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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 
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gan kecewa jika kamu tidak diberi kesempatan berbuat dosa. 
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diri sendiri serta orang lain. 
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SARI 

Afif, Khoirul. 2015. Strategi Pembelajaran Sejarah SMA  Dalam Penerapan 

Kurikulum 2013 di Kelas X SMA N 1 Bangsri Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Subagyo, MPd. 

Kata kunci: Strategi pembelajaran, Guru Sejarah, Kurikulum 2013 

Dalam pengimplementasiankurikulum 2013 masih terdapat kendala, 

sehingga peneliti tertarik untuk menelaah strategi pembelajaran sejarah. Penelitian 

yang dilakukan ini bertujuan: (1) untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

pemahaman  guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan kondisi pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Bangsri; (2) untuk mendiskripsikan strategi pembelajaran 

sejarah dalam menerapkan Kurikulum 2013 di kelas X SMA N 1 Bangsri;   

(3)untuk mendiskripsikan proses pembelajaran pada penerapan strategi 

pembelajaran sejarah tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Lokasi dalam penelitian ini berada di SMA N 1 Bangsri. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu informan, proses pembelajaran, dan dokumen. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 

informan, melakukan pencatatan selama observasi proses pembelajaran dan 

mengajukan pertanyaan tentangdokumen yang diteliti. Informan dalam penelitian 

ini adalah guru sejarah kelas X dan juga beberapa siswa kelas X.Uji keabsahan 

data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan 

metode analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memahami kurikulum 2013 

bertujuanuntuk pembentukan karakter. Dalam penerapanya ada beberapa kondisi 

di SMA N 1 Bangsri yang menghambat penerapan kurikulum 2013 seperti 

kemampuan siswa yang berbeda-beda, baik kemampuan akademik maupun 

ekonomi. Beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan guru seperti 

menerapkan metode diskusi dan ceramah untuk menambah keaktifan dan 

pemahaman siswa, penggunaan handphone untuk akses internet, mengefektifkan 

media video dan gambar, melakukan pengamatan dalam penilaian sikap dan 

penilaian keterampilanberupa soal berpendapat. Dengan strategi pembelajaran 

tersebut, proses pembelajaran sejarah berjalan lebih ringan karena guru 

mengurangi intensitas aktivitas dan tugas yang diberikan kepada siswa. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut; (1) pelatihan ku-

rikulum 2013 terhadap guru sejarah perlu lebih diintensifkan., (2) Agar pelatihan 

dapat berhasil maka harus disediakan instruktur yang kompeten dalam bidang ku-

rikulum 2013., (3) Jika kurikulum 2013 masih belum bisa dijalankan maka 

sebaiknya sekolah kembali ke kurikulum KTSP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen seperti kurikulum, 

guru dan sekolah.Masing-masing komponen tersebut harus saling mendukung 

agar tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu untuk membentuk peru-

bahan sikap,perilaku,dan nilai-nilai pada individu, kelompok dan juga 

masyarakat. 

Guru menempati kedudukan sentral sebab Ia harus mampu menter-

jemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum, 

kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui pros-

es pengajaran di sekolah.Guru tidak membuat atau menyusun kurikulum, 

tetapi ia menggunakan kurikulum, menjabarkanya, serta melaksanakanya  

melalui suatu proses pengajaran. Kurikulum diuntukkan bagi siswa, melalui 

guru yang secara nyata memberikan pengaruh kepada siswa saat terjadinya 

proses pengajaran(Sudjana,2011: 1). 

Kurikulum tidak mempunyai kekuatan apa-apa,bahkan merupakan sua-

tu benda mati yang tidak ada gunanya.Oleh sebab itu, kurikulum dan guru 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Artinya, kurikulum harus 

ada dalam otak guru (Sudjana,2011: 9). Dengan pentingnya peran guru se-

bagai implementator kurikulum di sekolah maka guru di tuntut agar bisa 

mengikuti perubahan dan perkembangan kurikulum, lalu dalam perubahan 

kurikulum itu Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan kurikulum.
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Perubahan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia antara lain mulai 

dari (1) kurikulum Rencana Pelajaran (1947-1968) yang terdiri dari : (a) Ku-

rikulum Rencana Pelajaran 1947, (b) Kurikulum Rencana Pelajaran terurai 

1952, (c) Rencana Pelajaran 1964, (d) Kurikulum 1968., (2) kurikulum 

Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994) yang terdiri dari : (a) Kurikulum 

1975, (b) Kurikulum 1984, (c) Kurikulum 1994., (3) Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) 2004, (4) Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, 

(5) Kurikulum 2013 (Kurniasih : 2014: 10). Tentunya dalam perubahan ku-

rikulum ada berbagai alasan yang mendasarinya namun yang pasti perubahan 

tersebut di harapkan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah 

tanpa dapat di cegah dan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu 

bersaing di masa depan dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembela-

jaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. 

Kemendikbud (2013) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan 

ilmiah( scientific approach) dalam pembelajaran mencangkup komponen: 

mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan 

mencipta.Maka dalam kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek kogni-

tif,psikomotorik melalui penilaian berbasis test dan portofolio yang saling 

melengkapi. Pada intinya orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah 

tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan 
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pengetahuan, di samping cara pembelajaranya yang holistik dan me-

nyenangkan. Tujuan dari kurikulum ini yaitu agar peserta didik atau siswa 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan obervasi, bertan-

ya(wawancara), bernalar dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa 

yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembela-

jaran.  

Kurikulum 2013 yang baru dilaksanakan tahun pelajaran 2013-2014. 

meskipun masih prematur, namun sudah ada beberapa kalangan yang me-

rasakan beberapa kelemahan  terutama kalangan yang berhadapan langsung 

dengan kurikulum itu sendiri, seperti (1) guru banyak salah kaprah karena 

beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi 

kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada 

penjelasan dari guru, (2) banyak sekali guru-guru yang belum siap secara 

mental dengan kurikulum 2013 ini karena guru di tuntut lebih kreatif namun 

pada kenyataanya sangat sedikit guru yang seperti itu, (3) kurangnya pema-

haman guru dengan konsep pendekatan saintifik, (4) kurangnya keterampilan 

guru merancang rencana pelaksaaan pembelajaran(RPP), (5) tugas 

menganalisis standar komptensi lulusan(SKL), kompetensi inti (KI), kompe-

tensi dasar (KD),Buku Siswa dan buku guru belum sepenuhnya di kerjakan 

oleh guru, (6) tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses 

pengembangan kurikulum 2013,karena pemerintah cenderung melihat guru 

dan siswa mempunyai kapasitas yang sama, (7) tidak adanya keseimbangan 

antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 karena 
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ujian nasional (UN) masih menjadi faktor penghambat, (8) terlalu banyak ma-

teri yang harus di kuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan 

dengan baik, (9) beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat,sehingga 

waktu belajar di sekolah terlalu lama (Kurniasih : 2014: 41). Selain itu ter-

dapat kelemahan lain (a) sebagian besar guru masih terbiasa mengajar secara 

konvensional, (b) penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pembelajaran masih terbatas, (c) guru yang mengajar tidak sesuai dengan 

kompetensi akademik, (d) guru tidak tertantang atau tidak siap dengan peru-

bahan, (e) kurangnya kemampuan guru dalam proses penilaian sikap, ket-

erampilan dan pengetahuan secara holistik (Kurniasih : 2014: 138). 

Melihat kenyataan bahwa kurikulum 2013 masih memiliki beberapa 

kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaanya yaitu masih kurangnya 

kesiapan guru sebagai pelaksana kurikulum apalagi guru yang harus dilatih 

sangat besar jumlahnya sementara waktu yang tersedia sangat terbatas, maka 

efektifitas pelatihan yang sangat mepet dengan penerapan kurikulum 2013 

tersebut sangat diragukan akan berhasil dengan optimal. Selain masalah 

kesiapan guru juga mengenai kurangnya infrastruktur yang me-

madai.Ketersediaan prasarana juga penting mengingat bahwa dalam kuriku-

lum 2013 memakai pendekatan scientific yaitu pendekatan ini lebih 

menekankan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk mencari in-

formasi secara mandiri sehingga siswa memerlukan berbagai buku sebagai 

sumber belajar.Tidak hanya buku teks, tetapi juga buku bacaan, buku rujukan 

dan buku sumber.Karena itu pelaksanaan kurikulum baru tidak dapat hanya 
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diandalkan kepada buku teks. Namun pada kenyataanya banyak sekolah yang 

belum memenuhi kebutuhan tersebut  maka akan ada pertanyaan apakah ku-

rikulum tersebut bisa berjalan dengan baik dan apakah tujuan kurikulum bisa 

tercapai dengan optimal. Selain itu dalam kurikulum 2013 ini bertumpu 

kepada kualitas guru sebagai implementator di lapangan, sehingga guru di 

tuntut agar dapat memotivasi siswa agar aktif, kreatif dan inovatif,laluguru 

juga harus  memiliki keterampilan merancang rencana pelaksanaan pembela-

jaran (RPP) dan menerapkan pendekatan scientific secara benar 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 masih memiliki beberapa kendalaterutama mengenai kesia-

pan guru, infrastruktur yang belum memadai dan kondisi lain yang meng-

hambat pencapaian kurikulum 2013sehingga dalam penerapan kurikulum 

2013 masih banyak guru yang mengalami kesulitan.Sedangkan guru dituntut 

agar dapat mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif secara 

menyeluruh dalam pembelajaran yang saintifik.Dengan kondisi seperti itu 

maka guru perlu menyiapkan strategi pembelajaran khusus agar bisa men-

capai tujuan kurikulum 2013 secara lebih optimal. 

Dengan masih adanya sebagian sekolah yang masih menjalankan kuriku-

lum 2013 maka peneliti tertarik memilih judul skripsi “Strategi Pembelajaran 

Sejarah SMA Dalam Penerapan Kurikulum 2013 di Kelas X SMA N 1 

BANGSRI Tahun Pelajaran 2014/2015” 
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B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakahpemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan 

kondisi pembelajaran sejarah di SMA N 1 Bangsri? 

2. Bagaimanakahstrategi pembelajaransejarah dalam penerapan Kurikulum 

2013 di kelas X SMA N 1 Bangsri? 

3. Bagaimanakah proses pembelajaran pada penerapan strategi pembelaja-

ran sejarah tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikandan menganalisis pemahaman  guru sejarah terhadap ku-

rikulum 2013 dan kondisi pembelajaran sejarah di SMA N 1 Bangsri. 

2. Mendiskripsikanstrategi pembelajaran sejarah dalam menerapkan Ku-

rikulum 2013 di kelas X SMA N 1 Bangsri. 

3. Mendiskripsikanproses pembelajaran pada penerapan strategi pembelaja-

ran sejarah. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini mendukung teori Belajar Conditioning 

yang dikemukakan oleh Guthrie bahwa perilaku manusia merupakan 
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deretan perilaku yang terdiri atas unit-unit reaksi atau respons dari stimu-

lus sebelumnya. Respon pada suatu stimulus tersebut menjadi stimulus 

baru dan menimbulkan respon pada unit perilaku berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini akan menambah informasi mengenai strategi 

pembelajaran sejarah dalam penerapan kurikulum 2013 di SMA 

N 1 Bangsri. 

b. Bagi SMA N 1 Bangsri 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

kepada seluruh pihak yang terkait didalamnya, serta memberi 

gambaran bagaimana strategi pembelajaran sejarah dalam 

penerapan kurikulum 2013. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerapan kurikulum 2013 kedepan nant-

inya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKADAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Strategi Pembelajaran 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua kata 

pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara 

dan seni mengunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Dengan 

demikian strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk mengunakan 

semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. Sebagai suatu 

cara,strategi pembelajaran di kembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu 

yang membentuk suatu bidang pengetahuan sendiri sehingga strategi 

pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran sedangkan sebagai seni, strategi pembelajaran kadang-kadang 

secara emplisit di miliki seseorang tanpa pernah belajar secara formal  

tentang ilmu strategi pembelajaran (Wena 2009 : 2). 

Menurut Uno dan Mohamad (2011: 5) Strategi pembelajaran 

merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar 

untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan 

peserta didik mencapai tujuan yang di kuasai di akhir kegiatan belajar.Hal 

ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang di 

pilih pengajar untuk menyampaikan materi dengan memanfaatkan sumber-

sumber belajar agar memudahkan peserta didik mencapai tujuan
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 pembelajaran.  

Dalam pendapatnya Widja (1989 : 3) pada strategi yang baik maka 

masing-masing guru harus berusaha mengembangkan sendiri cara-cara 

melaksanakan proses belajar mengajarnya atas dasar tujuan yang hendak di 

capai, dan kondisi-kondisi yang dimiliki. Jadi bukan hanya meniru atau 

mengaplikasikan strategi yang sudah ada walaupun mungkin strategi yang 

telah dikembangkan dan diimplementaikan orang lain menunjukan hasil 

yang baik namun tujuan serta kondisi di lingkungan sendiri mengaruskan 

pengembangan strategi yang khas. sehingga walaupun dalam perkembangan 

kurikulum 2013 sekarang guru sejarah sudah diberi buku pedoman tentang 

strategi pembelajaran yang akan dijalankan namun seorang guru sejarah 

sudah seharusnya dapat menyiapkan strategi pembelajaranya sendiri dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan mengajar saat ini.  

b. Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang di pilih guru selayaknya didasari 

pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan 

yang akan dihadapinya. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak 

dari (a) rumusan tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan (b) analisis 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang di hasilkan(c)jenis materi 

pembelajaran yang akan di komunikasikan. Ketiga elemen yang dimaksud, 

selanjutnya di sesuaikan dengan media pembelajaran atau sumber belajar 

yang tersedia dan mungkin di gunakan (Uno dan Mohamad 2011 : 4). Dalam 

pemilihan strategi pembelajaran sangat erat kaitanya dengan pemilihan 
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metode pembelajaran. Menurut Surakhmad dalam Suryani (2012 : 52), bah-

wa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; 

1. Tujuan 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar-

mengajar.Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran, terbagi dalam 

berbagai jenis dan fungsinya. Secara hirarki tujuan itu bergera dari yang 

rendah hingga yang tinggi, yakni tujuan instruksional ( tujuan pembela-

jaran), tujuan kurikuler (tujuan kurikulum), tujuan institusional (tujuan 

lembaga) dan tujuan nasional.Metode yang dipilih guru harus sejalan 

dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan perkembangan peserta 

didik. 

2. Peserta didik 

Peserta didik adalah manusia berpotensi yang mengharapkan 

adanya pendidikan.Di sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk men-

didik dan mengajarnya. Di ruang kelas, guru akan berhadapan dengan 

sejumlah peserta didik dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, 

baik jenis kelamin, status sosial, maupun postur tubuhnya. Dari aspek 

psikologis ada juga persamaan dan perbedaan.Di sekolah, ada peserta 

didik yang kreatif, ada yang pendiam, ada yang suka berbicara, ada yang 

tertutup, ada juga yang periang dan sebagaianya.Demikian juga dari 

aspek intelektual, para ahli sepakat bahwa peserta didik selalu menun-

jukan perbedaan. 
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3. Fasilitas 

Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta 

didik disekolah.Fasilitas merupakan hal yang memengaruhi pemilihan 

dan penentuan metode mengajar. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan 

memengaruhi mengajar guru. Ketiadaan laboratorium untuk praktik IPA, 

misalnya kurang mendukung penggunakan metode eksperimen atau 

metode demonstrasi. Dengan demikian, pengunaan suatu metode 

mengajar akan efektif dan efisien jika ada faktor lain yang men-

dukungnya. 

4. Situasi 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak 

selamaya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin 

menciptakan situasi belajar secara kelompok.Maka kemudian guru 

membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok dan masing-masing 

kelompok oleh guru diserahi tugas untuk memecahkan suatu masalah 

dan membuat laporan.Dalam hal ini tentu saja guru memilih metode 

mengajar problem solving.Dengan demikian situasi yang diciptakan 

guru memengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. 

5. Guru 

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda.Ada seorang 

guru yang suka berbicara dan ada juga seorang guru yang kurang suka 

berbicara.Guru yang sarjana pendidikan barang kali lebih banyak men-

guasaai metode-metode mengajar sebab memang dicetak sebagai tenaga 
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ahli di bidang pendidikan.Latar belakang guru diakui memengaruhi 

kompetisi.Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode men-

jadi kendala dalam memilih dan menentukan metode.Hal inilah yang 

biasanya dirasakan mereka yang bukan berlatar belakang pendidikan 

dan keguruan.Walaupun begitu baik guru yang berlatar belakang pen-

didikan maupun tidak namun sama-sama minim pengalaman mengajar 

dikelas, cenderung sulit memilih metode yang tepat. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa kepribadian, latar belakang pendidikan, dan 

pengalaman belajar adalah permasalahan intern guru yang dapat me-

mengaruhi pemilihan dan penentuan ,metode mengajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penentuan strategi pembelajaran perlu diambil jauh-jauh sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. Untuk itu seorang guru perlu memperhatikan 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran, seperti ; 

(a) tujuan yang hendak dicapai, (b) keadaan dan kemampuan siswa, (c) 

keadaan dan kemampuan guru, (d) lingkungan masyarakat dan sekolah, dan 

beberapa faktor lain yang bersifat khusus. 

c. Prinsip-prinsip pengunaan strategi pembelajaran 

Menurut Suryani dan Agung (2012 : 8) dalam pengunaan strategi 

pembelajaran ada beberapa prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan. 

Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua 

strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan 
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pembelajaran dan semua kondisi pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu 

memahami prinsip-prinsip umum pengunaan strategi pembelajaran seperti ; 

1. Berorientasi pada tujuan 

Dalam strategi pembelajaran tujuan merupakan komponen 

yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa, mestilah diupayakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu keberhasilan suatu 

strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat menentukan 

suatu strategi yang harus digunakan guru. Apabila guru menginginkan 

siswa terampil mengemukakan pendapat, tidak mungkin menggunakan 

strategi penyampaian(ceramah). Untuk mencapai tujuan itu, maka bisa 

mengunakan strategi pemecahan masalah (diskusi). Demikian halnya 

manakala guru mengiginkan agar siswa dapat menyebut tanggal 

proklamasi kemerdekaan suatu negara, tidak akan efektif menggunakan 

strategi pemecahan masalah (diskusi) namun cukup menggunakan 

strategi ceramah atau pembelajaran langsung. 

2. Individualitas 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. 

walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya 

yang kita inginkan adalah perubahan perilaku pada setiap siswa. Guru 

dikatakan baik dan professional jika seluruh siswanya berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran. Sebaliknya guru dikatakan tidak baik dan tidak 

profesioanal jika hanya satu siswa yang berhasil mencapai tujuan 
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pembelajaran. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah siswa sebaiknya 

standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Sebab, semakin 

tinggi standar keberhasilan yang ditentukan, maka semakin berkualitas 

proses pembelajaranya. 

3. Aktivitas 

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus 

dapat mendorong aktivitas siswa, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 

mental. Dengan demikian strategi pembelajaran yang diterapkan harus 

benar-benar memotivasi, mendorong siswa untuk ikut terlibat aktif dalam 

pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Demikian juga sasaran 

belajar yakni tidak hanya aspek kognitif saja melainkan juga aspek afektif 

dan psikomotorik. 

4. Integritas 

Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan 

seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan 

kemampuan kognitif siswa saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan 

aspek kognitif kognitif dan aspek psikomotorik. Oleh karena itu, strategi 

pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kehidupan 

siswa secara terintergrasi.  
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2. Kurikulum 2013 

a. Teori Kurikulum 

Menurut Bobbit dalam Sukmadinata (2009 : 28) inti teori kurikulum 

itu sederhana yaitu kehidupan manusia. kehidupan manusia walaupun 

berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan 

pekerjaan. Pendidikan berupaya untuk mempersiapkan kecakapan tersebut 

dengan teliti dan sempurna,  Kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat 

terjun dalam masyarakat sangat bemacam-macam tergantung pada tingkatan 

maupun jenis lingkunganya dan setiap tingkatan atau jenis tingkatan 

lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

sikap, kebiasaan dan apresiasi tertentu sehingga untuk mencapai hal-hal itu 

maka serentetan pengalaman harus dikuasai anak.  

 Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip-prinsip 

yang harus dipenuhi seperti (1) prinsip relevansi, ada dua macam relevansi 

yaitu relevansi luar yang berarti tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan 

dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan 

relevansi dalam yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara tujuan, isi, 

proses penyampaian, dan penilaian dalam kurikulum.(2) prinsip fleksibilitas 

yaitu kurikulum hendakya lentur atau fleksibel agar dapat mempersiapkan 

anak untuk masa sekarang dan masa depan, disini dan tempat lain, dan untuk 

kemampuan anak yang berbeda. Walaupun berisi hal-hal solid namun dalam 

pelaksanaanya harus dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah, waktu 

maupun kemampuan, dan latar belakang anak (3) prinsip kontinuitas yang 

artinya dalam pengembangan proses belajar atau pengalaman belajar anak 
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harus berlangsung secara kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan 

kelas lainya, satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainya, juga antara 

pendidikan dengan pekerjaan (4) prinsip praktis atau efisien, kurikulum 

bukan hanya ideal tetap juga harus mudah dilaksanakan dengan biaya murah 

karena jika kurikulum mengunakan alat-alat atau yang mahal maka akan 

sukar dilaksanakan sehingga kurikulum selalu dilaksanakan dalam 

keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia(5) 

prinsip efektivitas, walaupun kurikulum harus sederhana dan murah namun 

keberhasilan kurikulum harus tetap diperhatikan baik secara kualitas 

maupun kuantitas agar keberhasilan pendidikan dapat dicapai (Sukmadinata 

2009 : 150). 

b. Landasan Kurikulum 2013 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 69 Tahun 2013, Kurikulum 2013 dilandasi secara 

filosofis, yuridis dan konseptual sebagai berikut : 

a. Landasan Filosofis 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan 

pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 

dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut : 

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun 

kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini 

menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya 
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bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun 

kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan 

bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta 

didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian 

kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah 

rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi 

muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan kehidupan 

generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk 

mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, 

Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang 

memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai 

kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan nasa 

depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan 

kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang 

yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa 

kini. 

