yang lebih dalam 

mengali pengetahuannya agar dapat 

mencapai kompetensi yang diharapkan 

 Bentuk dan carabelajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

Selain model dan metode yang berfariasi 

peran guru dirasakan sangat penting 

sebagai informan, jadi masih dengan 

bentuk ceramah namun di selingi 
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pada masa  KTSP? beberapa model atau metode seperti 

diskusi dan lain-lain sesuai dengan materi 

yang disampaikan. 

 Dari berbagai kenyataan 

yang ada pada saat 

pembelajaran sejarah dari 

masa berlakunya CBSA 

hingga KTSP dari 

segimanakah yang masih 

di pakai hingga kini? 

Dari dulu ceramah masih di pakai, mau 

tidak mau guru sejarah tidak bisa 

meninggalkan ceramah. 

 Perubahan yang nyata 

dalam perkembangan 

kurikulum seperti apa 

yang anda rasakan pada 

setiap perkembangan 

kurikulum? 

Mungkin selain waktu yang kadang 

berubah-rubah dalam pembelajaran ada 

yang lain yakni penggunaan meteode atau 

dengan model yang berfariasi bisa 

digunakan dalam pembelajaran..  

 Bagaimana seharusnya 

pembelajaran sejarah? 

Harusnya pemerintah khususnya dinas 

pendidikan harus memperhatikan lebih 

mata pelajaran sejarah. Yah harapan saya 

lebih banyak waktu untuk mengajarkan 

sejarah karena ada banyak yang 

diperlukan dalam penyampaian. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Identitas Responden 

Nama   : Dra. Sumarni 

Jabatan  : Guru Sejarah 

Sekolah  : SMA N 1 Pemalang 

No Pertanyaan Jawaban 

 Menurut ibu/bapak apa 

yang dimaksud 

kurikulum sendiri? 

Pengatur lalu lintas jalannya proses 

pembelajaran dalam bidang pendidikan 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Kurikulum saat 

berlakunya CBSA? 

Cara belajar siswa aktif menekankan 

siswa agar berfikir mandiri dalam proses 

pembelajaran 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulum 

KBK? 

Kurikulum berbasis kompetensi, ada 

berbagai kompetensi yang harus di capai 

seorang siswa agar dapat lulus dari 

kompetensi yang di ajarkan 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulum 

KTSP? 

Siswa dalam KTSP di harapkan dapat 

tanggap atau tidak ketinggalan informasi 

yang bersangkutan dengan berbagai ilmu 

teknologi, pengetahuan maupun seni 

dalam daerah yang bersangkutan 

 Bentuk dari susunan 

bahan ajar dalam 

pembelajaran Sejarah 

pada saat berlakunya 

CBSA, Kurikulum KBK, 

hingga KTSP? 

Bentuk dari susunan CBSA hingga KTSP 

sama ada indikator, alokasi waktu dan 

hal-hal yang harus ada dalam susunan 

bahan ajar 

. Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apa yang 

dianjurkan pada mata 

pelajaran sejarah masa 

berlakunya CBSA? 

Cara belajar yang menuntut siswa untuk 

dapat memecahkan masalah 

sendiri,mengamati masalah sendiri dan 

mencari kesimpulan dari masalah itu 

sendiri 

 Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

pada masa kurikulum 

KBK? 

Menggunakan diskusi kelompok disini 

siswa yang aktif akan terlihat diantara 

siswa yang lain kemudian diselingi oleh 

model-model yang lain dalam 

pembelajaran 

 Bentuk dan carabelajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

pada masa  KTSP? 

Bentuknya dengan cara diskusi sebab 

saya lebih suka siswa yang bisa diajak 

berdiskusi kemudian menjelaskan 

gagasan yang mereka miliki. 

 Dari berbagai kenyataan Yang masih digunakan dari CBSA hingga 
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yang ada pada saat 

pembelajaran sejarah dari 

masa berlakunya CBSA 

hingga KTSP dari 

segimanakah yang masih 

dipakai hingga kini? 

saat ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan ceramah. Karena pada 

dasarnya sejarah adalah menyampaikan. 

Walaupun banyak menggunakan metode-

metode baru dalam pembelajaran sejarah 

namun tetap tidak bisa meninggalkan 

yang namanya ceramah. 

 Perubahan yang nyata 

dalam perkembangan 

kurikulum seperti apa 

yang anda rasakan pada 

setiap perkembangan 

kurikulum? 

Perkembangan setiap kurikulum 

memberikan warna tersendiri dalam dunia 

pendidikan. hingga saat ini pemerintah 

sudah merubah kurikulum sebelumnya ke 

kurikulum yang hingga saat ini. 

perubahan dari jam yang hanya sedikit 

kemudian di tambah sehingga menjadi 

pas dalam proses pembelajaran itu yang 

saya rasakan.  