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut 

pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang 

kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat 

dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses 

pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi 

kemampuan berpikir rasionaldan kecermelangan akademik dengan 
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memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, 

dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan 

oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan 

psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang 

dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan 

budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, 

diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, 

dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam 

kehidupan berbangsa masa kini. 

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan 

intelektual dan kecermelangan akademik melalui pendidikan 

disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah 

disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu 

(essentialism). filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama 

matapelajaran yang sama dengan disiplin ilmu, selalu bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecermelangan 

akademik. 

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa 

depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan 

intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, 

dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan 

bangsa lebih baik (experimentalism and social reconsturctivism).  
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Berdasarkan penjelasan diatas, Kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan 

untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun 

kehidupan masa depan yang lebih baik dengan cara mengembangkan 

kemampuan berfikir rasional dan cemerlang secara akademik agar dapat 

menyelesaiakan masalah sosial di masyarakat untuk membangun 

kehidupan yang lebih baik. 

b. Landasan Teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan 

berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum 

berbasis kompetensi (cempetency based curriculum). Pendidikan 

berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas 

minimal warganegaranya yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketrampilan, dan bertindak. 

Kurikulum 2013 menganut (1) pembelajaan yang dilakukan guru 

(taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa 

kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) 

pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum)sesuai 
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dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. 

Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil 

belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik 

menjadi hasil kurikulum. 

c. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan 

yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional; dan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

c. Karakteristik Kurikulum 2013 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 69 

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kurikulum 2013 dirancang dengan 

karakteristik sebagai berikut:  
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1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik; 

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat 

sebagai sumber belajar; 

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci 

lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran; 

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (organizing 

elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang 

dinyatakan dalam kompetensi inti; 

7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsisp akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (encriched) antar mata 

pelajaran dan jejaring pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performa tertentu, 
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sehingga hasilnya dpat dirasakan peserta didik, berupa penguasaan terhadap 

seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan 

minat peserta didik, agar dapat melakuakan sesuatu dalam bentuk 

kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab 

(Mulyasa 2013:68).  

d. Pengembangan Kurikulum 2013 

Permendikbud 65 Tahun 2013 tentang strandar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa perencanaan 

pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), penilaian proses pembelajaran mengunakan 

pendekatan penilaian otentik (authentic assessment) yang menilai kesiapan 

siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga 

melaksanakan program remedial dan program pengayaan. Implementasi 

kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP 

serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta 

melaksanakanya.  

 Menurut Mulyasa (2013: 65-66) tujuan pengembangan kurikulum 

2013 yaitu untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi sehingga pengembangan kurikulum difokuskan pada 

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa, paduan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta 

didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara 
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kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar 

peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan 

penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, 

peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter 

yang akan di jadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga 

peserta didik dapat mempersiapkan diri melalui penguasaan terhadap 

sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai syarat melanjutkan ke 

tingkat kompetensi dan karakter berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka menuntut perubahan pada aspek lain, seperti pada proses 

pembelajaran, dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, sedangkan 

pada proses penilaian, dari fokus pada pengetahuan melalui penilaian output 

menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses, portofolio dan 

penilaian output secara utuh dan menyeluruh. 

Pengembangan kurikulum 2013 menitikberatkan pada penyederha-

naan, pendekatan tematik-interegatif. Titik tekan pengembangan kurikulum 

2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, 

pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan 

penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang dihasilkan( Mulyasa 2013 : 99). 

e. Standar Proses Kurikulum 2013 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 
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satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulus. Secara 

garis besar standar proses tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

(a) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

(b) Setiap satuan pendidik melakukan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk teerlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien.  

(c) Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab 

IV Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses   pembelajaran, guru memberi motivasi 

belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan 

lokal, nasional dan internasional, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, 
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menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, 

dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai  

silabus. 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 

tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project basedlearning)disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Sesuai dengan 

karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang  dipilih adalah proses 

afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga 

mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik 

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajardalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik  sangat 

disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan 

karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 
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disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning.). 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan 

subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. 

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran 

yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquirylearning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual 

maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi, seperti seluruh 

rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas,  baik tugas individual maupun 

kelompok dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

3. Pembelajaran Sejarah 

a. Pengertian pembelajaran sejarah 

Menurut Walter Dick dan Lou Carey dalam Pribadi (2009 : 11) 

pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa atau kegiatan yang 

disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah 
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atau beberapa jenis media. Proses pembelajaran ini mempunyai tujuan agar 

siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Sehingga dalam 

meraih kompetensi yang diharapkan tersebut, pembelajaran harus disusun 

atau dirancang secara sistemik dan sistematik atau sering disebut dengan 

desain sistem pembelajaran.  

Kata sejarah berasal dari kata “Syajarah” yang berasal dari bahasa 

arab yang berarti pohon. Kata ini masuk ke Indonesia setelah adanya 

akulturasi budaya anatara kebudayaan Indonesia dan Islam. Selain itu istilah 

sejarah juga berasala dari bahasa Yunani yakni dari kata historie yang 

berarti “informasi” atau “penelitian yang ditujukan untuk memperoleh 

kebenaran”(Subagyo 2011:6).  

Sementara itu menurut Subagyo (2011:10) mengatakan “Sejarah 

adalah cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan 

perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan 

segala aspek kehidupan yang terjadi dimassa lampau. Menurut Moh. Ali 

dalam Subagyo (2011:9) sejarah adalah keseluruhan perubahan, dan 

kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Berdasarkan pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa 

lampau yang benar-benar terjadi yang dihubungkan dengan perubahan 

dinamika kehidupan masyarakat secara sistematis. 

Pembelajaran sejarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman dari masa lalu, sehingga mereka dapat bersikap, bertindak dan 
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bertingkahlaku dengan perspektif kebijaksanaan (Isjoni, 2007:56).  Dalam 

pendapatnya Suryo dalam Aman (2011 : 62) merumuskan beberapa 

indikator terkait dengan pembelajaran sejarah, yaitu : (1) Pembelajaran 

sejarah memiliki tujuan, substansi, dan sasaran pada segi-segi yang bersifat 

normatif. (2) Nilai dan makna sejarah diarahkan pada kepentingan tujuan 

pendidikan dari pada akademik atau ilmiah murni. (3) Aplikasi 

pembelajaran sejarah bersifat pragmatik, sehingga dimensi dan substansi 

dipilih dan disesuaikan dengan tujuan, makna, dan nilai pendidikan yang 

hendak dicapai yakni sesuai dengan tujuan pendidikan. (4) Pembelajaran 

sejarah secara normatif harus relevan dengan rumusan tujuan pendidikan 

nasional. (5) Pembelajaran sejarah harus memuat unsur pokok : Instruction, 

intellectual training, dan pembelajaran moral bangsa dan civil society yang 

demokratis dan bertanggung jawab pada masa depan bangsa. (6) 

Pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan fakta 

pengalaman kolektif dari masa lampau, tetapi harus memberikan latihan 

berpikir kritis dalam memetik makna dan nilai dari perstiwa sejarah yang 

dipelajari.  (7) Intrepetasi sejarah merupakan latihan berpikir secara 

intelektual kepada para peserta didik (learning process dan reasoning) 

dalam pembelajaran sejarah. (8) Pembelajran sejarah berorientasi pada 

humanstic dan verstehn (understanding), meaning, historical consciouness 

bukan sekedar pengetahuan kognitif dari pengetahuan (knowledge) dari 

bahan ajar. (9) Nilai dan makna peristiwa kemanusiaan sebagai nilai-nilai 

universal disamping nilai partikular. (10) Virtue, religiusitas, dan keluhuran 
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kemanusiaan universal, dan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan 

kewarganegaraan, serta nilai-nilai demokratis yang berwawawsan nasional, 

penting dalam penyajian pembelajaran sejarah. (11) Pembelajran sejarah 

tidak saja mendasari pembentukan kecerdasan atau intelektualitas, tetapi 

pembentukan martabat manusia yang tinggi. (12) Relevansi pembelajaran 

sejarahdengan orientasi pembangunan nasional berwawasan kemanusiaan 

dan kebudayaan. 

b. Komponen-komponen Pembelajaran Sejarah 

Komponen-komponen pembelajaran sejarah merupakan salah 

satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

dari pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa komponen-komponen yang 

mempengaruhi dalam pembelajaran sejarah antara lain:  

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan unsur penting dalam sebuah 

proses pemebelajaran. Karena sebelum memulai proses pembelajaran, 

tentu seorang pendidik harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tujuan ini juga 

berfungsi sebagai indikator guru dalam menilai berhasil atau tidaknya 

proses pembelajaran.  

b. Materi dan Bahan Pelajaran 

Materi atau bahan pelajaran sebagai muatan yang esensial 

diberikan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu, tentu materi belajar harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan berkembangnya ilmu 
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pengetahuan dan teknologi tentu memberikan kemudahan guru dalam 

memperoleh materi dan bahan pelajaran yang lebih luas dari berbagai 

sumber. 

c. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan cara dalam mewujudkan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai proses 

pembelejaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran guru perlu 

memilih metode mengajar dan teknik-teknik mengajar yang 

menunjang pelaksanaan metode pembelajaran serta memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Untuk menentukan strategi yang akan digunakan nantinya, guru harus 

mempertimbangkan akan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, 

materi pelajaran dan sebagainya agar nantinya strategi yang 

diterapakan dapat berjalan dengan maksimal.  

d. Alat bantu dan Media Pembelajaran Sejarah  

Menurut Kochhar (2008:214) alat bantu pembelajaran adalah 

perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan melalui 

stimulasi pendengaran atau penglihatan atau keduanya untuk 

membantu pembelajaran. Alat bantu ini berfungsi untuk membuat 

pengetahuan ini seolah-olah menjadi nyata, sehingga mampu 

membuat pengalaman belajar tampak nyata dan hidup.  

Pada proses pembelajaran sejarah pemanfaatan media 

sangatlah penting, hal ini karena media dapat membantu siswa dalam 
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memvisualisasikan peristiwa sejarah masa lampau sehingga siswa 

nantinya dapat memahami kondisi atau keadaan lingkungan sosial 

suatu peristiwa pada suatu masa.  

c. Sasaran dan Tujuan Pembelajaran Sejarah 

1. Sasaran Umum Pembelajaran Sejarah 

 Dalam pendapatnya Kochhar (2008 : 27-37) merumuskan beberapa 

sasaran umum pembelajaran sejarah yaitu : (1) mengembangkan 

pemahaman tentang diri sendiri,sejarah perlu di ajarkan untuk 

mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri melalui perspektif 

sejarah (2) memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, 

ruang, dan masyarakat (3) membuat masyarakat mampu mengevaluasi 

nilai-nilai dan hasil yang di capai oleh generasinya (4) mengajarkan 

toleransi kepada siswa terhadap perbedaan keyakinan,kesetiaan, 

kebudayaan, gagasan, dan cita-cita (5) sejarah perlu diajarkan kepada 

anak-anak untuk menanamkan sikap intelektual (6) sejarah perlu di 

ajarkan untuk memperluas cakrawala intelektualitas para siswa (7) 

mengajarkan prinsip-prinsip moral karena sejarah merupakan 

pengetahuan praktis dan filsafat yang disertai contoh-contoh  dari 

pengalaman, (8) sejarah di ajarkan untuk mendorong siswa agar memiliki 

visi kehidupan kedepan dan bagaimana cara mencapainya, (9) 

pembelajaran sejarah  memberikan pelatihan mental,sejarah dapat 

merangsang pikiran, penilaian dan pemilahan, serta menciptakan sikap 

ilmiah orang dewasa. (10) melatih siswa menangani isu-isu kontroversial 

dengan berlandaskan semangat mencari kebenaran sejati (11) membantu 
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mencarikan jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perseorangan 

(12) memperkokoh rasa nasionalisme pada diri siswa dan membangkitkan 

semangat akan kegemilangan di masa lampau dan masa sekarang 

(13)mengembangkan pemahaman internasional, sejarah perlu diajarkan 

untuk mngembangkan pemahaman tentang bangsa lain di antara para 

siswa. (14) mengembangkan keterampilan yang berguna seperti 

keterampilan mengunakan, mengartikan, dan menyiapkan media, 

keterampilan membaca, dan keterampilan berdiskusi isu-isu 

kontroversial. 

2. Sasaran Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas 

Menurut Kochhar (2008:50-56) fokus utama mata pelajaran 

sejarah ditingkat sekolah menengah atas adalah tahap kelahiran 

peradaban manusia, evolusi sistem sosial dan perkembangan 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sasaran utama pembelajaran 

sejarahnya adalah : 

a) Meningkatkan Pemahaman terhadap proses perubahan dan 

perkembangan yang dilalui umat menusia hingga mampu mencapai 

perkembangan yang sekarang ini. 

b) Meningkatkan pemahaman terhadap akar peradaban dan 

penghargaan terhadap kesatuan dasar manusia.  

c) Menghargai berbagai sumbangan yang diberikan oleh semua 

kebudayaan pada perdaban manusia secara keseluruhan.  
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d) Memperkokoh pemahaman interkasi saling menguntungkan antar-

berbagai kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam 

kemajuan kehidupan manusia.  

e) Memberikan kemudahan pada siswa yang berminat mempelajari 

sejarah suatu negara dalam kaitannya dengan sejarah umat manusia 

secara keseluruhan.  

3. Tujuan Pembelajaran Sejarah  

Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan 

dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan 

masyarakat indonesia dan dunia pada masa lampau hingga kini 

(Isjoni, 2007: 71). Dengan pembelajaran sejarah diharapakan siswa 

mampu berpikir secara kronologis sehingga siswa dapat memahamii 

perkembangan dan perubahan masyarakat agar memperoleh pelajaran 

yang dapat digunakan dalam kehidupanya. 

4. Guru Sejarah 

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan penrundang-

undangan. Menurut undang-undang Nomor 14 Tahunn 2005, guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 
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 Tujuan dan sasaran pelajaran sejarah tidak dapat tercapai dengan 

sendirinya tanpa adanya usaha untuk mewujudkannya. Untuk itu dibutuhkan 

faktor yang dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut.faktor yang 

mempunyai posisi sangat menentukan, yaitu guru sejarah. Sebab gurulah 

yang berhadapan langsung dengan siswa dan  merupakan subyek utama da-

lam penanaman suatu nilai atau pelajarandalam pembelajaran. Dalam hal ini 

guru sejarah haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bisa 

mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Widja (1989 : 18-19) kompetensi 

guru sejarah dapat di peirinci kedalam aspek-aspek (a) pengetahuan, (b) 

keterampilan, dan juga (c) sikap. 

a. Pengetahuan 

Penguasaan aspek pengetahuan oleh guru sejarah dimasudkan pada 

pengetahuan yang meluas dan mendalam tentang materi sejarah yang 

akan diajarkan. Namun diperlukan pengetahuan tambahan yang sifatnya 

memperluas cakrawala serta wawasan guru sejarah sehingga mampu 

menghidupkan peristiwa masa lampau . hal ini meliputi antara lain 

pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa-peristiwa kontemporer di 

masyarakat sekitar maupun di dunia Internasional kepentingan 

pengetahuan semacam ini ialah untuk memungkinkan guru sejarah 

menghubungkan peristiwa yang telah lewat dengan peristiwa masa kini. 

b. keterampilan 

Aspek keterampilan menyangkut kemampuan guru sejarah dalam 

memilih cara-cara mengajar yang efektif, sehingga sasaran pelajaran 
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sejarah bisa dicapai semaksimal mungkin. Di sinilah keterampilan 

memilih, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai 

alternative strategi dan metode mengajar sejarah yang di perlukan bagi 

guru sejarah. Tanpa adanya keterampilan ini maka guru sejarah akan 

terpaku pada metode-metode itu saja. Selanjutnya bisa di duga hasil 

kegiatan belajar akan minim, kalau tidak bisa dikatakan gagal. Termasuk 

dalam keterampilan ini adalah seperti penggunaan media pengajaran 

sejarah, menyuguhkan uraian yang memudahkan penanaman nilai-nilai 

sejarah pada diri murid, keterampilan bercerita sejarah, dan keterampilan 

mengembangkan dan menggunakan teknik evaluasi baik untuk test 

sumatif maupun test formatif. 

c. sikap 

Tentu saja sikap seorang guru sejarah akan sangat berpengaruh atas 

pencapaian tujuan pengajaran sejarah yang pada dasarnya lebih 

ditekankan pada bidang afektif, yaitu pengembanga sikap murid yang 

positif terhadap lingkungan masyarakat dan bangsanya yang bersumber 

dari nilai-nilai sejarah yang sudah dipelajarinya. Sikap guru sejarah yang 

tidak menunjukkan sikap menghargai peristiwa masa lampau atau bisa 

dikatakan tidak tertarik pada peristiwa sejarah sangat sulit diharapkan 

bisa mengajar dengan baik, dalam arti untuk merealisasikan tujuan 

pengajaran sejarah. Tentu saja guru sejarah ini mampu bersikan dan 

bertindak sebagai tauladan yang baik yang dapat dicontoh oleh para siswa 

dan siswi baik itu didalam sekolah maupun diluar.  Sikap tersebut 
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tentunya harus didukung oleh pribadi yang positif yang tampak pada guru  

seperti pengertian terhadap siswa, toleran, sabar, penyayang, ramah, 

melayani setiap pertanyaan siswa, tegas, adil, punya minat terhadap 

berbagai hal dan lain sebagainya.  

B. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Belajar Condition-

ing yang dikemukakan oleh Guthriedalam Rifa‟i dan Anni (2011:118) yang 

merupakan seorang behaviorisme.Menurutnya perilaku manusia merupakan 

deretan perilaku yang terdiri atas unit-unit reaksi atau respons dari stimulus 

sebelumnya.Respon pada suatu stimulus tersebut menjadi stimulus baru dan 

menimbulkan respon pada unit perilaku berikutnya. Dengan kata lain, stimu-

lus memperoleh respon, kemudian respon tersebut menjadi stimulus baru dan 

memperoleh respon baru dan begitu seterusnya. Sehingga deretan stimulus 

dan respon itu merupakan perwujudan dari unit-unit perilaku yang pada 

akhirnya menjadi urutan unit-unit perilaku.Sebagai contoh seorang ibu merasa 

kesulitan mengubah perilaku anaknya ketika pulang dari sekolah, anak itu 

selalu melemparkan  tas dan pakaianya disudut kamarnya, kemudian ganti pa-

kaian dan terus makan. Ibu itu sudah sering menegurnya agar tas dan pakaian-

ya ditempatkan ditempat yang seharunya. Namun teguran itu hanya bertahan 

satu atau dua hari sesudah itu kebiasaan itu muncul kembali. Menurut teori 

belajar conditioning agar dapat merubah kebiasaan anak itu yaitu agar ibu tid-

ak hanya memberi teguran dengan menyuruh mengantungkan tas dan paka-

ianya, kemudian makan melainkan anak itu harus disuruh memakai pakaianya 
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kembali dan menyandang tasnya, kemudian disuruh keluar dari rumah dan 

masuk kembali, kemudian diminta menempatkan tas dan pakaianya ditempat 

yang sebenarnya, ganti pakaian, mencuci tangan kemudian makan sehingga 

prose pengubahan perlu dilakukan dari proses awal ,dan bukan pada kesalahan 

yang dilakukan pada unit perilaku tertentu.  

Ilustrasi tersebut memberi gambaran bahwa suatu stimulus men-

imbulka respon tertentu, dan respon itu menjadi stimulus baru yang kemudian 

memperoleh respon. Dengan kata lain, unit perilaku masuk rumah(stimulus) 

diikuti oleh unit perilaku berikutnya yakni menempatkan tas dan pakaian 

ditempat yang sebenarnya(respon). Penempatan tas dan pakaian(stimulus) di 

ikuti oleh respon berikutnya yakni ganti pakaian (respon), begitu seterusnya. 

Sehingga dalam mengubah perilaku yang tidak baik harus dilihat dalam 

rentetan deretan unit-unit perilaku, kemudian diusahakan untuk 

menghilangkan unit perilaku yang tidak baik atau mengantinya dengan per-

ilaku yang seharusnya. 

Teori belajar conditioning memberikan tiga cara untuk mengubah per-

ilaku buruk yaitu sebagai berikut : 

1. Metode reaksi berlawanan (incompatible respone method) 

Manusia merupakan organisme yang selalu mereaksi terhadap 

stimulus tertentu. Apabila suatu respon terhadap suatu stimulus telah 

menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan 

jalan menghubungkan stimulus itu dengan respon yang berlawanan, 

atau dengan respon buruk yang hendak dihilangkan. Misalnya, untuk 
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menghilangkan kebiasaan merokok, berikanlah sepuluh batang untuk 

dihisap sekaligus agar mabok.Cara ini perlu dilakukan berulang-ulang 

agar orang itu merasa mau mabok apabila hendak merokok lagi. 

2. Metode membosankan (exchaustion method) 

Dalam metode ini, perilaku yang buruk itu dibiarkan terus 

sampai orang yang bersangkutan menjadi bosan dengan sendirinya. 

Dengan kata lain, asosiasi antara stimulus dan respon yang buruk itu 

dibiarkan terus agar terjadi kepunahan dengan sendirinya. Misalnya, 

untuk mengubah perilaku anak yang suka membunyikan petasan. 

Biarkanlah anak itu membunyikan petasan sampai bosan, sebab kalau 

sudah bosan anak itu akan berhenti dengan sendirinya. 

3. Metode pengubahan lingkungan (change of environment method) 

Metode ini dilakukan dengan cara memutuskan atau memisahkan hub-

ungan antara stimulus dan respon yang akan dihilangkan. Aspek yang 

diubah yaitu stimulus yang menimbulkan kebiasaan buruk.Misalnya, 

anak yang suka menyontek ketika mengikuti ujian didalam kelas.Anak 

tersebut harus dipindahkan tempat duduknya didepan guru pengawas, 

agar kebiasaan menyontek tidak terulang lagi. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam 

pelaksanaan penulisan, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga 

analisis yang lebih  yang dilakukan akan lebih sitematis dan sesuai dengan 

tujuan penulisan.Kerangka berfikir dalam skripsi yang berjudul strategi 
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pembelajaran sejarah dalam penerapan kurikulum 2013 di kelas X di SMA N 

1 Bangsri tahun pelajaran 2014-2015 adalah penelitian yang dipusatkan pada 

strategi pembelajaran  guru dalam menerapkan kurikulum 2013 yang di 

jalankan dalam proses kegiatan belajar. strategi pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru dipengaruhi oleh kondisi tertentu  seperti, tujuan pembelajaran yang 

telah termuat dalam kurikulum, karakteristik siswa dan kendala yang dihadapi 

guru selama proses pembelajaran. Kemudian setelah strategi pembelajaran 

telah di jalankan oleh guru, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran sejarah dikelas. 

Kerangka berfikir dalam penulisan ini digambarkan dalam skema 

berikut:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai Strategi 

Pembelajaran Sejarah SMA  Dalam Penerapan Kurikulum 2013 di Kelas X SMA 

N 1 BANGSRI Tahun pelajaran 2014/2015 menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

phenomenologik.Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji kebenaran 

suatu teori, tetapi mengembangkan teori yang sudah ada dengan mengumpulkan 

data. Pendekatan phenomenologik mengkaji manusia dalam berilmu pengetahuan 

tidak  dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, 

menghimpun data, menganalisis ataupun dalam membuat kesimpulan ( Muhadjir, 

2002: 116-117). 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada 

umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna se-

hingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan metode 

penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman
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wawancara. Selain itu penelitian ini bermaksud memahami secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono 2010:399). 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana segala aktivitas dalam 

penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul yang ada, penelitian ini mengambil 

lokasi di SMA N 1 Bangsri yang terletak di desa Jerukwangi, kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara. Alasan peneliti memilih SMA N 1 Bangsri sebagai obyek 

penelitian tentunya karena sekolah ini masih menerapkan kurikulum 2013 selain 

itu dari beberapa sekolah negeri di Jepara yang masih menerapkan kurikulum 

2013 sebagai sekolah percontohan seperti di SMA N 1 Pecangaan, SMA N 1 

Jepara, dan SMA N 1 Tahunan, SMA N 1 Bangsri merupakan sekolah yang 

terletak paling jauh dari pusat kota Jepara dan berada didaerah pedesaan. Dengan 

letaknya yang berada di antara daerah pedesaan dan perkotaan tentunya siswa-

siswi SMA N 1 Bangsri memiliki karakteristik yang beragam karena berasal dari 

latar belakang lingkungan masyarakat yang berbeda-beda,lalu dengan letaknya 

yang lumayan jauh dari pusat pemerintahan di Jepara tentunya itu menjadi 

tantangan tersendiri bagi SMA N 1 Bangsri dalam menerapkan kurikulum 2013 

yang memiliki standar yang tinggi baik dari standar proses, strandar kompetensi 

lulusan maupun dari strandar fasilitas. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA N 1 Bangsri. 

C. Fokus penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian 
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kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang 

bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih sehingga menghasilkan 

situasi yang dapat menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan 

upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong, 2011:93).  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalahPemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 

2013 dan kondisi pembelajaran, strategi  pembelajaran sejarah dalam menerapkan 

Kurikulum 2013 serta proses pembelajaran sejarahdengan penerapan strategi 

pembelajaran tersebut. 

D. Sumber data Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu narasumber 

atau informan, proses pembelajaran, dan data dokumen. 

1) Informan 

Informan adalah orang yang dianggap memiliki informasi yang ingin 

diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah guru Sejarah, serta 

beberapa siswa yang telah mendapat materi tentang sejarah Indonesia. Data yang 

diperoleh kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan 

(validitas) data yang diperoleh. Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah 

kelas X yaitu Supriyanto S.Pd dan siswa kelas X yaitu X IIS 3 yang berjumlah 

satu siswa bernama Miftahudin Sofirul Ulumlalu X MIIA 2 yang berjumlah dua 

siswabernama Hendro Cahyo Utomo dan Natya Erlita Sari kemudian X BAHASA 

yang berjumlah dua siswa bernama Afi faiz dan Devi Riskania. 
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Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010:300). 

Dengan demikian pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan 

kualitas informan dan pertimbangan peneliti. Jadi, penentuan sampel dalam 

penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung (emergent sampling design). Alasan pemilihan teknik 

pengambilan sampel memilih purposive sampling karena memiliki kriteria 

sebagai berikut : 1) mereka masih berkencimpung pada kegiatan yang sedang 

diteliti. 2) Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi. 3) 

Mereka merupakan guru sejarah yang mengampu kelas X. 

2) Proses pembelajaran 

Menurut Hamalik (1995:57) pembelajaran merupakan suatu kombinasi 

yang telah tersusun yaitu unsur material, manusiawi, perlengkapan, fasilitas serta 

prosedur yang saling berpengaruh untuk memperoleh tujuan pembelajaran, yaitu 

manusia yang terlibat didalam sebuah sistem pengajaran yang terdiri dari guru, 

murid dan tenaga yang lain. Materinya meliputi buku-buku, papan tulis dan lain 

sebagainya. Fasilitas serta pelengkapan terdiri atas ruang kelas dan audiovisual. 

Prosedur pengajaran meliputi jadwal beserta metode penyampaian informasi, 

belajar, ujian dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian proses belajar mengajar 
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dapat diartikan sebagai tahapan perubahan pada perilaku kognitif, perilaku afektif 

dan psikomotorik yang terjadi dalam diri murid. 

3) Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang berupa bahan-bahan atau alat yang 

digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran sejarah. Dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputirencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Lembar 

kerja Siswa(LKS) dan Media Pembelajaran berupa slide power point 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data 

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

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang diamati serta perilakunya, maka metode yang digunakan untuk proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  

1) Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2010:186). Tujuan wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta menggali data yang bersifat 

subyektif dari informan.Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui pemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan kondisi 
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pembelajaran sejarah. Selain itu wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui 

secara langsung strategi pembelajaran guru sejarah dalam menerapkan kurikulum 

2013 dan untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran sejarah dikelas. 

Wawancara ditujukan kepada guru sejarah SMA N 1 Bangsri yaitu Supriyanto 

S.Pd dan dilakukan kepada siswa-siswi SMA N 1 Bangsri sebanyak 5 orang.   

Adapun langkah-langkah dalam wawancara antara lain : (1) menyusun 

daftar pertanyaan yang akan di tanyakan kepada responden, (2) melakukan 

wawancara dengan responden(informan)kemudian peneliti melakukan pencatatan 

data dengan menyiapkan alat seperti handphone yang bisa berfungsi untuk 

merekam hasil wawancara. dan, (3) menganalisis hasil wawancaraagar peneliti 

dapat merencanakan pertanyaan berikutnya.  

2) Observasi proses pembelajaran 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 

maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang 

lain(Sugiyono 2010:203). Disini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas 

orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti 

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono 2010:204) 

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan ob-

servasi langsung diSMA yang diteliti dengan menentukan fokus observasi terlebih 

dahulu, yaitu keadaan fisik sekolah, sarana dan prasarana, media dan alat 
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pembelajaran, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pengamatan ini 

dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian dengan 

cara menerapkan pencatatan berkala menurut urutan kejadian dan waktu yang 

tidak dilakukan secara terus menerus melainkan pada waktu tertentu, dan terbatas 

pula pada jangka waktu yang ditetapkan untuk tiap-tiap kali pengamatan. Adapun 

objek yang diamati adalah untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi 

pembelajaran sejarah di kelas X, serta bagaimana penerapan strategi pembelajaran 

sejarah yang disiapkan guru. Hal ini untuk mengecek apakah sama antara hasil 

wawancara dan juga prakteknya. 

Alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah panduan pengamatan. 

Panduan pengamatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini berupa 

daftar hal-hal yang akan diamati kemudian keterangan tentang hal tersebut. 

Panduan pengamatan sangat penting dibuat agar kegiatan yang dilakukan terarah 

sesuai dengan topik dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.Panduan pengamatan 

terlampir. 

3) Studi Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file yang tidak dipersiapkan 

karena adanya peminatan seorang penyidik (Moleong 2011:216). Menurut 

Sugiyono (2010:329) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu baik dari bahan tertulis ataupun file yang tidak dipersiapkan. 

Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
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sesorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan dengan guru tentang dokumen yang ingin dipelajarikemudian men-

cacat jawaban dari guru. Selain itu juga dengan cara memperoleh data-data tertulis 

dari guru yang digunakan dalam pembelajaran, seperti perangkat pembelajaran 

mulai dari Rencana Pelaksanaan Pembelajara (RPP), Lembar kerja siswa(LKS) 

dan media pembelajaran berupa slide power point. Data tambahan lainnya 

diperoleh dari foto, baik itu foto tentang informan, kegiatan pembelajaran, 

keadaan sumber dan media belajar, serta lokasi penelitian. Untuk mempermudah 

proses dokumentasi tersebut digunakan alat bantu berupa kamera. 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data penguji menggunakan 

teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik Triangulasi menurut 

Moleong (2010 : 330) adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan sebagai 

pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi Sumber. Hal ini dikarenakan Triangulasi sumber berfungsi 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di 

peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda  dalam penelitian kualitatif hal ini 

menurut Patton dalam Moleong (2010:330).  

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, 2) membandingkan keadaan dan perspektif 
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sesorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti guru dengan 

siswa, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong 2010:331).  

G. Teknik  Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335). 

Menurut Miles and Huberman( 1992 : 16) dalam penelitian kualitatif, 

analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu 1) 

data Reduction (reduksi data), 2) data display (penyajian data), dan 3) verification 

(penarikan kesimpulan). 

Mereduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan 

diverifikasi (Miles and Huberman 1992 : 16).  

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2010:341).  
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Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif tentang 

bagaimana pemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan kondisi 

pembelajaran sejarah, bagaimana strategi pembelajaran guru sejarah dalam 

menerapkan Kurikulum 2013, serta bagaimana proses pembelajaran sejarah pada 

penerapan strategi pembelajaran tersebut. 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut (Miles and Huberman 

1992:19) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Simpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Makna-makna yang muncul data harus diuju kebenaranya,  kekokohanya, dan 

kecocokanya yakni merupakan validitasnya sehingga yang kita miliki merupakan 

cita-cita menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaranya 

dan kegunaanya. 
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Gambar 2. Komponen analisis data (interaktive model) 

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono(2010:337) 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 

Penarikan 

kesimpulan/

verifikasi 



50 
 

 
 

Dalam penelitian mengenai strategi pembelajaran sejarah SMA dalam 

penerapan kurikulum 2013 ini menggunakan analisis data kualitatif model 

interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:337)aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif fungsional dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisisdata ini mempunyai 

empat pangkal kegiatan yaitu sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengunpulan data ini, seluruh data yang sudah diperoleh 

dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah 

terkumpul langsung dapat dianalisisdan dilaksanakan dengan cara 

pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk 

data yang ada dilapangan, kemudian melakukan pencatatan data 

dilapangan. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data ini nantinya dilakukan terus-menerus selama penelitian 

berlangsung. Reduksi data dilakukan mulai sebelum pengumpulan data, 

saat berlangsungnya pengumpulan data, bahkan berlanjut setelah 

penelitian dilapangan selesai dan memasuki laporan akhir.  

3. Penyajian Data 

Melalui penyajian data maka diharapakan dapat tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akanmudah untuk dipahami. Data yang telah direduksi 

tersebut merupakan sekumpulan informasi yang kemudian disusun atau 

diajukan sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain itu, dengan adanya 

penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, penulis paparkan 

dengan teks yang bersifat naratif. Penulis juga menyajikan data dalam 

bentuk tabel untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.  

4. PenarikanKesimpulan/ verifikasi data 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data, maka 

langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan ini didasarkan pada 

reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.Lokasi Penelitian 

SMA N 1 Bangsri berdiri sejak tanggal 9 Oktober 1982 dengan surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bertanggal 30 Juli 1980 

Nomor: 191/SK/BIII. Pertama kali berdiri, SMA Negeri Bangsri menempati 

atau menumpang pada asrama militer di Bangsri. Kemudian pada bulan 

Agustus 1983 baik pemerintah daerah, panitia pendiri bersama masyarakat 

Jepara Khususnya Masyarakat kecamatan Bangsri berupaya membangun 

SMA Negeri Bangsri di daerah desa Jerukwangi. Maka berdirilah SMA 

Negeri 1 Bangsri di Jalan JerukwangiBangsri,Jepara - Jawa Tengah. SMA 

Negeri 1 Bangsri memiliki visi “Terwujudnya pendidikan yang bermutu, 

sehat, cerdas, terampil serta berakhlaq mulia berpijak pada iman dan taqwa”, 

sedangkan misi SMA Negeri 1 Bangsri adalah 1)Melaksanakan proses 

pembelajaran yang efektif, 2)Meningkatkan Iman dan  taqwa, akhlaq 

mulia/budi pekerti, 3)sekolah berwawasan khusus bahasa inggris intensif, 

4)Meningkatkan mutu lulusan, 5)Memberi keterampilan, 6)Meningkatkan 

kedisiplinan dan ketertiban, 7) menyediakan perpustakaan yang memadai, 

8)menggali potensi akademik dan non-akademik, 9)menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai, 10)menjalin kerjasama seluruh warga sekolah, 

11)manajemen sekolah berbasis partisipasi dan transparasi.
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Letak SMA N 1 Bangsri di daerah pedesaan yaitu di Desa je-

rukwangi RT 4/ RW 5 Kecamatan Bangsri atau sekitar 2 Km dari pasar dan 

terminal Bangsri untuk transportasi dari jalan raya Jepara-Bangsri menuju 

SMA Bangsri dapat memakai angkutan tradisional seperti andong, jika tidak 

maka dapat memakai sepeda motor maupun mobil. Letaknya yang berada di-

daerah pedesaan dan jauh dari keramaian sehingga kegiatan pembelajaran 

tidak terlalu terganggu kebisingan kendaraan maupun aktivitas masyara-

kat.Beberapa bangunan yang dekat SMA N Bangsri seperti Balai desa 

jerukwangi dan SD 3 Jerukwangi. Letak SMA N 1 Bangsri yang be-

radadiKecamatan Bangsri. Sedangkan Kecamatan Bangsri sendiri berbatasan 

dengan Kecamatan Mlonggo yang didalamnya terdapat banyak perusahaan 

industri mebel, kemudian juga berbatasan dengan Kecamatan Kembang dan 

Kecamatan Pakis Aji yang didalamnya banyak daerah perkebunan dan 

pertanian sedangkan di Kecamatan Bangsri sendiri memiliki wilayah yang 

daerahnya berbatasan langsung dengan laut dan juga daerah perkebunan 

sehingga siswa-siswi di SMA N 1 Bangsri tentunya memiliki latar belakang 

lingkungan masyarakat dan ekonomi yang berbeda-beda. 

Bangunan SMA N 1 Bangsri berdiri pada tanah seluas 20.216 m2, 

bangunan kelas untuk belajar dibuat berjajar dan antar sela bangunan ada ta-

man dan juga beberapa tanaman sayuran yang ditanam secara hidoponik ka-

rena sekolah ini juga mengusung program adiwiyata yang ramah lingkungan. 

Di SMA N 1 Bangsri terdiri dari beberapa ruang yang diantaranya adalah ru-

ang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang musholla, ruang 
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kantin, gudang, ruang koperasi, ruang WC, ruang komite, ruang arsip, ruang 

tamu, ruang kelas, ruang UKS, ruang BK,  ruang seni musik, ruang laborato-

rium komputer, ruang perpustakaan selain itu juga memiliki lapangan untuk 

kegiatan olahraga dan upacara bendera. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, alat bantu da-

lam pelaksanaan pembelajaran sudah cukup memadai, artinya alat bantu 

standar dalam kurikulum 2013 seperti LCD di beberapa kelas selain itu ada 

LCD cadangan dan sound system yang dapat dipakai guru. Papan tulis, 

spidol, dan jaringan wi-fi untuk kegiatan belajar sudah dalam kondisi cukup 

bagus. Selain itu  keadaan kelas cukup nyaman ada beberapa kelas yang juga 

dilengkapi kipas angin, pada setiap kelas ada 20 meja dan dilengkapi colokan 

listrik yang dapat digunakan guru maupun siswa selain itu dalam setiap kelas 

juga ada beberapa foto-foto pahlawan maupun kata-kata motivasi.  

2. Deskripsi Data 

Untuk mendiskripsikan mengenai strategi pembelajaran sejarah da-

lam menerapkan kurikulum 2013 di SMA N 1 Bangsri, berikut ini disajikan 

hasil wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian, selain itu 

peneliti juga akan mendeskripsikan data dari hasil observasi dan juga studi 

dokumentasi 

a. Pemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan kondisi 

pembelajaran sejarah di kelas X SMA N 1 Bangsri 

1. Pemahaman guru 

Sebelum peneliti mengkaji mengenai strategi pembelajaran apa 

saja yang guru lakukan dalam penerapan kurikulum 2013, peneliti terlebih 
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dahulu tertarik untuk mengetahui pemahaman guru sejarah terhadap ku-

rikulum 2013 karena dalam suatu strategi pembelajaran itu tentunya 

didasari dari pemahaman tentang tujuan dan karakteritik kurikulum 2013 

itu sendiri. 

“Kurikulum 2013 ditekankan pada pembentukan karakter se-

hingga tidak hanya saat pembelajaran namun diluar pembelaja-

ranpun siswa dinilai karakternya ini yang membedakan kuriku-

lum 2013 dengan kurikulum KTSP namun sebenarnya kuriku-

lum lama sudah mempraktikan itu walaupun tidak eksplisit 

dinyatakan tetapi guru mengajar sudah menekankan karak-

ter”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Menurut Supriyanto selaku guru mata pelajaran sejarah, kuriku-

lum 2013 itu di tekankan pada pembentukan karakter sehingga dalam 

proses pembelajaran orientasinya adalah karakter maka dalam kegiatan 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran siswa dinilai karakter atau si-

kapnya walaupun sebenarnya pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 

KTSP guru sebenarnya sudah menekankan karakter pada pembelajaran se-

jarah. 

“Guru sebagai fasilitator atau mediator siswa yang lebih banyak  

mencari, siswa kan dibagi beberapa kelompok terus siswa 

browsing kemudian siswa bertanya sehingga guru hanya mem-

fasilitasi saja dan hanya mengarahkan ke beberapa sumber di in-

ternet seperti diwikipedia dan lain-lain, terus guru menyuruh 

siswa membaca artikel dan buku ini nanti siswa akhirnya kan 

menemukan, terakhir trus guru menyimpulkan”(Supriyanto, 

Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Dalam kurikulum 2013 peran guru hanya sebagai fasilitator 

siswa sehingga dalam proses pembelajaran siswa di tuntut agar lebih aktif 

dalam mencari informasi di internet, buku, artikel atau sumber-sumber 

lainya lalu guru tinggal membuat kesimpulan dengan hal ini siswa diajar-
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kan menjadi lebih mandiri dalam mencari dan mengolah informasi dan 

tentunya jika siswa mencari informasi di internet maka akan dibutuhkan 

media yang dapat menunjang kegiatan tersebut.  

2. Kondisi siswa 

Walaupun dalam kurikulum 2013 guru sudah diberi buku pe-

doman tentang strategi dalam proses pembelajaran dikelas namun dalam 

beberapa kondisi, strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan mudah 

karena beberapa alasan salah satunya adalah kondisi siswa, beberapa kon-

disi tersebut telah jelaskan guru sejarah. 