 Bagaimana seharusnya 

pembelajaran sejarah? 

Sejarah merupakan salah satu unsur 

penting dalam membangun sebuah 

negara. ini yang selalu di perhatikan oleh 

pemerintah yang menangani bidang 

pendidikan yakni kemendikbud agar 

sejarah di jadikan penting di setiap 

jenjang pendidikannya 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Identitas Responden 

Nama   : Malikhah, S. Pd 

Jabatan  : Guru Sejarah 

Sekolah  : SMA N 1 Comal 

No Pertanyaan Jawaban 

 Menurut ibu/bapak apa 

yang dimaksud 

kurikulum sendiri? 

Perangkat pendidikan yang dikemas 

untuk berjalannya proses pembelajaran 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Kurikulum saat 

berlakunya CBSA? 

Pengembangan CBSA pada saat itu 

adalah menyiapkan agar siswa dapat 

memiliki skill khusus untuk memasuki 

dunia industri yang saat itu sedang di 

gencarkan pemerintah. dengan adanya 

CBSA siswa diharapkan mandiri dalam 

,proses pembelajaran 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulun 

KBK? 

Pencapaian kompetensi yang menjadi 

dasar utama dalam tujuan KBK 

kompetensi yang dimaksudkan agar siswa 

dapat mengembangkan dirinya dalam 

keterempilan diri, keterampilan berfikir, 

keterampilan sosial dan berbagai 

keterampilan lain agar dapat mencapai 

kompetensi 

 Tujuan apa saja yang 

diharapkan dalam 

Penerapan kurikulun 

KTSP? 

Pada KTSP di kembangkan agar peserta 

didik mampu mengenali potensi yang ada 

dalam daerah masing-masing agar dapat 

di gunakan setelah siswa tersebut keluar 

dari sekolah (lulus) 

 Bentuk dari susunan 

bahan ajar dalam 

pembelajaran Sejarah 

pada saat berlakunya 

CBSA, Kurikulum KBK, 

hingga KTSP? 

Susunan kurikulum pada setiap jenjang 

kurikulum selalu di kembangkan untuk 

memperbaiki kurikulum sebelumnya. 

Pada CBSA bentuk dari susunannya 

berisikan siswa untuk aktif dan lain-lain. 

KBK pencapaian materi sangat 

ditentukan jadi pada proses pembelajaran 

harus kreatif agar bisa mencapai 

kompetensi yang diinginkan. Pada KTSP 

pengembangannya lebih ke sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

untuk mengembangkan pembelajaran. 

. Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apa yang 

dianjurkan pada mata 

pelajaran sejarah masa 

guru hanya sebagai pengatur lalu lintas 

pembelajaran. sedangkan  Siswa dituntut 

untuk mandiri dalam belajar, 

memecahkan masalah sendiri bahkan 
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berlakunya CBSA? menyimpulkan masalah yang ada sendiri, 

biasanya penggunaan diskusi lebih dapat 

mewakili sebagai siswa aktif. 

 Bentuk dan Cara belajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

pada masa kurikulum 

KBK? 

Berbagai bentuk dan metode yang 

dikembangkan dalam KBK untuk dapat 

mendorong siswa dalam mencapai materi 

yang diharapkan. Diskusi ceramah dan 

metode penyampaian cerita dengan 

menayangkan video di gunakan. 

 Bentuk dan carabelajar 

yang seperti apakah yang 

diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah 

pada masa  KTSP? 

Bentuk dan cara belajar berbeda-beda 

sesuia dengan materi yang disampaikan. 

Bisa diskusi, bisa menonton video tentang 

sejarah dan bis menggunakan model lain 

 Dari berbagai kenyataan 

yang ada pada saat 

pembelajaran sejarah dari 

masa berlakunya CBSA 

hingga KTSP dari 

segimanakah yang masih 

di pakai hingga kini? 

Yang masih dipakai hingga saat ini 

adalah pembelajaran dengan 

menggunakan ceramah. Karena pada 

dasarnya sejarah adalah menyampaikan. 

dan menyamapaikan harus menggunakan 

ceramah agar dapat d.idenggar dan di 

resapi oleh siswa, 

 Perubahan yang nyata 

dalam perkembangan 

kurikulum seperti apa 

yang anda rasakan 

padasetiap perkembangan 

kurikulum? 

Perubahan dari alokasi waktu, proses 

pembelajaran, dan sistem penilaian selalu 

mengalami perubahan.  

 Bagaimana seharusnya 

pembelajaran sejarah? 