“kemampuan siswa untuk menguraikan itu sulit sekali, ada anak 

yang pintar berbicara ketika diberi pertanyaan disuruh menulis 

ternyata tidak bisa ada anak yang tulisanya bagus tapi disuruh 

berbicara tidak bisa”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 

Mei 2015). 

 

Kemampuan siswa tentunya berbeda-beda dalam mengikuti 

pembelajaran seperti kemampuan siswa dalam menulis dan berbicara tern-

yata hal ini juga dapat menjadi kendala dalam menjalankan  proses pem-

belajaran yang sesuai dengan kurukulum 2013 yaitu kegiatan belajar yang 

aktif dan interaktif antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru ka-

rena jika kemampuan siswa berbeda maka hanya akan beberapa siswa 

yang aktif sedangkan dalam kurikulum 2013 siswa dituntut agar lebih aktif 

berbicara dan mencari informasi sehingga dengan hal ini guru perlu waktu 

untuk memberi pemahaman kepada siswa. Selain kemampuan berbicara 

dan menulis ada kondisi lain yang menghambat proses pembelajaran yaitu 

kemampuan ekonomi siswa yang berbeda-beda.  
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“Kalau disini kan rata-rata orang pinggiran, kalau pembelajaran 

dengan model-model mencari bahan lalu mengumpulkan ini, 

membuak proyek itu kadang-kadang keberatan karena biaya dan 

waktu,lalu dengan tugas kelompok mereka keberatan karena 

katanya  koordinasinya sulit”(Supriyanto, Guru sejarah, wa-

wancara 18 Mei 2015). 

 

Dalam kurikulum 2013 dikembangkan model-model pembelaja-

ran dengan pendekatan saintifik yang didalamnya ada tiga model 

pembelajaran, yakni model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning),model pembelajaran berbasis proyek (project based learning), 

model pembelajaran penemuan (discovery learning), namun dalam pen-

erapanya dilapangan ternyata tidak mudah salah satunya di sebabkan kare-

na kemampuan ekonomi siswa, dengan model-model berbasis proyek ten-

tunya membutuhkan biaya untuk membeli alat-alat seperti handphone, lap-

top dan sebagainya kalau didaerah perkotaan mungkin itu tidak terlalu 

menjadi masalah namun didaerah pedesaan itu menjadi hal yang sulit 

selain masalah biaya juga mengenai masalah waktu, dalam mengerjakan 

tugas-tugas tersebut siswa tentunya membutuhkan waktu sedangkan di 

sekolah waktunya terbatas sehingga siswa harus mengerjakanya dirumah 

namun disisi lain jika siswa tidak diberi tugas kelompok maka tujuan ku-

rikulum agar dapat membentuk pembelajaran interaktif akan tidak 

tercapai. Hal itu juga diutarakan salah satu siswi kelas X Bahasa di SMA 1 

Bangsri, “Susahnya itu saat tugas powerpoint, teman kelompok saya gak 

ada yang mau ngerjain terus juga jarak rumah”(Devi Riskania, 25 Mei 

2015). 
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Dengan jarak antar rumah siswa yang jauh maka siswa akan 

kesulitan mengerjakan tugas-tugas yang bersifat kelompok sehingga hal 

ini dapat menimbulkan kemoloran siswa dalam mengumpulkan tugas dan 

akan berdampak pada proses pembelajaran berikutnya. 

“Namun anak-anak ipa ketika diberi tugas langsung selesai dan  

langsung dikerjakan tapi kalau anak bahasa tidak jalan, ketika 

disuruh mengumpulkan tugas besuk maka belum jadi sampai 

akhirnya dengan tugas-tugas itu malah kita akhirnya tidak punya 

nilai ditagih belum jadi-jadi sehingga malahan pembelajaran 

kita molor, maka dikelas bahasa kita ngajarnya ceramah varia-

si”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

Perbedaan tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas 

juga akhirnya berpengaruh terhadap proses pembelajaran dikelas karena 

dengan tugas–tugas yang belum terkumpul akhirnya guru akan kehabisan 

waktu sehingga hal itu akan berpengaruh pada model pembelajaran 

dikelas. Hal itu didukung dengan pernyataan siswa kelas X IIS 3,“Belum, 

karena kalau biasanya saat diterangkan kadang saya suka berbicara sendiri, 

dan tugas jarang mengerjakan”(Miftahudin Sofirul Ulum, 19 Mei 2015). 

3. Kendala pembelajaran 

Dalam pelaksaan kurikulum 2013 yang memiliki ciri khas yaitu 

dengan pendekatan yang saintifik atau ilmiah maka hal ini tentu memer-

lukan beberapa persiapan yang matang terutama mengenai sarana dan 

prasarana dalam menjalankan model pembelajaran tersebut namun jika hal 

tersebut tidak terpenuhi tentunya itu akan menjadi masalah, sehubungan 

dengan hal itu dalam proses pembelajaran dikelas guru sejarah di SMA 1 

Bangsri mengalami beberapa kendala. 
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“Kendala dalam pelaksaanan pembelajaran itu kadang-kadang 

RPP yang kita rencanakan dan kita siapkan ketika di lapangan 

kadang terganggu terutama ketika sudah disiapkan pakai LCD, 

nanti ditayangkan gambar ketika sudah masuk kelas ternyata 

tidak ada, kalau mengambil nanti habis waktunya maka kadang-

kadang gambar pengamatan saya buat di kertas untuk mengama-

ti tapi guru sempoyongan membawa alat itu masalahnya kan ini 

harus saintifik sehingga kita itu seperti tergantung sama 

teknologi jika listrik mati maka jadi kacau akhirnya ketika 

situasi seperti itu saya  mengajarnya kembali ke kurikulum lama 

yaitu ceramah variasi”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 

Mei 2015). 

 

Hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksaan kurikulum 2013 

yang mengunakan pendekatan yang saintifik sangat dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai karena sarana tersebut diperlukan untuk men-

jalankan proses yang telah disusun oleh kurikulum terutama dalam proses 

mengamati dan presentasi yang membutuhkan LCD proyektor sebagai alat 

pendukungnya, jika hal itu tidak terpenuhi maka guru mencoba menganti 

dengan media lain seperti media kertas namun hal itu juga tidak efektif 

dan menghabiskan waktu. Selain kendala teknis ada juga kendala non-

teknis. 

“Menurut saya tidak semuanya materi sejarah bisa di saintif-

ikan karena kadang materinya terlalu abstrak atau bahanya su-

sah dicari sehingga kadang harus dipaksakan”(Supriyanto, 

Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Kendala yang lain juga muncul dalam lingkup mata pelajaran 

sejarah itu sendiri menurut guru sejarah di SMA 1 Bangsri dalam beberapa 

materi pada mata pelajaran sejarah seperti materi tentang manusia purba 

itu masih sulit untuk di saintifikan karena materinya masih abstrak dan 

sumber-sumber untuk bahanya masih sulit dicari sehingga jika harus dil-
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akukan kegiatan pengamatan guru masih kesulitan mencari bahan yang 

sesuai.Dengan hal ini memberikan gambaran bahwapenerapan pendekatan 

saintifik tidak selalu tepat diterapkan secara prosedural pada materi terten-

tu. 

b. Strategi pembelajaran sejarah dalam penerapan kurikulum 2013 di 

kelas X di SMA N 1 Bangsri 

1. Metode pembelajaran 

Dalam kurikulum 2013 dikembangkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dan juga penilaian yang otentik (authentic 

assessment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara 

utuh sehingga untuk memenuhi proses tersebut tentunya di butuhkan 

metode-metode pembelajaran yang memungkinkan proses tersebut dapat 

tercapai, metode yang dapat diterapkan tersebut seperti metode diskusi, 

dengan metode diskusi guru dapat menilai keterampilan anak berbicara, 

menulis dan berinteraksi dengan temanya sehingga guru nantinya tidak 

hanya menilai siswa secara akademik saja tapi juga sikap dan ket-

erampilanya. Namun dengan berjalanya waktu dengan diterapkanya 

metode diskusi terus-menerus ternyata memiliki kendala. 

“Saya tidak bisa meninggalkan ceramah karena ada bagian ter-

tentu kalo dibaca siswa sendiri mungkin dia tidak paham, soal-

nya saya sudah mencoba anak-anak yang saya didik dengan dia 

membaca sendiri kemudian saya ceramah setelah saya uji 

dengan tes itu nilainya banyak yang saya terangkan dari pada 

yang dia browsing sendiri dan ketika saya bagi ke beberapa 

topik itu akhirnya anak hanya pandai ditopiknya dan ditopik lain 

dia tidak menguasai”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 

Mei 2015). 
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Penerapan metode diskusi ternyata masih memiliki kelemahan 

yaitu pemahaman anak terhadap materi itu dirasa masih kurang karena 

menurut guru, beberapa materi sejarah jika siswa mencari sendiri di inter-

net maka siswa akan kesulitan memahaminya seperti pada materi manusia 

purba karena guru menganggap materi itu sedikit abstrak dan harus di 

jelaskan langsung kesiswa selain itu di dalam metode diskusi itu siswa 

dibagi kedalam beberapa topik agar terjadi interaksi dengan temanya yang 

berbeda topik namun ternyata hal itu memiliki kelemahan karena siswa 

hanya pandai pada topiknya sehingga untuk materi tertentu guru tetap 

memakai metode ceramah variasi yaitu ceramah dengan menampilkan  

gambar atau video kemudian siswa bertanya jawab dengan guru maupun 

temanya. 

Metode ceramah juga dilakukan guru untuk mengatasi kendala 

LCD proyektor yang tidak dapat digunakan,dan juga dilakukan pada kelas 

yang kondisi pembelajaranya lamban dikarenakansiswanya tidak disiplin 

atau lamban dalam menyelesaikan tugas seperti pada kelas X IIS dan X 

Bahasa. 

2. Sumber dan Media pembelajaran 

Guru sejarah menyadari dalam penerapan kurikulum 2013 siswa 

memerlukan sumber selain yang ada dibuku, sumber yang paling mudah 

tentunya adalah dari internet selain untuk mencari informasi akses internet 

juga dapat dijadikan media diskusi siswa diluar sekolah sehingga dengan 

hal ini siswa memerlukan media agar dapat mengakses ke sumber internet 
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tersebut, hal ini mungkin tidak menjadi masalah jika sekolah didaerah 

perkotaan karena kemampuan siswa sebagaian besar mampu untuk mem-

beli laptop maupun gadget lainya namun berbeda jika pada kondisi siswa 

di SMA N 1 Bangsriyang memiliki kemampuan ekonomiyang tidak mera-

ta hal ini akan menjadi masalah karena proses pembelajaran menjadi tidak 

seimbang karena siswa ada yang memiliki akses internet ada yang tidak 

sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lambat. 

“Setahun pertama saya keteteran disini ternyata beda sekolah 

perkotaan dengan desa dari segi kedisiplinan antusias sini na-

mun dari segi fasilitas kemaren itu kelihatanya berat tapi 

sekarang ditahun kedua ini ternyata setelah ada pertemuan 

dengan komite bahwa kurikulum 2013 memang  membutuhkan 

bahan belajar tidak hanya dari perpustakaan namun juga dimo-

hon agar orang tua mengerti anak akan kebutuhan seperti itu dan 

akhirnya orang tua memfasilistasi anak-anak dengan hape an-

droid sehingga anak dapat browsing materi tidak usah beli not-

book”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Pada awalnya guru sejarah mengalami kesulitan dalam penera-

pan kurikulum 2013 karena ternyata siswa kelas X di SMA 1 Bangsri be-

lum banyak yang memiliki leptop sebagai pendukung kegiatan pembelaja-

ran sehingga guru akhirnya menyarankan siswa untuk memiliki hand-

phone agar dapat memaksimalkan pengunaan handphone untuk mengakses 

jaringan internet yang ada disekolah dan dapat mempermudah proses 

pembelajaran dikelas karena guru berpendapat jika siswa membeli leptop 

ataupun notbook nanti malah memberatkan siswa, hal itu juga diutarakan 

oleh siswa kelas X MIIA 2, “Tentunya iya karena guru  menyuruh mencari 

informasi di internet agar wawasan kita lebih luas”( Hendro Cahyo Uto-

mo, 23 Mei 2015). 
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Selain memaksimalkan internet sebagai sumber belajar, guru se-

jarah juga memaksimalkan video dan gambar sebagai media dan sumber 

belajar, namun guru tidak memakai video atau gambar yang diperankan 

model sekarang tetapi sebisa mungkin dari sumber aslinya. 

“Saya dalam pengembangan media dan sumber belajar itu lebi-

hkan kearah film aslinya atau film dokumenter sehingga nanti 

saya  tampilkan film atau gambar lalu anak mengamati kemudi-

an bertanya namun bukan film atau gambar yang diperankan 

oleh model nanti anak beda penalaranya”(Supriyanto, Guru se-

jarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Menurut guru sejarah dalam pengunaan media video dan gam-

bar harus dibawa kesumber aslinya jika tidak maka pemahaman siswa 

nanti akan berbeda. 

“Media saya hanya gambar dan video yang saya peroleh kalau 

mata pelajaran fisika atau kimia lebih mudah karena sepertihal-

nya motor bisa diubah dalam bentuk kecil-kecil kan bisa tapi ka-

lau fosil kan gak bisa ini fosil pitekanthropus erektus saya bawa 

padahal kan itu  duplikat saya buat dari kapur sehingga jadinya 

kan lucu dansalah makanya kalau saya media pembelajaranya 

adalah gambar difotokopi seperti foto fosil gajah di sangiran 

gadingnya penjangnya sampai 12 meter seperti itu,medianya 

kan foto tapi kalau saya membuat replika membuat itu kan nanti 

bohong atau kalau tidak, saya tayangkan film kan kelihatan 

lebih jelas aslinya”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 

Mei 2015). 

 

Karena menurut guru, mata pelajaran sejarah berbeda dengan 

mata pelajaran lainya, jika mata pelajaran lain lebih mudah dalam me-

nyiapkan media pembelajaran seperti pada mata pelajaran fisika, maka 

guru fisika akan mudah membawa media yang beraneka ragam seperti 

mikroskop dan sebagainya, namun guru sejarah menganggap bahwa se-

jarah itu unik karena obyek-obyek benda dalam sejarah seperti prasasti dan 
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sebagainya itu terbatas dan tidak mudah ditiru atau dibuatkan miniatur 

benda tersebut karena jika bentuk miniaturnya berbeda maka pemahaman 

siswa akan juga berbeda namun jika siswa dibawa langsung kemusium 

maka hal itu juga akan sulit karena akan membutuhkan biaya yang nant-

inya akan memberatkan siswa sehingga guru lebih memaksimalkan 

pengunaan media gambar maupun video karena selain lebih mudah 

pengunaanya dan dapat menunjukan bentuk asli suatu obyek benda mau-

pun gambaran suatu museum tetapi juga lebih menarik bagi siswa. 

“Anak lebih senang nonton film atau video dari pada gambar 

mati saya tayangkan mangkanya kita harus mencari dokumen-

dokumen video suatu peristiwa”(Supriyanto, Guru sejarah, wa-

wancara 18 Mei 2015). 

 

Hal ini juga diutarakan oleh semua siswa dan siswi kelas X MI-

IA 2 di SMA 1 Bangsri yang peneliti wawancara, “Ya menariknya ketika 

di tampilkan suatu video tentang sejarah”(Natya Erlita Sari, 23 Mei 2015). 

Selain itu dengan media video juga dapat menghemat waktu ka-

rena dengan satu video dapat digunakan untuk pengamatan beberapa mate-

ri sekaligus sehingga hal ini dapat mengantisipasi jika media LCD 

proyektor sewaktu-waktu tidak dapat digunakan. 

“Dengan menonton video lebih mudah karena dengan satu video 

bisa digunakan untuk mengkaji beberapa materi, saat pelajaran 

dimulai saya mengingatkan anak tentang video yang kemarin 

saya putar sehingga saya tidak perlu menampilkan gambar 

lagi”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 
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3. Penilaian 

Salah satu ciri khas kurikulum 2013 adalah penilaian yang 

outentik (authentic assessment) yaitu penilaian sikap, keterampilan dan 

pengetahuan secara utuh, salah satu yang menarik adalah penilaian sikap, 

guru memahami bahwa dalam kurikulum 2013 sikap siswa dinilai secara 

tertulis sehingga guru harus menjalankan beberapa tahap penilaian sikap 

seperti pengamatan, siswa menilai dirinya sendiri, dan juga penilaian antar 

teman hal ini dilakukan agar guru mendapatkan data yang lebih akurat un-

tuk mengambarkan perolehan nilai sikap siswa namun hal ini ternyata tid-

ak mudah untuk di jalankan guru. 

“Guru itu mengalami kesulitan karena ada tiga ranah yaitu 

penilaian dari siswa sendiri dengan menilai dirinya 

sendiri,penilaian antar teman kemudian pengamatan guru, saya 

lebih banyak kepengamatan guru karena jika saya harus mem-

buat lembar kerja untuk menilai teman, satu anak menilai te-

manya yang lain trus dikumpulkan kan akhirnya pekerjaan saya 

banyak, padahal guru mengajar seperti saya sampai 36 jam ka-

lau anda tahu jam sejarah itu dua jam paling tidak saya mengajar 

itu 16 kelas, satu kelas 40 siswa sehingga 40 kali waktunya kan 

habis guru tidak istirahat, belum nanti guru disibukan kegiatan 

lain sehingga nanti  guru tidak sempat mengajar dan sibuk men-

gurusi perangkat”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 

2015). 

 

Dalam menerapkan penilaian sikap dengan mengunakan angket 

guru merasa kesulitan dan keberatan untuk menerapkanya karena menurut 

guru jika penilaian sikap dengan mengunakan angket yaitu memberi lem-

baran penilaian sikap kepada siswa untuk digunakan siswa menilai dirinya 

sendiri maupun menilai temanya itu akan menghabiskan waktu untuk 

mengoreksi angket tersebut dan juga menghabiskan biaya yang banyak. 
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“Saya penilaian sikap dengan pengamatan, saat diskusi anak ini 

aktif saya centang atau kadang-kadang dikelompok itu mengadu 

pada saya, pak ada yang tidak mau kerja sama itu kan saya catat,  

jadi kan penilaian teman sedapatnyadan di kira-kira saja,  kita 

guru itu sudah tahu saat mengajar mana anak yang aktif mana 

yang tidak kemudian laporan temanya ketika dilapori juga tidak 

langsung saya terima begitu saja saya kroscek  dengan yang lain 

kemudian saya amati,maka dibuku absen saya ada tanda 

silangan-silangan untuk menginggatkan saya, nanti diakhir 

penilaian yang  centanganya banyak nilainya paling banyak dan 

yang tidak ada centangan kan tidak aktif otomatis”(Supriyanto, 

Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Dengan hal itumaka guru lebih memilih melakukan langkah 

pengamatan saja dalam menilai sikap siswa yaitu dengan caramengamati 

siswa lalu membuat catatan tentang keaktifan siswa di kelas kemudian 

guru juga mencacat jika ada laporan dari siswa maupun guru lain, lalu di-

akhir penilaian guru menilai sikap siswa berdasarkan catatan yang di 

peroleh selama proses pembelajaran. Selain dalam penilaian sikap, guru 

juga memiliki strategi dalam penilaian keterampilan. 

“Perubahanya pada pembelajaran tugas-tugasnya tidak terlalu 

berat seperti sebelumnya saya melihat karakter siswa ini, 

tugasnya tidak usah terlalu banyak, tugasnya dulu kan ada 

browsing kemudian saya beri tabel-tabel,lalu saya suruh 

mengerjakan, setiap selesai hari ini besuk saya tagih setelah 

besuk saya tagih lagi jadi terlalu banyak kemudian tagihan 

kepada anak saya kurangi”(Supriyanto, Guru sejarah, wa-

wancara 18 Mei 2015). 

 

Guru memahami bahwa dengan kondisi siswa yang kadang tid-

ak disiplin dalam mengumpulkan tugas yang disebabkan karena beberapa 

faktor seperti sulitnya kegiatan diskusi diluar sekolah karena jarak rumah, 

kemampuan akademik siswa yang berbeda-beda, dan juga beban siswa 

dari tugas-tugas guru lain,hal ini juga diutarakan oleh siswa kelas MIIA 2. 
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“kita harusnya dapat mempelajari sejarah dengan dalam tapi 

pikiran kita sudah terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang 

lain jadinya untuk menghafal dan untuk mengetahuinya su-

sah”(Natya Erlita Sari, X MIIA 2, 23 Mei 2015). 

 

Maka dalam penilaian keterampilan guru mengurangi tugas-

tugas yang dulunya dirasa berat seperti tugas browsing lalu melengkapi 

tabel-tabel, maka akhirnya guru dalam penilaian keterampilan 

mengantinya dengan mengerjakan soal-soal berupa analisis masalah 

danberpendapat, sehingga dalam pembelajaran sejarah keterampilan yang 

ingin dibangun guru adalah keterampilan memahami atau menganalisis 

masalah lalu siswa berpendapat. 

“Kalau keterampilan itu dia menganalisis soal-soal yang ket-

erampilan atau memecahkan masalah maka mereka di beri soal-

soal yang sifatnya pendapat,seperti pendapat tentang pelaksa-

naan proklamsi.”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 

2015). 

 
c. Proses pembelajaran pada penerapan strategi pembelajaran sejarah di kelas 

X SMA N 1 Bangsri. 

Pada awalnya guru sejarah mengajar di SMA Bangsri, guru 

menerapkan pembelajaran seperti yang guru terapkan pada sekolah sebe-

lumya dia mengajar, yang tentunya kondisi sekolah itu berbeda dengan 

sekolah dimana guru mengajar sekarang. Guru merasa strategi pembelaja-

ran yang dia terapkan di sekolah sebelumya berjalan dengan  cukup baik 

karena tidak terlalu mengalami kendala. Strategi pembelajaran tersebut 

seperti pembelajaran dengan memakai leptop, berkunjung ke museum, dan 

memberi tugas seperti membuat tabel-tabel. Dengan hal itu maka guru ju-

ga ingin menerapkan strategi pembelajaran yang sama di SMA Bangsri 
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namun setelah menerapkan strategi pembelajaran tersebut guru mengalami 

beberapa kendala sehingga guru menerapkan strategi pembelajaran yang 

lain, seperti menerapkan metode ceramah dan diskusi, memakai hand-

phone untuk akses internet, mengefektifkan media video dan gambar, dan 

menerapkan penilaian keterampilan dengan berpendapat. 

Dengan guru menerapkan beberapa strategi pembelajaran baru 

maka tentunya hal itu akan merubah proses pembelajaran dikelas. 

“Ya berbeda orientasi, lebih senang sekarang karena 

pembelajaranya untuk permainan yang menyenangkan, 

kurikulum 2013 memang dibuat seperti itu yaitu  lebih 

mengarah pada pembentukan  karakter atau  memahami sebuah 

peristiwa”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

 

Guru menyatakan bahwa pada pembelajaran yang sekarang 

memiliki orientasi yang berbeda. Hal itu berdasarkan dari pada sosial-

isasi-sosialisasi yang pernah pernah diikuti guru, bahwa pembelajaran 

pada kurikulum 2013 harus dibuat dengan menyenangkan dan pembela-

jaranya lebih diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik, maka 

dengan pemahaman itu guru melakukan beberapa perubahan pada proses 

pembelajaran agar pembelajaran berjalan lebih menyenangkan. 

“Perubahan pada pembelajaran yaitu tugas-tugasnya tidak 

terlalu berat seperti sebelumnya, saya melihat karakter siswa ini 

tugasnya tidak usah terlalu banyak, tugasnya dulu kan ada 

browsing kemudian saya beri tabel-tabel lalu saya suruh 

mengerjakan, setiap selesai hari ini besuk saya tagih setelah 

besuk saya tagih lagi jadinya terlalu banyak kemudian tagihan 

kepada anak saya kurangi sekarang” (Supriyanto, Guru sejarah, 

wawancara 18 Mei 2015) 

 

Pada pembelajaran sejarah yang sebelumnya dirasa guru terlalu 

memberatkan siswa karena siswa mendapatkan tugas yang terlalu beratdan 
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banyak sehingga siswa hampir setiap pertemuan ditanyakan tugas oleh 

guru maka dengan hal itu guru melakukan perubahan yaitu dengan mengu-

rangi tugas yang diberikan kepada siswa, hal itu juga diutarakan oleh 

siswa kelas X Bahasa, “Kurang siap, saya lebih suka kurikulum 2006. Ka-

rena kurikulum 2013 agak memberatkan sehingga siswa  tidak siap  tidak 

siapnya karena tugas-tugasnya”(afi Faiz, 25 Mei 2015) 

“Saya tidak mau membebani siswa dengan tugas-tugas, 

tugasnya hanya membuat powertpoint, dengan itu dia sudah 

dapat ilmu TIK,setidaknya dengan dia membuat powerpoint dia 

membaca materinya lalu logikanya dia akan mempunyai 

pemahaman terhadap materi lalu dengan dia  membuat 

pewerpoint maka dia belajar keterampilan memaparkan apa 

yang dia buat,maka  aspek keterampilan terpenuhi, pengetahuan 

terpenuhi kemudian aspek sikap muncul didalam diskusi 

kelompok itu menghargai temanya berpendapat kan seperti 

itu”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015) 

 

Dengan guru mengurangi tugas yang diberikan kepada siswa 

maka pada proses pembelajaran siswa tidak lagi terbebani dengan 

mengerjakan tugas yang banyak. Guru menganti tugas siswa dengan han-

ya ditugaskan untuk membuat slide powerpoint karena guru merasa 

dengan tugas itu dapat menjangkau pada seluruh aspek yaitu aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

“Saya membuat soal yang sekiranya mudah dipahami oleh 

siswa, jadi siswa tidak perlu belajar membaca buku atau 

menghafalkan materi yang banyak, pokoknya soalnya 

menganalisis menurut siswa itu sendiri”(Supriyanto, Guru se-

jarah, wawancara 18 Mei 2015) 

 

Tidak hanya mengurangi tugas yang diberikan kepada siswa, 

guru juga mengurangi tingkat kesulitan tugas yang diberikan siswa, yaitu 

dengan menerapkan penilaian keterampilan dengan mengerjakan soal 
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berupa pendapat sehingga dalam proses pembelajaran siswa tidak harus 

menghafal seluruh  materi namun mereka cukup untuk memahami materi 

kemudian mereka berpendapat tentang materi itu, hal itu dikarenakan guru 

merasa dalam pelajaran  sejarah materinya itu sangat banyak sehingga 

siswa kesulitan menguasai seluruh materi. Hal itu juga disampaikan oleh 

siswa kelas X MIIA,  

“Kita harusnya dapat mempelajari sejarah dengan dalam tapi 

pikiran kita sudah terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang 

lain jadinya untuk menghafal dan untuk mengetahuinya susah” 

(Natya Erlita Sari, 23 Mei 2015) 

 

Pada siswa kelas MIIA 2 yang lain juga mengatakan bahwa 

dengan tugas berpendapat yang diberikan guru, dia lebih mudah 

mengerjakan tugas yang diberikan tersebut karena sesuai pemahaman 

mereka sendiri, dia menyatakan “sepertinya materinya itu sama mudah 

tetapi ini lebih mudah lagi karena itu sesuai pemahaman kita sendiri 

pendapat kita sendiri,kalau dulu lebih ke pengetahuan”(Hendro Cahyo 

Utomo, 23 Mei 2015) 

Dalam proses pembelajaran selain siswa tidak lagi terlalu ban-

yak mengerjakan tugas, pada aktivitas dikelas siswa juga tidak lagi harus 

selalu melakukan diskusi yang panjang karena pada proses pembelajaran 

sekarang guru mengimbangi porsi kegiatan diskusi dengan kegiatan ce-

ramah guru, terutama pada materi yang di anggap guru harus dijelaskan 

secara langsung kepada siswa. Dalam kegiatan cemarah variasi dikelas 

guru menampilkan video atau gambar lalu tanya jawab dengan siswa 

kemudian guru memberi penjelasan kepada siswa. 
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“Saya melihat jam keberapa,jika jam terakhir maka saya tidak 

perlu diskusi tapi kalau jam terakhir maka saya lebih banyak 

melakukan kegiatan pengamatan sehingga nanti siswa 

mengamati tayangan video kemudian tanya jawab dengan te-

manya jadinya itu ceramah variasi”(Supriyanto, Guru sejarah, 

wawancara 18 Mei 2015) 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh miftahudin siswa kelas X 

IIS 3 pada wawancara pada tanggal 19 Mei 2015, dia menyatakan bahwa 

guru dikelas sering ceramah. Kemudian guru menyatakan “akhirnya 

dengan orang tua memfasilistasi para siswa dengan handphone android 

sehingga mereka dapatbrowsing materi tanpa perlumembeli notbook atau 

leptop”(Supriyanto, Guru sejarah, wawancara 18 Mei 2015). 

Dengan guru menyarankan siswa untuk memakai handphone 

dalam mengakses internet maka siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas tidak perlu terus-terusan meminjam leptop temanya untuk 

mengakses internet, hal itu juga diutarakan oleh siswi kelas X MIIA 2 

yang menyatakan “biasanya waktu pelajaran kita bisa memakai handphone 

untuk mencari sumber lain selain yang ada dibuku yaitu di internet”(Natya 

Erlita Sari, 23 Mei 2015) 
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Berikut tabel data dan hasil temuan dari penelitian ini. 

Tabel 2 : Data dan Hasil Temuan 

No Masalah Data  Hasil Temuan 

1 a.Pemahaman 

guru sejarah 

terhadap 

kurikulum 2013 

dan kondisi 

pembelajaran di 

kelas X SMA N 

1 Bangsri 

Supriyanto :                 

-Kurikulum 2013 

ditekankan pada 

pembentukan 

karakter dan 

sehingga sikap siswa 

juga dinilai 

walaupun di 

kurikulum KTSP 

tidak eksplisit 

dinyatakan namun 

guru sudah 

menekankan 

karakter 

- peran guru sebagai 

fasilitator dan siswa 

yang lebih banyak 

mencari lewat 

browsing dan guru 

mengarahkan  ke 

beberapa sumber di 

internet, artikel dan 

buku lalu guru 

menyimpulkan 

Guru memahami 

bahwa kurikulum 2013 

orientasinya adalah 

pembentukan karakter 

dan sikap siswa dinilai 

secara tertulis 

kemudian guru menilai 

akses internet 

merupakan hal penting 

untuk menunjang 

penerapan kurikulum 

2013. 

Kondisi siswa di 

SMA N 1 Bangsri 

memiliki 

kemampuan yang 

berbeda-beda, baik 

dari kemampuan 

berbicara dan 

menulis maupun 

kemampuan secara 

ekonomi. 

Dengan kemampuan 

siswa-siswi yang 

berbeda-beda baik 

secara akademik 

maupun  secara 

ekonomi ternyata 

dapat menghambat 

penerapan kurikulum 

2013. 

Kendala yang 

dialami guru yaitu 

ketika alat 

penunjang seperti 

Dalam penerapan 

kurikulum 2013 sangat 

tergantung dengan 

alat-alat penunjang 
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LCD tidak dapat 

digunakan selain itu 

guru kesulitan 

mencari bahan 

pengamatan karena 

materi yang 

diajarkan terlalu 

abstrak.  

seperti LCD, kemudian 

pendekatan saintifik 

ternyata sulit untuk 

diterapkan guru pada 

materi yang abstrak,  

karena materi tersebut 

sulit dipahami siswa. 

2 b. Strategi 

pembelajaran 

guru sejarah 

dalam 

menerapkan 

kurikulum 2013 

di kelas X di 

SMA N 1 

Bangsri 

Guru dalam 

pembelajaran 

mengunakan metode 

diskusi kemudian 

diselingi dengan 

metode ceramah. 

Dengan adanya 

beberapa kendala 

seperti materi yang 

abstrak, kemampuan 

akademik siswa yang 

berbeda-beda dan juga 

LCD yang kadang 

tidak bisa digunakan 

maka guru tidak dapat 

selalu mengunakan 

metode diskusi untuk 

menerapkan 

pendekatan saintifik 

sehingga guru juga 

menerapkan metode 

ceramah. 

  Dalam pembelajaran 

guru menyarankan 

agar siswa 

mengoptimalkan 

pengunaan 

handphone sebagai 

media untuk mencari 

sumber belajar di 

internet. 

Agar dapat 

mengoptimalkan 

sumber belajar yang 

ada di internet guru 

menyarankan siswa 

untuk memakai 

handphone agar tidak 

terlalu memberatkan 

siswa jika harus 

membeli leptop 

maupun notbook. 

  Media yang guru 

pakai dalam 

pembelajaran adalah 

gambar dan video. 

Guru merasa dalam 

pembelajaran sejarah 

lebih efektif 

mengunakan video dan 

gambar karena jika 

mengunakan miniatur 

itu tidak dapat 

mengambarkan bentuk 

aslinya dan jika pergi 
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kemusium akan 

memberatkan siswa 

dalam biaya dan juga 

menghabiskan waktu 

sedangkan dengan 

video guru juga dapat 

menampilkan isi suatu 

musium. 

  Dalam penilaian 

sikap guru memakai 

cara pengamatan 

saja dan dalam 

penilaian 

keterampilan guru 

mengembangkan 

soal berupa 

pendapat. 

Penilaian sikap dengan 

angket dirasa guru 

memberatkan dan 

menghabiskan waktu 

yang banyak sehingga 

guru lebih memilih 

melakukan 

pengamatan saja lalu 

kemudian membuat 

catatan sendiri. 

Kemudian dalam 

penilaian keterampilan 

guru mengembangkan 

keterampilan 

berpendapat. 

3 c.Proses 

pembelajaran 

pada penerapan 

strategi 

pembelajaran 

sejarah di kelas 

X SMA N 1 

Bangsri. 

- Guru mengatakan 

bahwa pada 

pembelajaran 

sekarang 

orientasinya berbeda 

dari yang dulu yaitu 

pembelajaran dibuat 

lebih menyenangkan 

atau lebih 

difokuskan pada 

pembentukan 

karakter melalui 

pemahaman suatu 

peristiwa.  

- guru mengatakan 

bahwa perubahan 

pada pembelajaranya 

yang sekarang 

adalah pada 

pemberian tugas 

-Di dalam proses 

pembelajaran yang 

sekarang guru ingin 

membuat pembelajaran 

lebih menyenangkan 

dan lebih kearah 

pembentukan karakter  

- didalam proses 

pembelajaran siswa 

tidak lagi mengerjakan 

tugas yang banyak, 

hanya ditugaskan 

membuat slide 

powerpoin dan juga 

mengerjakan soal 

berupa pendapat 

sehingga siswa tidak 

perlu menghafal materi 

yang banyak  
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guru mengurangi 

tugas-tugas yang 

diberikan kepada 

siswa dan 

mengantinya dengan 

tugas membuat slide 

powerpoint 

- pada penilaian 

keterampilan guru 

menerapkan 

penilaian dengan 

mengerjakan soal 

berupa pendapat 

sehingga siswa tidak 

perlu menghafal 

seluruh materi yang 

banyak 

-dalam kegiatan 

belajar mengajar 

guru tidak selalu 

menyuruh siswa 

melakukan diskusi 

karena pada 

beberapa materi guru 

ingin menjelaskan 

materi secara 

langsung atau 

ceramah. 

-dalam pembelajaran 

guru menyarankan 

siswa memakai 

leptop 

- dalam proses 

pembelajaran yang 

sekarang intensitas 

aktivitas siswa tidak 

terlalu padat karena 

guru sering melakukan 

ceramah sehingga 

siswa tidak harus 

selalu melakukan 

kegiatan diskusi selain 

itu dengan guru 

menyarankan siswa 

untuk memakai 

handphone maka itu 

akan 

mengurangikegiatan 

siswa untuk meminjam 

leptop kepada 

temanya. 

 

 

B. Pembahasan 

1. Pemahaman guru sejarah terhadap kurikulum 2013 dan kondisi pem-

belajaran sejarah di kelas X SMA N 1 Bangsri. 

Dalam pelaksanaan suatu kurikulum peran guru merupakan bagian 

yang penting karena guru berperan  sebagai implementator kurikulum, 

Guru tidak membuat atau menyusun kurikulum, tetapi ia menggunakan ku-
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rikulum, menjabarkanya, serta melaksanakanya  melalui suatu proses 

pengajaran selain itu kurikulum dibuat diperuntukkan bagi siswa lalu me-

lalui guru yang secara nyata memberikan pengaruh kepada siswa saat ter-

jadinya proses pengajaran(Sudjana, 2011: 1). Sehubungan dengan hal itu 

maka pada pelaksanan kurikulum 2013 oleh guru sejarah di SMA N 1 

Bangsri akan berjalan sesuai dengan bagaimana pemahaman guru terhadap 

kurikulum 2013 itu sendiri karena dalam prosesnya setelah guru memahami 

kurikulum 2013 maka kemudian guru baru akan melaksanakanya dalam 

proses pembelajaran dikelas. 

Guru sejarah memahami bahwa dalam kurikulum 2013 proses 

pembelajaran orientasinya adalah pembentukan karakter sehingga dalam 

pembelajaran siswa dibentuk karakter dan sikapnya dengan memberi moti-

vasi tentang nilai-nilai sehingga didalam kelas maupun diluar kelas siswa 

juga dinilai sikapnya secara tertulis selain itu guru memahami bahwa peran 

guru dalam pelaksaan kurikulum 2013 adalah sebagai fasilitator atau medi-

ator yang mendampingi dan membimbing siswa untuk aktif mencari infor-

masi kebeberapa sumber dibuku, artikel dan juga internet sehingga hal ini 

menunjukan bahwa guru menilai dalam proses kegiatan belajar siswa 

membutuh media agar dapat mengakses internet untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran dikelas. Selain pemahaman terhadap kurikulum 2013 dalam 

pemilihan strategi pembelajaran dikelas juga dipengaruhi oleh pemahaman 

terhadap kondisi siswa dan kendala yang dihadapi guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Ada beberapa kondisi siswa di SMA N1 Bangsri yang dianggap 

guru dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran seperti kemampuan 

siswa yang berbeda-beda terutama dalam hal berbicara dan menulis hal ini 

tentu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran karena dengan ke-

mampuan yang berbeda maka hanya akan beberapa siswa yang aktif se-

hingga nantinya pembelajaran yang interaktif atau kegiatan diskusi akan su-

lit dijalankan, tidak hanya kemampuan yang berbeda-beda namun juga 

siswa memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda pula sehingga jika guru 

memberi tugas-tugas yang berbasis proyek yang memerlukan biaya dan 

waktu seperti mencari bahan berupa artikel, buku atau mencari informasi di 

internet maka itu juga akan sulit laksanakan dan hal itu ditambah dengan 

kondisi jarak rumah antar siswa yang jauh karena mayoritas siswa di SMA 

N Bangsri berada didaerah pedesaan sehingga siswa sulit untuk berkoordi-

nasi dalam mengerjakan tugas kelompok sedangkan dalam kurikulum 2013 

siswa tidak hanya diajarkan pandai secara akademik tetapi juga pandai ber-

interaksi dengan temanya dalam kegiatan diskusi berkelompok. 

Dalam menerapkan pendekatan saintifik guru juga mengalami 

kendala, guru menganggap dalam penerapan pembelajaran dengan pen-

dekatan saintifik sangat tergantung sarana penunjang seperti LCD 

proyektor agar kegiatan pengamatan dan presentasi dapat dijalankan namun 

ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena rusak atau listrik padam 

maka pembelajaran akan terganggu dan jika mencari alternatif lain seperti 

mencari LCD proyektor lain atau mencari gambar dikertas untuk pengama-
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tan maka hal itu akan menghabiskan waktu yang banyak, selain 

itu,penerapan pendekatan saintifik dengan kegiatan pengamatan guru men-

galami kesulitan dalam mencari bahan untuk diamati, guru merasa ada be-

berapa materi yang sulit dicari bahan untuk diamati karena materi tersebut 

dianggap terlalu abstrak dan akan sulit dipahami siswa jika dipelajari 

sendiri seperti pada materi tentang manusia purba, sehingga dalam penera-

pan pendekatan saintifik tidak selalu tepat diterapkan secara prosedural pa-

da materi tertentu,.  

2. Strategi pembelajaran sejarah dalam menerapkan kurikulum 2013 di 

kelas X di SMA N 1 Bangsri 

 Tujuan dalam kurikulum 2013 agar dapat dicapai dengan hasil 

maksimal tentunya diperlukan strategi pembelajaran yang efektif, di dalam 

kurikulum 2013 sendiri sebenarnya guru sudah dibekali dengan buku pe-

doman guru dan buku pedoman siswa yang didalamnya terdapat penjelasan 

mengenai model atau langkah-langkah, materi, penilaian dan penjelasan 

lainnya yang diperlukan guru dalam proses pembelajaran dikelas namun 

ternyata  dalam pelaksanaanya tidak mudah karena ada beberapa kendala 

baik dari kondisi siswa, sarana prasarana, maupun dari karakteristik materi 

sejarah itu sendiri sehingga guru perlu menerapkan beberapa strategi pem-

belajaran lain agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. strategi 

pembelajaran sendiri  berarti cara dan seni untuk mengunakan semua 

sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa(Wena 2009 : 2) sehing-

ga kadang-kadang seorang guru memiliki cara sendiri untuk mengupayakan 

agar memudahkan siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dikuasai dan 
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juga agar dapat mencapai tujuan yang ingin capai kurikulum 2013 dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan  tempat kegiatan pem-

belajaran berlangsung. Guru sejarah di SMA N 1 Bangsri sendiri memiliki 

beberapa strategi atau cara yang dipilih guru dalam penerapan kurikulum 

2013 dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan kendala yang dihadapi 

agar memperoleh hasil yang maksimal, beberapa strategi tersebut berke-

naan dengan metode, sumber belajar, media dan penilaian. 