Pada pembagian waktu menurut saya 

yang selalu mengalami kekurangan. 

dengan rata-rata 2 jam perminggu di rasa 

kurang dalam pembelajaran sejarah yang 

memiliki banyak materi yang harus 

disampaikan. Semua yang terjadi pada 

suatu bangsa selalu di bahas dalam 

sejarah baik dari segi waktu dan segala 

yang berhubungan dengan negara dan 

masa lampau. penyampaian memerlukan 

waktu yang tidak sedikit 
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Lampiran 3. 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4. 

PROSES PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA  

Pembelajaran Sejarah di SMA N 1 Pemalang 

 

Bu Sumarni selaku guru sejarah melakukan proses pembelajaran 
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Proses Pembelajaran Di SMA N 1 Comal 

 

Ibu Malikha selaku guru sejarah melakukan proses pembelajran sejarah 

 

(Sumber: DokumenPribadi) 
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Proses Pembelajaran SMA N 1 Petarukan 

 

Bapak Urip selaku guru sejarah melakukan proses pembelajaran 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Proses Pembelajaran di SMA N 1 Ulujami 

 

Bapak Edi melaksanakan proses pembelajaran 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Lampiran 5. 

Struktur Program Kurikulum Sekolah Umum kelas I dan II 

Tahun 1994 

(Program Umum) 

 

Mata Pelajaran 

Jumlah Jam Pelajaran 

Kelas 

I II 

1. Pancasila dan kewarganegaraan 2 2 

2. Pendidikan Agama 2 2 

3. Bahasa dan Sastra 5 5 

4. Sejarah Nasional dan Dunia 2 2 

5. Bahasa Inggris 4 4 

6. Olah raga dan Pendidikan Kesehatan 2 2 

7. Matematika 6 8 

8. Ilmu Pengetahuan Alam   

a. Fisika 

b. Kimia 

c. Biologi 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

9. Ilmu-ilmu sosial   

a. Ekonomi 

b. Sosiologi 

c. Geografi 

3 

- 

2 

3 

2 

- 

10. Pendidikan Seni 2 - 

Jumlah 42 42 

 

(Sumber Sejarah Pusat Kurikulum ) 
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Lampiran 6.  

Struktur Kurikulum 2004 

Program Studi Ilmu Alam 

 

Mata Pelajaran 

 

 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 

Smt I Smt 2 Smt I Smt 

2 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 2 

3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 

5. Matematika 5 5 5 4 

6. Kesenian 2 2 2 2 

7. Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 

8. Geografi 1 2 - - 

9. Fisika 5 5 5 4 

10. Kimia 5 4 5 5 

11. Biologi 5 5 5 4 

12.  TIK 2 2 2 2 

13. Keterampilan/Bahasa Asing * * * * 

 39 39 38 36 

 

(Sumber Sejarah Pusat Kurikulum ) 
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Lampiran 7.  

Struktur Kurikulum 2004 

Program Studi Ilmu Sosial 

 

 

Mata Pelajaran 

 

 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 

Smt I Smt 2 Smt I Smt 2 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  3 3 3 2 

3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 4 

6. Kesenian 2 2 2 2 

7. Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 

8. Sejarah 3 3 3 3 

9. Geografi 3 3 3 2 

10. Ekonomi 5 5 5 5 

11. Sosiologi 5 5 4 4 

12.  TIK 2 2 2 2 

13. Keterampilan/Bahasa Asing * * * * 

 39 39 38 36 

 

(Sumber Sejarah Pusat Kurikulum ) 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

Lampiran 8. 

Struktur Kurikulum 2004 

Program Studi Bahasa 

 

Mata Pelajaran 

 

 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 

Smt I Smt 2 Smt I Smt 2 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 2 

3. Bahasa  Indonesia 5 5 5 4 

4. Bahasa Inggris 6 6 6 5 

5. Matematika 4 4 4 4 

6. Kesenian 3 3 2 2 

7. Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 

8. Sejarah 3 3 3 3 

9. Antropologi 2 2 2 2 

10. Sastra Indonesia 4 4 4 4 

11. Bahasa Asing Lainnya 4 4 4 4 

12.  TIK 2 2 2 2 

13. Keterampilan * * * * 

 39 39 38 36 

 

(Sumber Sejarah Pusat Kurikulum ) 
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Lampiran 9. 