Penerapan metode diskusi memang dirasa diperlukan guru agar 

dapat membuat siswa menjadi aktif dan memudahkan guru dalam menilai 

sikap siswa selama proses diskusi berlangsung namun metode ini memiliki 

kelemahan dalam hal pemahaman siswa karena menurut guru dengan 

metode diskusi pemahaman siswa terhadap materi masih kurang terutama 

mengenai materi yang masih abstrak dan akan sulit dipahami siswa jika 

membaca sendiri seperti pada materi praaksara, sehingga dengan keadaan 

tersebut guru akhirnya tetap menerapkan metode ceramah agar dapat 

menambah pemahaman siswa terhadap materi sekaligus memberi motivasi 

tentang nilai-nilai dan karakter, selain itu penerapan metode ceramah ini 

juga dikarenakan kondisi lain seperti sarana pendukung LCD proyektor 

yang tidak dapat dipakai sehingga kegiatan diskusi dengan pengamatan dan 

presentasi tidak dapat dijalankan, selain itu metode ceramah juga diterap-

kan guru ketika pembelajaran dianggap molor karena siswa tidak disiplin 

dalam menyelesaikan tugas sehingga guru harus memberi pemahaman lagi 

kepada siswa. 
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Pembelajaran dalam kurikulum 2013 guru sejarah memahami 

bahwa peran guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang aktif mencari in-

formasi dari beberapa sumber, salah satu sumber belajar yang mudah dicari 

tentunya dari internet karena dapat menyuguhkan banyak sekali informasi 

namun hal itu pastinya membutuhkan media agar siswa dapat mengakses 

internet. Disekolah perkotaan mungkin hal itu tidak terlalu menjadi masa-

lah karena kemampuan ekonominya hampir merata namun di sekolah di-

daerah pedesaan yang masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi yang 

berbeda-beda dari petani kecil sampai pengusaha besar maka dikelas siswa 

ada yang mampu membeli leptop ada yang tidak mampu, dengan kondisi 

siswa seperti itu pembelajaran dikelas akan berjalan tidak seimbang karena 

siswa ada yang mengerjakan tugas dengan cepat  dengan akses internet dan 

ada yang lama karena tidak memiliki akses internet maka dengan hal itu 

guru menyarankan agar siswa memakai handphone agar dapat mengakses 

internet karena jika membeli leptop atau notbook hal itu dirasa akan mem-

beratkan siswa.  

Dalam kegiatan pembelajaran yang saintifik guru diharapkan dapat 

membuat siswa menjadi aktif dan kritis dengan cara menciptakan situasi 

belajar yang memungkinkan peserta didik melakukan observasi suatu 

obyek pengamatan baik suatu benda, gambar, video maupun berkunjung 

langsung kelapangan seperti ke musium dan sebagainya namun dengan 

melihat kondisi waktu pembelajaran yang terbatas dan kemampuan 

ekonomi siswa maka tidak memungkinkan guru untuk membawa siswa ke 
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tempat-tempat situs sejarah karena tentunya hal itu membutuhkan biaya, la-

lu jika guru membawa suatu obyek benda berupa miniatur guru merasa itu 

tidak tepat karena bentuknya pasti berbeda dengan aslinya sehingga pema-

haman siswa nanti akan berbeda maka guru dalam kegiatan pembelajaran 

merasa lebih efektif untuk memakai media berupa video dan gambar karena 

dengan video dan gambar guru dapat menunjukan bentuk asli suatu obyek 

benda atau isi suatu museum tanpa menghabiskan waktu dan biaya yang 

banyak, selain itu dengan satu video dapat digunakan untuk pengamatan 

beberapa materi sekaligus sehingga hal itu dapat mengantisipasi jika media 

LCD proyektor sewaktu-waktu tidak dapat digunakan. 

Penilaian dalam kurikulum 2013 dikembangkan penilaian yang 

autentik atau menyeluruh dari sikap, keterampilan dan pengetahuan secara 

utuh.Guru memahami bahwa dalam kurikulum 2013 sikap siswa dinilai 

secara tertulis sehingga guru harus menjalankan beberapa tahap penilaian 

sikap seperti pengamatan, siswa menilai dirinya sendiri, dan juga penilaian 

antar teman namun ternyata penerapanya tidak mudah karena jika siswa ha-

rus menilai dirinya sendiri atau menilai temanya maka tentunya guru mem-

butuhkan lembaran kertas angket yang tidak sedikit sedangkan guru 

mengajar dibeberapa kelas maka hal itu tentunya akan membutuhkan biaya 

dan waktu yang banyak karena guru harus membeli kertas untuk angket dan 

mengoreksi angket tersebut satu persatu sehingga hal itu justru akan 

menganggu kegiatan guru dikelas maka dengan hal itu guru lebih memilih 

melakukan penilaian sikap secara pengamatan saja karena guru mengang-
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gap sikap siswa mudah untuk diamati selama proses pembelajaran namun 

sebagai gantinya dalam penilaian sikap guru melakukan pengamatan 

kemudian membuat catatan-catatan sendiri untuk mencatat sikap baik dan 

buruk yang ditunjukan siswa selama proses pembelajaran selain itu guru 

juga mencatat jika ada guru maupun siswa yang melapor lalu diakhir 

penilaian guru menilai sikap siswa berdasarkan catatan yang di peroleh 

selama proses pembelajaran.Selain itudalam penilaian keterampilan guru 

mengurangi tugas-tugas yang dulunya dirasa berat seperti tugas browsing 

lalu melengkapi tabel-tabel, dikarenakan guru merasa bahwa dengan 

kondisi siswa yang kadang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas yang 

disebabkan karena beberapa faktor seperti sulitnya kegiatan diskusi diluar 

sekolah karena jarak rumah, kemampuan akademik siswa yang berbeda-

beda, dan juga beban siswa dari tugas-tugas guru lainmaka akhirnya guru 

dalam penilaian keterampilan mengantinya dengan mengerjakan soal-soal 

berupa analisis masalah dan berpendapat, sehingga dalam pembelajaran se-

jarah keterampilan yang ingin dibangun guru adalah keterampilan me-

mahami atau menganalisis masalah dengan berpendapat. Guru berharap 

siswa tidak hanya mampu mengingat suatu materi namun juga dapat me-

mahami materi tersebut lalu dapat menganalisis dan berpendapat tentang 

materi itu. 

Salah satu prinsip kurikulum adalah prinsip praktis atau efisien se-

hingga kurikulum bukan hanya ideal tetapi juga harus mudah dilaksanakan 

dengan biaya murah karena jika kurikulum mengunakan alat-alat yang 
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mahal maka akan sukar dilaksanakan(Sukmadinata 2009 : 150). Hal itu ter-

bukti dalam strategi pembelajaran yang dilakukan guru sejarah ada bebera-

pa kendala yang membutuhkan biaya yang banyak, seperti kebutuhan ker-

tas angket dan kunjungan kemusium.Maka dengan kondisi itu, guru akhirn-

ya merasa sukar untuk menjalankan kegiatan tersebut. 

3. Proses pembelajaran pada penerapan strategi pembelajaran sejarah di 

kelas X SMA N 1 Bangsri. 

Pada proses kegiatan belajartentunya dipengaruhi oleh strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru sehingga aktivitas siswa didalam 

kelas akan berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan guru. Pada 

awalnya guru sejarah mengajar di SMA N Bangsri, guru menerapkan apa 

yang guru terapkan pada sekolah sebelumnya seperti sering melakukan 

diskusi, pembelajaran dengan memakai leptop, mengerjakan tabel-tabel dan 

sesekali melakukan kunjungan kemusium sehingga pada proses pembela-

jaranya siswa cenderung lebih aktif karena diberi tugas yang cukup banyak 

dan pada prosesnya guru tidak terlalu memiliki kendala, maka dengan hal 

itu guru juga ingin menerapkan pembelajaran yang sama di SMA N 

Bangsri, namun ternyata pada penerapanya guru mengalami kendala seperti 

kondisi kemampuan akademik dan ekonomi siswa yang tidak mendukung 

kemudian infrastruktur, waktu, dan biaya yang tidak memadai sehingga 

guru akhirnya menerapkan strategi baru seperti melakukan ceramah dan 

diskusi, menyarankan penggunaan handphone sebagai penganti leptop, 

mengefektifkan penggunaan media video dan gambar, dan juga penilaian 

keterampilan berupa pendapat. Dengan menerapkan beberapa strategi pem-
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belajaran tersebut maka tentunya hal itu akan merubah proses pembelajaran 

dikelas. 

Dalam kurikulum 2013 salah satu standar proses pembelajaranya 

adalah membentuk pembelajaran yang menyenangkan.Dengan standar 

proses tersebut guru sejarah kelas X di SMA N 1 Bangsri memiliki orienta-

si pembelajaran yang baru yaitu pembelajaran lebih diarahkan pada pem-

belajaran yang menyenangkan dan juga diarahkan pada tujuan pemben-

tukan karakter peserta didik. Guru sejarahmerasa pada proses pembelajaran 

yang dulu diterapkan itu terlalu memberatkan siswa yang disebabkan kare-

na banyaknya aktifitas diskusi dan mengerjakan tugas yang banyak sehing-

ga kurang terarah pada pembentukan karakter. Dengan beberapa strategi 

yang diterapkan guru maka akan mengubah proses pembelajaran dikelas 

seperti dengan guru mengurangi tugas yang diberikan kepada siswa maka 

pada proses pembelajaran siswa tidak lagi terbebani dengan mengerjakan 

tugas yang banyak. Guru menganti tugas siswa dengan hanya ditugaskan 

untuk membuat slide powerpoint karena guru merasa dengan tugas itu 

dapat menjangkau pada seluruh aspek yaitu aspek pengetahuan, keterampi-

lan dan sikap. Selain itu dengan guru menerapkan penilaian keterampilan 

dengan mengerjakan soal berupa pendapat maka siswa tidak harus 

menghafalkan seluruh materi sehingga dalam proses pembelajaran siswa 

cukup memahami suatu peristiwa kemudian siswa berpendapat. 

Dengan guru menerapkan metode ceramah variasi yaitu guru men-

ampilkan video atau gambar lalu tanya jawab dengan siswa kemudian guru 
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memberi penjelasan kepada siswa maka siswa tidak lagi harus selalu 

melakukan kegiatan diskusi yang panjang pada setiap pertemuan sehingga 

pada proses pembelajaran dikelas aktivitas siswa tidak sepadat seperti pada 

pembelajaran sebelumnya, selain itu dengan guru menyarankan siswa me-

makai handphone sebagai media mengakses internet maka hal itu akan 

mengurangi aktifitas siswa dalam meminjam leptop temanya. 

Berdasarkan teori Belajar Conditioning yang dikemukakan oleh 

Guthrie bahwa perilaku manusia merupakan deretan perilaku yang terdiri 

atas unit-unit reaksi atau respons dari stimulus sebelumnya.Respon pada 

suatu stimulus tersebut menjadi stimulus baru dan menimbulkan respon pa-

da unit perilaku berikutnya. Dengan kata lain stimulus memperoleh respon, 

kemudian respon tersebut menjadi stimulus baru dan memperoleh respon 

baru dan begitu seterusnya. Sehingga dalam mengubah perilaku yang tidak 

baik harus dilihat dalam rentetan deretan unit-unit perilaku, kemudian di-

usahakan untuk menghilangkan unit perilaku yang tidak baik atau 

mengantinya dengan perilaku yang seharusnya. Dan jika teori ini dihub-

ungkan dengan strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran maka 

awalnya rentetan unit-unit perilaku siswa adalah setiap pertemuan siswa 

menonton gambar atau video, kemudian diskusi kelompok lalu menunggu 

pinjaman leptop siswa lain untuk browsing internet, kemudian siswa belum 

selesai menulis lalu sudah mempersentasi tugas didepan kelas, kemudian 

siswa menghafal dan memahami materi yang banyak lalu mengerjakan 

soal-soal dan tabel, kemudian siswa kesulitan menggerjakan soal karena 
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belum menguasai materi, lalu akhirnya tugas belum dikerjakan, kemudian 

siswa mengerjakan tugas lagi dari guru, lalu siswa merasa bosan, kemudian 

tugas dikerjakan tidak maksimal. Lalu akhirnya dengan kondisi seperti itu 

nilai yang di dapat siswa banyak yang tidak tuntas. Namun sesudah bebera-

pa strategi pembelajaran yang diterapkan seperti ceramah variasi, 

mengerjakan soal-soal berupa pendapat dan optimalisasi pengunaan 

hanphone untuk akses internet, ternyata hal itu mengubah beberapa unit 

perilaku siswa dan mengantinya dengan unit perilaku yang baru sehingga 

rentetan unit-unit perilaku siswa menjadi, siswa melakukan diskusi dengan 

mengunakan handphonedan leptop, lalu mengerjakan tugas dengan tepat 

waktu karena memiliki akses internet sendiri, kemudian siswa presentasi, 

kemudian siswa menonton video, kemudian siswa menikmati video yang 

disuguhkan guru, kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru, kemudi-

an siswa memahami apa yang disampaikan guru, lalu siswa mengerjakan 

soal guru, kemudian siswa menyelesaikan soal tepat waktu karena soal 

berupa pendapat dan tidak perlu menghafal semua materi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai strategi pembelajaran sejarah dalam 

menerapkan kurikulum 2013 di SMA N 1 Bangsri, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Guru sejarah memahami bahwa kurikulum 2013 tujuanya adalah 

pembentukan karakter sehingga sikap siswa dinilai secara tertulis. 

Kemudian peran guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing 

siswa untuk mencari sumber-sumber belajarlaludiakhir pembelajaran 

guru memberi kesimpulan. Guru juga memahami bahwa di SMA N 1 

Bangsri ada beberapa kendalayang dapat menghambat penerapan 

kurikulum 2013.Diantaranya kemampuan siswa yang berbeda-beda 

baik kemampuan  secara akademik maupun kemampuan secara 

ekonomi,kemudiantergantungnya pembelajaran dengan sarana 

pendukung seperti LCD(Liquid Crystal Display). Tidak hanya itu 

guru juga mengalami kendala dalam penerapan pendekatan saintifik 

pada materi sejarah yang masih abstrak. 

2. Strategi pembelajaran yang dipilih guru sejarah dalam penerapan 

kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan kendala yaitu selain 

menerapkan metode diskusi guru juga menerapkan metode ceramah 

untuk menambah pemahaman siswa tentang materi, hal ini juga
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dilakukan guru untuk mengatasi kendala jika sarana penunjang seperti 

LCD(Liquid Crystal Display) tidak dapat dipakai. Kemudian jika 

siswa tidak memiliki leptop untuk mengakses internet maka guru 

menyarankan siswa memakai handphone agar tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli leptop. Lalu dalam 

pegunaan media, guru merasa lebih efektif memakai video dan 

gambar dari pada mengunakan miniatur atau pergi ke musium karena 

jika memakai miniatur maka pemahaman siswa akan berbeda selain 

itu guru juga mempertimbangkan biaya dan waktu yang tidak 

mencukupi untuk pergi ke musium. Kemudian dalam penilaian sikap 

guru lebih memilih carapenilaian dengan pengamatan karena jika 

melakukan penilaian sikap mengunakan angket itu dirasa 

memberatkan dan menghabiskan waktu. Selain itu dalam penilaian 

keterampilan guru lebih memilih menerapkan penilaian keterampilan 

berpendapat. 

3. Dengan beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan guru sejarah, 

maka proses pembelajaran berjalan lebih ringan bagi siswa karena 

dengan strategi pembelajaran tersebut, guru mengurangi intensitas 

aktivitas dan tugas yang membebani siswa seperti, dengan penerapan 

metode ceramah dan kegiatan menonton film maka siswa tidak harus 

selalu melakukan kegiatan diskusi yang panjang, kemudian dengan 

mengunakan handphone maka siswa tidak harus selalu meminjam 
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leptop temanya, lalu dengan penilaian keterampilan berpendapat maka 

siswa tidak harus menghafalkan semua materidalam pembelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, dapat disarankan sebagai berikut:  

1) Untuk menunjang penerapan kurikulum 2013 maka sosialisasi dan pelati-

han terhadap guru sejarah perlu lebih diintensifkan lagi agar menambah 

pengetahuan dan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum 2013. 

2) jika ingin pelatihan dan sosialisasi kurikulum 2013 dapat berhasil maka 

harus disediakan instruktur-instruktur yang lebih kompeten dalam bidang 

kurikulum 2013. 

3) Jika instruktur yang kompeten belum memadai dan kurikulum 2013 masih 

belum bisa dijalankan secara optimal karena masih ada beberapa kendala 

maka sebaiknya sekolah tidak menerapkan kurikulum 2013 dan kembali 

ke kurikulum KTSP.
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Lampiran 1 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU  

Nama    : 

Alamat   : 

Status pekerjaan : 

Pengalaman  : 

Daftar pertanyaan wawancara 

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang kurikulum 2013? 

2. Bagaimana pendapat Bapak dengan diterapkanya kurikulum 2013? 

3. Apa peran guru di dalam kurikulum 2013? 

4. Apa yang Bapak ketahui tentang pendekatan saintifik? 

5. Bagaimana pendapat Bapak dengan pembelajaran dengan mengunakan 

pendekatan saintifik? 

6. Pada materi sejarah Indonesia kelas x nilai-nilai apa yang Bapak 

tanamkan?” 

7. Bagaimana kondisi pembelajaran awal saat Bapak mengajar di SMA 

Bangsri? 

8. Menurut Bapak bagaimana karakter peserta didik dikelas x? 

9. Menurut Bapak bagaimana kondisi peserta didik kelas x di SMA 

Bangsri? 

10. Menurut Bapak bagaimana kemampuan peserta didik di kelas X di 

SMA Bangsri? 

11. Selama ini apa yang sering dikeluhkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran? 
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12. Kendala apa yang Bapak temui ketika pembelajaran berlangsung? 

13. Metode pembelajaran apa saja yang Bapak terapkan pada 

pembelajaran?” 

14. Lalu metode apa yang pernah Bapak terapkan untuk membangun kelas 

yang menyenangkan? 

15. Dalam kurikulum 2013 media apa yang Bapak kembangkan? 

16. Apa ada kesulitan dalam memperoleh media pembelajaran? 

17. Media apa yang paling disenangi siswa? 

18. Menurut Bapak penilaian pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 

seperti apa yang dikembangkan? 

19. Seperti apa penerapan penilaian keterampilan yang Bapak lakukan? 

20. Bagaimana dengan penilaian sikap yang Bapak terapkan? 

21. Bagaimana penilaian pengetahuan yang Bapak terapkan? 

22. Bagaimana pengembangan bahan ajar yang Bapak lakukan? 

23. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengembangkan bahan 

ajar? 

24. Menurut Bapak bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran se-

jarah? 

25. Bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap minat siswa? 

26. Bagaimana nilai siswa sewaktu Bapak baru mengajar di SMA N 1 

Bangsri? 

27. Lalu perubahan apa yang Bapak terapkan untuk mengatasi hasil nilai 

siswa tersebut? 
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INSTRUMEN WAWANCARA SISWA 

Nama   : 

Kelas   : 

Alamat   : 

Pekerjaan orang tua : 

Daftar pertanyaan wawancara  

1. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013? 

2. Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013? 

3. Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia? 

4. Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa? 

5. Jika belum, menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik? 

6. Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik? 

7. Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran se-

jarah Indonesia wajib?apakah temanmu juga mengalaminya? 

8. Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 dan 

2 apakah ada kenaikan minat? 

9. Bagaimana perbandingan mengajar guru sejarah Indonesia waktu semester 

1 dengan semester 2 apakah ada perubahan? Seperti apa? 

10. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan mengunakan 

pendekatan scientific atau ilmiah?( mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, mengkomunikasikan) 
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11. Apa saja model dan metode  pembelajaran yang sudah diterapkan guru se-

jarah Indonesia yang kamu ketahui? 

12. Apakah model dan metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru sudah 

menarik? Jika belum kenapa? 

13. Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah Indonesia? 

14. Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah? 

15. Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber internet? 

Sumber pembelajaran apa saja yang diberikan guru selain internet?  

16. Aktifkah suasana di dalam kelas ketika pembelajaran berlang-

sung?kenapa? 

17. Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama pem-

belajaran berlangsung? 

18. Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia?Apakah tugas yang di berikan oleh guru sulit atau mudah? Ke-

napa? 

19. Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?  

20. Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah baik? 

Jika belum, kenapa? Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 

sampai sekarang,  Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 

sampai sekarang berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN DAN HASIL OBSERVASI  

I. Sasaran observasi 

a. Guru 

b. Siswa 

c. Sekolah 

d. Kelas 

II. Hal-hal yang diamati 

Sasaran 

Pengamatan 

Hal-hal yang Diamati Hasil pengamatan 

Guru 

Proses Pembelajaran Sebelum memulai proses pembelajaran 

dimulai guru sudah menyiapkan RPP,  

beberapa slide powerpoint dan lembar 

kerja siswa. Proses pembelajaran didalam 

kelas guru melaksanakan pembelajaran 

secara saintifik . saat pembelajaran 

dimulai guru menjelaskan tugas yang 

akan dikerjakan hari ini kemudian 

membagi tugas kepada siswa kemudian 

setelah selesai mengerjakan guru 

menyuruh agar siswa persentasi di depan 

kelas kemudian guru memberi penjelasan 

mengenai kesimpulan dan  materi yang 

akan dipelajari minggu depan. Selama 
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proses pembelajaran guru membantu 

anak yang kesulitan mengerjakan tugas 

selain itu  beberapa tahapan yang 

direncanaka didalam RPP tidak dapat 

dijalankan karena keterbatasan waktu. 

Media pembelajaran Beberapa media yang guru gunakan 

dalam pembelajaran seperti leptop, dan 

LCD proyektor. Jika LCD proyektor 

tidak dapat digunakan guru menyuruh 

siswa presentasi didepan kelas kemudian 

guru menjelaskan materi kepada siswa. 

Model dan metode Dalam materi kerajaan Hindu-Budha dan 

Islam guru mengunakan metode diskusi, 

kerja kelompok, dan penugasan 

sedangkan materi praaksara guru 

mengunakan metode ceramah variatif 

karena materi tersebut dianggap  akan 

sulit dipahami siswa sehingga harus 

dijelaskan guru. 

Sumber belajar Dalam kegiatan pembelajaran dikelas 

guru menyarankan siswa membawa alat 

elektronik seperti Handphone, leptop, 

dan tablet agar siswa dapat mencari 
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informasi dari internet sebagai penunjang 

pembelajaran 

Penanaman sikap Dalam pembelajaran guru menjelakan 

beberapa sikap yang berkaitan dengan 

materi namun beberapa kelas guru tidak 

memberi penjelasan sikap karena 

keterbatasan waktu. 

Kendala   LCD proyektor yang kadang tidak bisa 

digunakan,  selain itu kemampuan 

ekonomi siswa dan daya serap siswa 

yang berbeda-beda 

Siswa 

Kelas IIS( Ilmu-ilmu 

sosial) 

Siswa dikelas IIS lebih susah diatur 

ketimbang dikelas yang lain ,suka bicara 

sendiri dan menganggu temanya namun 

beberapa anak tetap mengikuti instruksi 

yang diberikan guru selain itu dikelas IIS 

beberapa siswa sulit memahami tugas 

yang diberikan guru. 

Kelas 

MIIA(Matematika 

dan ilmu-ilmu Alam) 

Siswa dikelas MIIA lebih  kondusif dan 

aktif, aktif dalam bertanya, melaksanakan 

instruksi yang diberikan guru. Siswa 

dikelas MIIA cepat memahami tugas 

yang diberikan guru. 
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Kelas Bahasa Siswa dikelas bahasa tidak terlalu gaduh 

dan mengikuti instruksi yang diberikan 

guru namun beberapa siswa tidak terlalu 

aktif dalam mengikuti pembelajaran 

Kelas 

 

Media Pembelajaran Adanya LCD yang terpasang hampir di 

setiap kelas yang digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam proses belajar 

dan mengajar dan juga terdapat beberapa 

foto pahlawan. 

Kondisi ruangan Kondisi ruangan kelas cukup bersih dan 

nyaman terdapat 20 meja disetiap kelas x 

dan juga colokan untuk mengeces alat 

elektronik. Udara dibeberapa kelas terasa 

panas terutama dikelas IIS karena 

berdekatan dengan lapangan dan parkiran 

namun dikelas tersebut tidak terpasang 

kipas angin atau AC sehingga udara 

terasa panas saat siang hari. 

Suasana kelas Suasana didalam kelas cukup aktif saat 

proses pembelajaran. 

Sekolah 

 

Letak sekolah Letak SMA N 1 Bangsri di daerah 

pedesaan yaitu di Desa jerukwangi RT 4/ 

RW 5 Kecamatan Bangsri atau sekitar 2 
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Km dari pasar dan terminal Bangsri 

untuk transportasi dari jalan raya Jepara-

Bangsri menuju SMA Bangsri dapat 

memakai angkutan tradisional seperti 

andong, jika tidak maka dapat memakai 

sepeda motor maupun mobil. Letak SMA 

N 1 Bangsri yang berada diKecamatan 

Bangsri. Sedangkan Kecamatan Bangsri 

sendiri berbatasan dengan Kecamatan 

Mlonggo yang didalamnya terdapat 

banyak perusahaan industri mebel, 

kemudian juga berbatasan dengan 

Kecamatan Kembang dan Kecamatan 

Pakis Aji yang didalamnya banyak 

daerah perkebunan dan pertanian 

Visi dan misi Visi SMA Negeri 1 Bangsri 

“Terwujudnya pendidikan yang bermutu, 

sehat, cerdas, terampil serta berakhlaq 

mulia berpijak pada iman dan taqwa”, 

dan misinya adalah 1) Melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif, 2) 

Meningkatkan Iman dan  taqwa, akhlaq 

mulia/budi pekerti, 3)sekolah 
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berwawasan khusus bahasa inggris 

intensif, 4) Meningkatkan mutu lulusan, 

5) Memberi keterampilan, 6) 

Meningkatkan kedisiplinan dan 

ketertiban, 7) menyediakan perpustakaan 

yang memadai, 8)menggali potensi 

akademik dan non-akademik, 9) 

menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai, 10) menjalin kerjasama 

seluruh warga sekolah, 11) manajemen 

sekolah berbasis partisipasi dan 

transparasi. 

Sarana prasarana Di SMA Negeri 1 Bangsri sudah 

memiliki beberapa sarana dan prasarana 

untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran sejarah seperti 

LCD proyektor disetiap kelas, 

perpustakaan, peta, dan jaringan internet 

yang dapat digunakan guru dan siswa. 

Dan dalam segi bangunan memiliki 

beberapa ruang yang diantaranya adalah 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

tata usaha, ruang musholla, ruang kantin, 
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gudang, ruang koperasi, ruang WC, 

ruang komite, ruang arsip, ruang tamu, 

ruang kelas, ruang UKS, ruang BK,  

ruang seni musik, ruang laboratorium 

komputer, ruang perpustakaan selain itu 

juga memiliki lapangan untuk kegiatan 

olahraga dan upacara bendera  
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA INFORMAN ( GURU ) 

 

Informan 1 

Nama   : Supriyanto, S.Pd. 

Pekerjaan : Guru sejarah  

Instansi : SMA N 1 BANGSRI 

 

DAFTAR NAMA INFORMAN ( SISWA ) 

 

Informan 2 

Nama  : Miftahudin Sofirul Ulum 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kelas  : X IIS 3 

 

Informan 3 

Nama   : Nitya Erlita Sarii 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Kelas  : XI MIIA 2 

 

Informan 4 

Nama  : Hendro Cahyo Utomo 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kelas  : XI MIIA 2 

 

Informan 5 

Nama  : Afi Faiz 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kelas  : X BAHASA 

 

Informan 6 

Nama  : Devi Riskania 

Jenis kelamin : Perempuan 

Kelas  : X BAHASA 
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Lampiran 4 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN GURU 

Nama Guru  : Supriyanto, S. Pd. 

Tanggal Wawancara : 18 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Bagaimana pemahaman Bapak tentang kurikulum 2013?” 

B : “Kurikulum 2013 ditekankan pada pembentukan karakter sehingga tidak han-

ya saat pembelajaran namun diluar pembelajaranpun siswa dinilai karakternya 

ini yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum ktsp namun 

sebenarnya kurikulum lama sudah mempraktikan itu walaupun tidak eksplisit 

dinyatakan tetapi guru mengajar sudah menekankan karakter, Cuma dikuriku-

lum 2013 karakternya sudah ditulis secara resmi di KI KDnya” 

A  : “Bagaimana pendapat Bapak dengan diterapkanya kurikulum 2013?” 

B : “sekali jam sejarah tambah banyak ada sejarah wajib ada sejarah peminatan, 

saya mengajar sampai 36 jam nyatanya hampir semua SMA diJepara keku-

rangan guru sejarah karena pelajaran sejarah yang dulunya 2 jam setiap ke-

lasnya kalo sekarang jurusan ips ada 3 jam dan setiap jurusan ada sejarah 

wajib 2 jam untuk peminatan dan lintas minat walaupun penambahan jam itu 

juga baik bagi mata pelajaran sejarah, tapi kalo saya amati ada beberapa mate-

ri yang tumpang tindih antara peminatan dan wajib, apa yang sudah saya ajar-

kan di wajib ternyata di peminatan juga ada sehingga guru peminatan itu kere-

potan karena yang diajarkan sudah diajarkan di wajib, materinya kan hampir 

sama Cuma kala wajib kan hanya kulitnya kalo peminatan kan lebih manda-
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lam nah itu yang dirasakan guru-guru peminatan dan disampaiakan kepada 

guru wajib” 

A : “Lalu apa yang Bapak senangi dari penerapan kurikulum 2013 ini?” 

B : “Dalam kurikulum 2013 untuk sejarah senangnya ya guru-guru mengajar  

sudah disiapkan buku guru, langkah-langkah pembelajaranya sudah disiapkan, 

model pembelajaranya sudah di siapkan sehingga saya mudah, kemudian 

lembar pengamatan, lembar penilaian sudah disediakan itu tinggal saya print 

lalu bagi ke anak-anak, saya hanya kaya sutradara saja kalaupun memodifikasi 

hanya materi-materi tertentu, itu paling tidak sebagai bahan pegangan guru 

cukup baik” 

A   : “Apa peran guru di dalam kurikulum 2013?” 

B : “Guru sebagai fasilitator atau mediator siswa yang lebih banyak  mencari, 

siswa kan dibagi beberapa kelompok trus siswa brosing kemudian siswa 

bertanya sehingga guru hanya memfasilitasi saja dan hanya mengarahkan ke 

beberapa sumber di internet seperti di diwikipedia dan lain-lain ,terus guru 

menyuruh siswa  baca artikel dan buku ini nanti siswa akhirnya kan 

menemukan, terakhir trus guru menyimpulkan dengan mengaris bawahi apa 

yang di simpulkan dan ketika mengaris bawahi harus hati-hati agar anak tidak 

tersinggung, misalnya pendapatnya kurang pas ya kita tidak akan bilang salah, 

namun kamu perlu di tambahi ini-ini seperti itu kalo tidak seperti itu nanti 

anak malah mutung,  jadi rata-rata kan kurikulum 2013 anak-anak itu kan 

seperti itu ya brosing mencari kemudian memaparkan mendiskusikan dan  kita 
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kan hanya menambahi menekankan titik-titik dimana yang perlu diberi 

penekanan saja tapi jangan melemahkan siswa.” 

A : “Apa yang Bapak ketahui tentang pendekatan saintifik?” 

B : “Saintifik yaitu langkah-langkah ilmiah, pendekatan ilmiah kalo anak ipa me-

mang sudah seperti itu kalo anak ips dicobakan seperti ipa” 

A : “Bagaimana pendapat Bapak dengan pembelajaran dengan mengunakan 

pendekatan saintifik?” 

B : “Menurut saya ya tidak semuanya materi sejarah bisa di saintifikan karena 

kadang materinya terlalu abstrak atau bahanya susah dicari sehingga kadang 

harus dipaksakan seperti ada materi yang jika saya buat pengamatan, saya 

bingung mau mengamati apa, jika saya  tayangkan gambar manusia purba 

apakah manusia purba bentuknya seperti itu sehingga ketika siswa disuruh 

mengamati  ciri-ciri manusia pitekanhtropus ,meganthropus apa benar seperti 

itu saya juga ragu beda dengan materi masa kerajaan hindu atau budha kan 

jelas ada kerajaanya ada peningalan candi yang bisa ditayangkan” 

A : “Pada materi sejarah Indonesia kelas x nilai-nilai apa yang bapak tanamkan?” 

B : “yang ditanamkan ya nilai sikap syukur, toleransi, kerja sama, gotong royong 

intinya ya itu, kalau hindu budha ya nilai yang ditanamkan ya bangga dengan 

adanya kerajaan-kerajaan yang pernah besar seperti masa kejayaan majapahit 

yang dapat menambah kepercayaan diri, ternyata bangsa kita dulu itu lo diasia 

tenggara kita memiliki kerajaan yang masuk kerajaan yang pernah besar 

seperti majapahit, sriwijaya yang punya pengaruh bahkan kita bisa bangga 
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bahwa Malaysia dan singapura itu dulu adalah pelarian dari orang majapahit 

yaitu para maesora yang lari kesana sehingga siswa itu menjadi bangga.” 

A : “Bagaimana kondisi pembelajaran awal saat Bapak mengajar di SMA 

Bangsri?” 

B : “Saya awal-awal sebagai guru baru  saya menerapkan apa yang saya lakukan 

di sekolah sebelumnya akhirnya menjadi masalah ketika diskusi kelompok 

saya mngharapkan  namun bukan mewajibkan agar siswa yang membawa 

leptop bisa brosing nanti setiap kelompok tak beri judul dan setiap kelompok 

bisa brosing lalu setelah itu mempresentasikan tapi itu nyatanya menjadi 

masalah karena saya di anggap mewajibkan mungkin disini belum biasa saya 

suruh cari sumber internet itu menjadi masalah saya malah dikritik banyak 

orang karena membebani anak kan saya tidak tahu sebelumnya saya mngajar 

di SMA Tahunan kalo di sma tahunan tugas-tugas siswa bisa dikirim lewat 

email tak beri soal nanti dia menjawab via email la disini saya terapkan begitu 

tidak bisa itu ya karna saya belum tahu jadi setahun pertama saya keteteran 

disini ternyata beda sekolah perkotaan dengan desa dari segi kedisiplinan 

antusias sini namun dari segi fasilitas kemaren itu kelihatanya berat tapi 

sekarang ditahun kedua ini ternyata setelah ada pertemuan dengan komite 

bahwa kurikulum 2013 memang  membutuhkan bahan belajar tidak hanya dari 

perpustakaan namun juga dimohon agar orang tua mengerti anak akan 

kebutuhan seperti itu dan ya akhirnya orang tua memfasilistasi anak-anak 

dengan hape android sehingga anak dapat  brosing materi tidak usah beli 

notbook dan juga bisa untuk diskusi dan sayapun tidak pernah melarang anak 
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membawa hape atau mengunakan leptop walupun di kelas tertentu si anaknya 

disiplin ketika suruh browsing mereka brosing tapi dikelas lain disuruh 

browsing malah facebookan.” 

A : “Menurut Bapak bagaimana karakter peserta didik dikelas x?” 

B : “Saya mengajar di kelas ipa sama bahasa beda karakternya, anak ips juga beda 

maka saya juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak ya ini bukan 

diskriminasi namun anak-anak ipa kalo diberi tugas langsung selesai langsung 

dikerjakan kalo anak bahasa tidak jalan kalo disuruh mengumpulkan tugas 

besuk ya belum jadi sampai akhirnya kalo dengan tugas-tugas itu malah kita 

akhirnya gak punya nilai di tagih belum jadi-jadi sehingga malah 

pembelajaran kita molor maka dikelas bahasa ya kita ngajarnya ceramah 

variasi, karakter itu kan di pengaruhi banyak aspek kan ,aspek keluarga, 

lingkungan maupun sekolah karena karakter kan di gembok dari tiga-tiganya 

itu sehingga guru harus tahu karakter peserta didik anak-anak yang hiperaktif 

nanti modelnya gimana karakteristik dikaitkan dengan model pembelajaran 

dikelas.” 

A : “Menurut Bapak bagaimana kondisi peserta didik kelas x di SMA Bangsri?” 

B :“Kalo disini kan rata-rata orang pinggiran ya kalo pembelajaran dengan model-

model mencari bahan lalu mengumpulkan ini membuak proyek itu kadang-

kadang keberatan ya karena biaya dan waktu kalo ada tugas kelompok dia 

keberatan karena katanya  koordinasinya sulit, padahal kan dipembelajaran 

kan melatih kerja sama kalo dibuat kelompok gak mau terus gimana apa mau 

individual terus padahal disini kan tidak hanya melatih anak pintar secara 
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akademik tapi juga bekerja dengan klompok dan juga bisa menyesuaikan 

dengan kelompok lain.” 

A : “Bagaimana cara bapak mengetahui kondisi ekonomi siswa?” 

B : “Kalo ekonomi kan bisa di ketahui dari SPP, telat membayar apa tidak kan 

saya tahu sehingga kalo saya tahu kelas ini sulit ekonomi kan jangan sampai 

saya memberi tugas kaitanya dengan internet jika nanti saya membuat tugas 

kelompok dan memberi tugas membuat powerpoint lalu di print nanti kan 

malah tidak jalan.” 

A : “Lalu bagaimana bapak mengatasi kendala peserta didik tersebut?” 

B :“Beberapa karakter dan kondisi seperti itu ada kendalanya terhadap 

pembelajaran maka model pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan 

materi disesuaikan dengan karakter seperti waktu tema kerajaan islam saya 

bagi kelonpok misalnya kerajaan islam di Sulawesi, Kalimantan, papua 

masing-masing kelompok tak bagi nanti trus diskusi, setelah itu saya pisah 

lagi kedalam kelompok ahli, setelah itu kembali kemudian mempresentasikan, 

setiap tema kelompoknya ganti-ganti agar dia berlatih bekerja sama, namun di 

sma bangsri secara umum anak-anaknya disiplin namun Jika kelas yang 

hiperaktif maka dicari model-model pembelajaran yang kira-kira bisa  

mencegah agar tidak menimbulkan heboh, agar tidak menganggu kelas yang 

lain kita buat diskusi yang tidak heboh, yang heboh seperti cara bermain 

misalnya saling melihat stan-ya masing-masing tak kasih tema topic lalu dia 

meringkas topic itu setiap kelompok mengunjungi kemudian kelompok itu 
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menjelakan kepada kelompok yang lain, seperti itu kan kadang-kadang meja 

berantakan di tarik sana sini ,itu kan akhirnya menggangu kelas yang lain.” 

A : “Menurut Bapak bagaimana kemampuan peserta didik di kelas X di SMA 

Bangsri?” 

B : “Kemampuan siswa mengikuti pembelajaran berbeda beda ada gurunya jatuh 

bangun mengajar tidak namun ngerti juga jadi kemampuan kan bisa di lihat 

dari prestasi belajar nanti dilembar pengamatan kan ada kalo diskusi ternyata 

dia tidak bisa menyampaikan gagasan berarti kan kemampuanya tidak, 

kemudian bekerja sama ternyata dia tidak bisa bekerja sama lalu stelah 

dievaluasi melalui tes melalui mid semester atau harian itu ternyata ada yang 

tinggi ada yang rendah.” 

A : “Selama ini apa yang sering dikeluhkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran?” 

B : “Kebanyakan keberatan dengan banyak tugas itu maunya itu  guru mengajar 

ceramah dia mendengarkan terus ulangan dan menulis itu yang dia mau 

dengan banyaknya portofolio lembar-lembar kerja tak beri tabel dia bekerja 

sesuai dengan lembar kerja itu   dia sering keberatan, mereka bilang „‟bosan 

Pak dari pagi kok presentasi trus pak tugasnya terlalu banyak  Pak‟‟, 

keluhanya di kurikulum 2013 itu banyak tugas ,tugas seperti itu menurut saya 

kok terlalu membebani siswa ,tugas portofolio tak beri LKS tak suruh jawab 

tak beri tabel lalu saya suruh melengkapi, kadang hari ini ditagih belum jadi 

namun kalo saya suruh besuk di kumpulkan tidak bisa tepat waktu 

,ketinggalan itu beberapa paling ndak ada 10 orang ktinggalan, di tagih-tagih 
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akhirnya ada yang anak itu bebanya memuncak karena semua guru membuat 

tagihan semua akhirnya anak itu gak mau menyelesaikan sehingga anak-anak 

sering jenuh karena hamper setiap guru itu mempraktikan hal yang sama dan 

siswa merasa terbebani dengan tugas-tugas guru, selain itu  keluhan anak-anak 

itu terlalu banyak diskusi, persentasi merasa siswa itu dieksploitasi oleh guru 

bikin tugas-tugas powerpoint dan memang betul saya juga memanfaatkan 

powerpoin siswa yang dia peroleh dari brosing disempurnakan dia nanti tak 

sempurnakan lagi nanti untuk bahan saya untuk mengajar adik-adik kelasnya 

iya dan anak-anak menangkapnya saya  mengeksploitasi dia dan saya juga 

nyatanya  merasa mengeksploitasi anak tak suruh buat powerpoint nanti 

minggu depan di kumpulkan nanti dipresentasikan” 

A : “Lalu bagaimana Bapak menganggapi keluhan siswa?” 

B : “Saya gak mau membebani anak tugas-tugas, tugasnya ya hanya powertpoint 

itu kan dia sudah dapat TIK ,saat bikin powerpoint tentang materinya 

,setidaknya dengan dia membuat powerpoint dia itu kan membaca materinya 

kan gitu kalo dia membaca materinya logikanya kan dia mempunyai 

pemahaman terhadap materi kan gitu lo dan setelah dia paham materi dia  

bikin pewerpoint dia belajar keterampilan memaparkan apa yang dia buat itu 

kan aspek keterampilan terpenuhi, pengetahuan terpenuhi kemudian aspek 

sikap muncul didalam diskusi kelompok itu menghargai temanya berpendapat 

kan gitu sih ,iya dibahas waktu persentasi kan ada penilaian sikap ada 

penilaian pemahaman penguasaan konsep kan gitu” 

A : “Kendala apa yang Bapak temui ketika pembelajaran berlangsung?” 
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B : “Kendala dalam pelaksaanan pembelajaran itu kadang-kadang RPP yang kita 

rencanakan kita siapkan ketika di lapangan kadang terganggu terutama ketika 

sudah disiapkan pakai LCD, gambar nanti ditayangkan ketika sudah masuk 

kelas ternyata tidak ada, kalo mengambil nanti habis waktunya maka kadang-

kadang gambar pengamatan saya buat di kertas untuk mengamati tapi ya guru 

sempoyongan membawa alat itu masalahnya kan ini jika harus saintifik 

sehingga kita itu seperti tergantung sama teknologi kalo listrik mati jadi kacau 

akhirnya ketika situasi seperti itu ya mengajarnya kembali ke kurikulum lama 

ceramah variasi, kalo pelajaran kemarin di ulang gak bisa soalnya kita 

mengajar sudah ada tahapan waktu dalam satu semester misalnya 16 kali 

pertemuan itu teorinya tapi praktiknya nanti itu skolah ada kegiatan wisuda 

seperti ini ada yang lain nanti kepotong paling-paling tinggal 10 pertemuan 

materi yang terlewat itu ya akhirnya ya sudah nanti itu diganti tugas anak 

mengumpulkan seperti itu 

A : “Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?” 