(RPP kurikulum 2006) 

Rencana Program Pembelajaran 

Sekolah  : SMA N 1 Pemalang 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas  : XI SMA 

Topik  : Perkembangan kerejaan Islam Di Indonesia 

Standar Kompetens : Menganalisis perjalanan bangsa indonesia pada 

masa negara-negara tradisional  

Kompetensi Dasar : Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat 

pada kerajaan-kerajaan islam di Indonesia 

Indikator  : 1. Mampu menjelaskan teori-teori mengenai proses 

masuk dan berkembangnya agama islam di Indonesia 

 2. Mampu menjelaskan perkembangan Kerajaan-

kerajaan islam di Indonesia khususnya di jawa  

 3. Mampu menjelaskan pengaruh masuknya islam 

dalam bidang politik, sosial ekonomi dan budaya 

bagi masyarakat Jawa 

 4. Mampu membandingkan kejayaan umat islam 

Indonesia pada masa awal perkembangannya 

dengan keterpurukan umat islam Indonesia saat ini 

khusunya di jawa 

Alokasi Waktu : 2x45 menit (1x pertemuan) 

Konsep :  
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 Teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama islam di 

Indonesia  

 Pengaruh kerajaan-kerajaan islam khususnya di jawa 

 Pengaruh masuknya islam ke Indonesia dalam bidang politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat jawa 

 Kejayaan umat islam di Indonesia pada awal perkembangan 

hingga masa kini 

 Tradisi lisan di jawa mengenai kejayaan islam pada masa lalu. 

Media/ alat peraga :  

 Bagan materi tentang masuknya dan berkembangnya agama islam 

di Indonesia 

 Peta penyebaran kerajaan islam di Indonesia 

 gambar-bambar peninggalan islam di Indonesia 

Persiapan : 

 Guru membawakan bagan materi tentang masuk dan 

berkembangnya agama islam di Indonesia 

 Guru membawa gambar-gambar peninggalan kerajaan-kerajaan 

islam di Jawa 

 Siswa membawa peta penyebaran kerajaan islam di Indonesia 

 guru membawa LKS  

 Guru membawa Lembar Evaluasi 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses Kegiatan Siswa dan guru waktu 

Pendahuluan   Guru menjelaskan materi yang 

akan disampaikan, manfaat 

mempelajari materi serta 

kompetensi apa yang di harapkam 

5 menit 
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di capai siswa 

 Guru memberikan apersepsi 

dengan menghubungkan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan di bahas 

Penyajian  Guru menempelkan bagan materi 

tentang masuknya islam ke 

indonesia agar siswa dapat 

mengetahui arah proses belajar 

mengajar yang akan dilakukan 

 Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai siapa 

yang menyebarkan islam pertama 

kalinya  

 Guru meluruskan pendapat yang 

di ungkapkan siswa dengan 

menjelaskan tiga teori tentang 

proses masuknya islam ke 

Indonesia yaitu teori gujarat, 

persia dan makkah /arabia 

 Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan apa yang mereka 

tangkap mengenai tiga teori 

tersebut 

 Guru meminta siswa 

menunjukkan peta penyebaran 

kerajaan islam di Indonesia yang 

telah di buat sebagai tugas. 

 Guru menunjuk siswa untuk 

menempelkan hasil karyanya dan 

70 menit 
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menjelaskan hasil karyanya 

tersebut kepada teman-temannya. 

 Guru membagi kelompok untuk 

mendiskusikan mengenai cerita 

tentang tradisi lisan yang 

dilakukan masyarakat mengenai 

kejayaan peradapan islam di jawa  

 setiap kelompok mendiskusikan 

hasil diskusi 

 Guru menambahkan penjelasan 

dari setiap kelompok dan 

memperlihatkan gambar 

peninggalan kerajaan islam di 

Indonesia 

 Siswa kembali mendiskusikan 

mengenai kejayaan islam pada 

masa lampau dengan kondisi umat 

islam pada masa sekarang 

khususnya di jawa 

Penutup  Guru mengarahkan siswa untu 

merenungkan apa yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas umat islam di Jawa 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan informasi 

mengenai kejayaan islam di jawa 

tengah 

15 menit 
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Lampiran 10. 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Sumanata 

(Guru Sejarah SMA N 1 Ulujami) 

 

Wawancara dengan ibu Dra. Sumarni  
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(Guru Sejarah SMA N 1 Pemalang) 

 

Wawancara dengan ibu Malikhah, S. Pd 

(Guru Sejarah SMA N 1 Comal) 

 

Wawancara Dengan Bapak Drs. Urip Harnanto 

(Guru Sejarah SMA N 1 Petarukan) 
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Lampiran 11.  

SURAT SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 12. 

PIAGAM PENGHARGAAN/ SEMINAR GURU SEJARAH 
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Lampiran 13.  

Lokasi Penelitian 

 

SMA N 1 PEMALANG 

 

SMA N 1 PETARUKAN 
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SMA N 1 COMAL 

 

SMA N 1 ULUJAMI 

 

 

 