B : “Tugas untuk diskusi nanti masing-masing kelompok mengumpulkan tugas 

diskusi seperti itu menjadi pekerjaan rumah atau kalo materinya masih ada 

relevan dengan materi berikutnya digabung seperti materi kerajaan islam 

diluar jawa itu pertemuan ke 27, 28, 29 kan ada 32 pertemuan ke 28 kan 

kerajaan di Maluku dan papua sebelumya kan kerajaan di Kalimantan dan 

sulawsi dan terakhir kan kerajaan di nusa tenggara ada 3 kali pertemuan 

seharusnya saya rangkep 3 pertemuan itu dalam satu pertemuan kalo ada 

kendala waktu seperti itu caranya saya bikin kelompok, setiap kelompok saya 
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beri topik tiap kerajaan tadi, dia berdiskusi kelompok setengah jam kemudian 

memaparkan selesai, itu solusi untuk mngurangi yang terhambat sebelumnya, 

tidak tertarget pencapaian belajar,target pembelajaran kan tidak terpenuhi 

maka diringkas seperti itu nanti saya Tanya siswa tidak sesuai dengan yang 

dia bahas kalo dia dapat kerajaan Kalimantan saya Tanya kerajaan papua atau 

Maluku kalo dia bisa papua Maluku brarti diakan bisa tidak hanya menguasai 

topik yng dia kuasai, misalnya si kelompok A tak kasih topic ini ,tapi nanti 

saat persentasi ada pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok itu tapi dengan 

topik ya ng berbeda, kalo kelompok itu bisa menjawab berarti kan materi udah 

terserap ukuranya itu, target pencapaian kompetensi materi itu sudah ,ini kan 

menghemat dari 3 pertemuan menjadi satu pertemuan itu kan cara guru” 

A : “Metode pembelajaran apa saja yang Bapak terapkan pada pembelajaran?” 

B : “Saya melihat jam keberapa kalo jam terakhir ya saya gak usah diskusi tapi 

kalo jam terakhir saya lebih banyak melakukan kegiatan pengamatan sehingga 

anak mengamati tayangan video kemudian diskusi, Tanya jawab gitu jadi 

ceramah variasi kemudian saya tayangkan gambar-gambar lalu dia komentar 

menanggapi trus saya jawab ,temen yang lain komentar seperti itu” 

A : “Kenapa Bapak masih suka mengunakan metode ceramah?” 

B : “Saya tidak bisa meninggalkan ceramah karena ada bagian-bagian tertentu 

kalo dibaca siswa sendiri mungkin dia tidak paham, beda lo anak membaca 

sendiri kadang mereka sulit untuk mencerna kalimat karena mencerna kalimat 

tidak mudah kan saya sebagai  guru juga kadang materi tertentu tak baca 

berulang-ulang mahsud kalimatnya karena kata-katanya sulit dipahami, oleh 
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karena itu ya saya jelaskan secara detail seperti itu kadang memang perlu 

soalnya saya sudah mencoba anak-anak yang saya didik dengan dia membaca 

sendiri kemudian saya ceramah dan saya terangkan dengan sedetail-detailnya 

setelah saya uji dengan tes itu nilainya banyak yang saya terangkan dari pada 

yang dia browsing sendiri dan nyatanya kalo browsing tak suruh mencari lalu 

saya koreksi saya kembalikan itu kadang tak bagi ke beberapa topic itu 

akhirnya anak hanya pandai ditopiknya kadang-kadang seperti itu dan di topik 

lain dia tidak menguasai namun kalo saya ceramah semua topik langsung saya 

terangkan dengan detail, ya  kelemahanya disitu Cuma kadang-kadang kalo 

ceramah situasinya saat jam terakhir antara jam ke 5, 6, 7, 8 anak pasti sudah 

ngantuk tapi kalo sebelum jam ke 5 saya ceramah masih tidak apa-apa.” 

A : “Apa hambatan yang Bapak temui saat kegiatan diskusi?” 

B : “Kalo kendalanya itu saat ada tugas uraian karena bahasa tulis menulis itu 

anak kesulitan kan dikurikulum 2013 melatih anak untuk menulis dan 

membaca  karena soalnya kan uraian, soal dikurikulum 2013 itu kebanyakan 

uraian dan jarang pilihan ganda ya uraian sepuluh soal kemudian yang lain 

baru pilihan ganda, yaitu  kemampuan siswa untuk menguraikan itu loh sulit 

sekali, ada anak yang pinter ngomong ketika diberi pertanyaan disuruh nulis 

ternyata gak bisa ada anak yang tulisanya bagus tapi diisuruh ngomong gak 

bisa” 

A : “Lalu metode apa yang pernah bapak terapkan untuk membangun kelas yang 

menyenangkan?” 
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B : “Ya model permainan membuat tulisan lalu ditempel mereka saling melihat  

ya asik rame namun setelah di uji nilainya jelek ya hebohnya saja jalan-jalan 

melihat mengunjungi lalu Tanya-tanya ya nyatanya mereka senang dengan 

metode seperti itu, walaupun nyatanya nanti kan ada konsep-konsep dan sudah 

di buat topik seperti kerajaan ini itu berdiri tahun berapa, proses, sampai 

dengan runtuh kan ada garis-garis besarnya nanti saling melihat poin-poin 

pentingnya ya cuma melihat jalan begitu tapi ternyata pemahaman konsepnya 

setelah dites  kognitifnya ternyata nilainya ya tidak sesuai yang diharapkan 

anak hanya bisa menguasai topiknya saja  yaitu topic yang dibagian ke  

kelompoknya saja kalo topik yang lain itu biasanya Cuma pengen tahu hanya 

pengen melihat sekilas karena perintah guru saja dia kesana tapi setelah di cek 

ditanya itu tidak semuanya bisa, makanya fungsi guru kan memfasilitasi 

kemudian mengaris bawahi, mengarahkan dan sebagainya setelah selesai anak 

senang tidak ngantuk bahkan waktu terasa cepat habis tapi setelah tak uji 

dengan soal-soal aspek pengetahuan ternyata tidak paham. 

A : “Dalam kurikulum 2013 media apa yang Bapak kembangkan?” 

B : “Untuk pembelajaran sejarah itu unik beda dengan pelajaran yang lain 

makanya jangan disamakan  kadang-kadang semua diantem sama harus 

saintifik seperti itu  mata pelajaran tertentu bisa, problem based learning ya 

tidak semua tema bisa seperti membuat media miniatur, miniatur malah jauh 

menyimpang dari kenyataan malah konsep pemahaman anak jadi salah kan 

gitu, kalo saya pengembangan media dan sumber belajar  itu saya lebihkan 

kearah film aslinya atau film documenter sehingga nanti saya  tampilkan film 
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atau gambar lalu anak mengamati kemudian bertanya namun bukan film atau 

gambar yang diperankan oleh model nanti anak beda penalaranya, maka dari 

itu mengajar sejarah itu beda dengan yang lain ,sejarah itu lebih baik dibawa 

kesumber aslinya  kalo orang membuat tulisan kalo jaman sekarang ini kan 

sumber-sumber terbaru kalo sejarah justru sumber-sumber yang lama. 

A : Apakah Bapak pernah mengajak siswa ke museum agar memperoleh sumber 

yang asli? 

B : Selama saya disini saya tidak pernah mengajak anak keluar, karena kalo diajak 

keluar perencanaanya sangat sulit karena kalo sehari itu saya ajak keluar kan 

menganggu kegiatan belajar mengajar sebab sehari itu ada beberapa pelajaran 

bisa 3 sampai 4 mata pelajaran yang lain, bisanya saat waktu liburan tapi kalo 

liburan penilaianya gimana, liburan akhir semester ya gak mungkin kan 

penilaianya sebelum semester kalo mid semester kadang-kadang sekolah 

banyak kegiatan realitasnya sulit, kalo saya bawa kelapangan sebetulnya 

memilik pengalaman lebih berarti tapi karena kendala biaya itu saya kadang-

kadang lebih senang belajar disekolah kalo saya menampilkan ya dokumentasi 

musiumnya saja. 

A: “jadi apa saja media pembelajaran apa yang bapak pakai?” 

B : “ya saya hanya gambar dan video yang saya peroleh kalo mata pelajaran fisika 

atau kimia lebih mudah oh ini motor bisa diubah dalam bentuk kecil-kecil kan 

bisa tapi kalo fosil kan gak bisa ini lo fosil pitekantropus erektus saya bawa 

padahal kan itu  duplikat saya buat dari kapur sehingga jadinya kan lucu dan   

salah makanya kalo saya ya media pembelajaranya ya gambar difotokopi 
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seperti foto fosil gajah di sangiran ini loh gadingnya penjangnya sampai 12 

meter ya foto ,medianya kan foto tapi kalo saya membuat replika membuat itu 

kan nanti bohong atau kalo tidak saya ya tayangkan film kan kelihatan lebih 

jelas aslinya.”  

A : “Apa ada kesulitan dalam memperoleh media pembelajaran?” 

B : “Ya gambar-gambarnya itu  sangat minim terutama zaman batu itu gambar-

gambarnya minim sekali ya, la kalo video sejarah sekarang itu video-videonya 

kan orang sekarang tapi didandani primitive dan diperankan oleh model gitu. 

A : “Media apa yang paling disenangi siswa?” 

B : “Anak lebih senang nonton film atau video dari pada gambar mati saya 

tayangkan mangkanya kita harus mencari dokumen-dokumen video suatu 

peristiwa. 

A : “Menurut Bapak media apa yang paling mudah digunakan?” 

B : “Kan kalo menonton video lebih mudah karena dengan satu video bisa 

digunakan untuk mengkaji beberapa materi ,saat pelajaran dimulai saya 

mengingatkan anak tentang video yang kemarin saya putar sehingga saya 

tidak perlu menampilkan gambar lagi. 

A : “Lalu tugas apa yang bapak berikan setelah menonton video?” 

B : “Ya saya suruh pendapat membuat tulisan ,jadi setelah menonton video itu 

saya suruh buat tentang tulisan untuk mengomentari tentang peristiwa. 

A : “Lalu Bagaimana menurut Bapak dengan media gambar yang ada dibuku?” 

B : “Kadang-kadang gambar yang ada dibuku itupun gak relevan gambarnya itu 

bukan gambar di Indonesia padahal kan seharusnya itu di Indonesia malah 



119 
 

 
 

gambar di eropa, batu besar di Eropa kalo gitu kan repot, gambar dibuku 

seharusnya jaman batu besar ini di indonesia karena kalo di indonesia kan 

gambar-gambarnya di Indonesia tapi nyatanya kadang gambar dibuku saya 

lihat malah di eropa menhir yang di Eropa kan mending yang ada  di 

Indonesia kaya apa kan gitu. Lalu komentar gambar kadang meneladani ada 

mata pelajaran yang materi meneladani tokoh itu kan saya kesulitan dibuku-

buku hanya beberapa paragraph bagaimana ada komentar beberapa paragraph 

disuruh meneladani maka anak-anak tak suruh mencari biografinya masing 

sehingga saya beri PDF tokoh dengan diskripsi tokoh itu sudah ada la itu aja 

yang diteldani mana yang baik tapi saya jelaskan yang namanya orang itu ada 

sisi positif dan negatifnya. 

A : “Menurut Bapak penilaian pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 

seperti apa yang dikembangkan?” 

B : “Dalam sejarah itu selalu hikmah apa yang dapat di petik dari pembelajaran 

itu, orang belajar sejarah itu bukan belajar untuk menghakimi orang tetapi 

belajar untuk memahami masalah dan mengurai masalah yang ditanamkan 

dalam pembelajaran sejarah kan itu, model kurikulum 2013 lebih mengarah ke 

itu jadi nanti soal-soal itu jawaban menurut pendapat siswa, kalo aspek 

kognitif bersifat hafalan-hafalan hal tertentu yang bersifat hafalan dasar 

misalnya pendiri bangsa itu siapa atau masalah teks proklamasi sehingga yang 

penting saja, kalo yang keterampilan itu dia menganalisis soal-soal yang 

keterampilan itu atau memecahkan masalah ya mereka di beri soal-soal yang 
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sifatnya pendapat seperti pendapat tentang pelaksanaan proklamsi itu kan 

keterampilan dia mengolah.” 

A : “Seperti apa penerapan penilaian keterampilan yang Bapak lakukan?” 

B : “Tugas  keterampilan kan seperti memprediksi atau meramalkan dengan data-

data yang ada kaitanya dengan keterampilan, jadi keterampilan siswa terutama 

yang berkaitan dengan lingkungan yang dia hadapi atau sosial perkembangan 

jadi pembelajaran itu tidak hanya pada teks book tetapi dikaitkan dengan 

kenyataan dilapangan seperti fenomena orang ingin kembali ke  zaman pak 

Suharto, hal ini sama dengan jaman soekarno, yang ingin kembali ke masa 

belanda karena sandang pangan murah  ya  keterampilan untuk menganalisa 

atau kecakapan social atau penalaran ya sesuatu informasi jangan ditelan 

mentah dalam pembelajaran sejarah kadang kan anak terjebak maka saya 

jelaskan rasionya kadang pakai logika-logika itu kan keterampilan 

menganalisis agar siswa lebih pintar melihat kenyataan realitas artinya saya 

mengajak anak untuk agar tidak sektoral tetapi dalam rangka global dan 

kedepanya sehingga tugas  keterampilan ya dikaitkan dengan situasi sosial 

lingkungan jadi materi dikaitkan dngan kondisi nyata di lingkungan 

memahami isu-isu yang hangat nanti di kaitkan sesuai dengan materi itu, 

namun dengan banyaknya tugas keterampilan dalam bentuk portofolio maka  

guru akhirnya pusing ngoreksinya terlalu banyak karena kadang tugas numpuk 

tidak bareng itu lo ya satu dikumpulkan yang satu  kurang, ya udahlah 

akhirnya saya penilaianya begini yang saya lihat paling bagus ya nilainya 

yang saya masukan yang bagus,sebetulnya kan kalo nilai keterampilan  itu 
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dinilai yang terbaik walaupun tugas dia sebetulnya  jelek tapi kemudian di 

tugas tertentu dia mencapai nilai  yang maksimal itu nilai yang dimasukkan itu 

kalo aspek keterampin begitu keterampilan itu tidak penjumlahan dia pertama-

tama  misalnya prakarya membuatnya tidak maksimal berikutnya kurang 

sampai ke enam tidak maksimal trus yang terakhir ke tuju ternyata bagus yang 

saya masukan ya yang ke tuju karena yang baling bagus karena paling tidak 

dia pernah berbuat karya yang terbaik tidak akumulatif itu yang saya nilai, 

anak sebetulnya mempunyai kemampuan mungkin aja malas tap malasnya 

kenapa saya tidak tahu kalo saya keterampilan begitu menghargai karya anak 

yang paling maksimal dimana maka itu tak beri nilai yang baik jadi ya 

menguntungkan anak. 

A : “Dalam tugas keterampilan bentuknya seperti apa Pak?” 

B : “Tugas keterampilan bentuknya soal-soal berupa pendapat, kan ada ranah 

untuk membuat soal-soal kurikulum 2013 seperti itu “ 

A : “Bagaimana dengan penilaian sikap yang Bapak terapkan?” 

B : “Guru itu mengalami kesulitan karena ada tiga ranah ada penilaian dari siswa 

sendiri menilai dirinya sendiri,penilaian antar teman kemudian pengamatan 

guru, saya lebih banyak ke pengamatan guru kenyataan gitu jika saya harus 

membuat lembar kerja untuk menilai temanya ,satu anak menilai temanya 

yang lain trus dikumpulkan kan akhirnya pekerjaan saya banyak ,padahal guru 

mengajar seperti saya ya mengajar sampai 36 jam kalo anda tahu jam sejarah 

itu dua jam paling ndak saya mengajar itu 16 kelas satu kelas 40 siswa 

sehingga 40 kali waktunya kan habis guru gak istirahat ,belum nanti guru 
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disibukan kegiatan lain sehingga nanti  guru tidak sempat ngajar malah sibuk 

ngurusi perangkat.” 

A : “Lalu seperti apa penilaian sikap dengan pengamatan yang Bapak lakukan?” 

B : “Jadi saya penilaianya ya pengamatan kalo saat diskusi anak ini aktif saya 

centang atau kadang-kadang dikelompok itu mengadu pada saya pak ini tidak 

mau kerja sama ya itu kan saya catet ,jadi kan penilaian teman ya sedapatnya 

,ketika anak berdiskusi tak beri tugas anak mengeluh kesaya pak si anton ini 

gak mau bantu  pak dia cuek ini malah saya buat sendiri ya kan akhirnya saya 

catet tak centang karna ada laporan dari teman ya kan jadi penilaian teman 

,kemudian juga saya amati nanti ketika dia maju persetasi ternyata dia tidak 

punya partisipasi kan pengamatan saya dan laporan temanya tadi ya hanya 

itulah dasarnya guru mestinya, kalo formal ada formnya formatnya ada yang 

jadi masalah tadi dikaji bisa setumpuk dokumenya kalo di SMA tahunan 

malah sudah dilaksanakan itu dulu tapi ya guru-guru nyerah karena ribetnya 

luar biasa ,ya di kira-kira saja  kita guru itu sudah tahu saat mengajar itu kita 

tahu mana anak yang aktif mana yang tidak kemudian laporan temanya ketika 

dilapori juga tidak langsung saya terima begitu saja saya kroscek  dengan yang 

lain kemudian saya amati. maka dibuku absen saya kan ada tanda silangan-

silangan saya  centang min tak centang plus itu kan beberapa tanda2 untuk 

menginggatkan saya ya seperti di buku penilaian kan oh dia mau diskusi 

ngomong saya centang dia mau Tanya saya centang ya nanti diakhir penilaian 

yang  centanganya banyak ya nilainya paling banyak kan gitu dan  yang tidak 

ada centangan kan tidak aktif otomatis” 
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A  : “Bagaimana penilaian pengetahuan yang bapak terapkan?” 

B : “Ya seperti tentang pengertian model pembelajaran islam pada zaman 

kerajaan islam kalo anak sudah bisa menjawab berati kan aspek pengetahuan 

sudah tercapai dibuku guru itu sudah rinci jadi di indikatornya ya saya sesuai 

di situ saja tidak di tambah2-tambahi nanti kalo di tambah terlalu banyak 

waktunya gak cukup ya seperti saat ulangan yang pertama kedua itu di ambil 

rata-ratanya mid ada semester dan sebagainya” 

A : “Bagaimana pengembangan bahan ajar yang bapak lakukan?” 

B : “Kalo pengembangan bahan ajar memang agak kesulitan jadi sejarah lokal 

memang saya masukkan  terutama jepara ketika materi-materi tertentu yang 

bersinggungan itu saya tambahkan itu namanya pengembangan ya ditambahi 

porsi untuk jepara itu saya jelaskan kadang itu satu pertemuan itu sendiri 

malah full untuk jepara kemudian yang lain itu saya ringkas jadi itu 

pengembangan itu.” 

A : “Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar?” 

B : “Yang susah kelas 10 kan prasejarah itu saya kesulitan bahan ajar ketika saya 

mengajar kerajaan kalingga letaknya dimana kan bukunya terlalu sempit di 

kuliah juga tidak ada letaknya dimana ada yang menjawab di buku siswa itu 

kan letaknya di jepara dasarnya apa dikuliah tidak ada, kerajaan holing itu kan 

tidak ada kalo di jepara, yang saya baca di bukunya degraft itu kan terletak 

antara jawa tengah dan jawa timur tidak eksplisit di Jepara, kalo itu pun tome 

pires antara bali dan ini itu kan jarak yang cukup jauh ada yang namanya 

keling terus dikaitkan dengan holing Itu kan pengembangan bahar ajar sih, 
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Saya susah kalo yang seperti ini saya susah nerangke, kalo saya kan rujukanya 

buku babon sejarah Indonesia jilid 1,2,3,4 dst itu lo, rujukanya kan itu kalo 

tidak ada ya trus bagaimana, kerajaan holing itu sedikit sekali materinya, 

letanya di jepara trus kelanjutan kerajaan holing seperti apa berahirnya 

kenapa? kenapa kok berahir?, berahir kapan kok tidak ada penjelasan.” 

A  : “Apakah Bapak membuat tema sendiri?” 

B : “Kelas sepuluh itu materinya sudah ditentukan jadi kita tidak leluasa 

menentukan materi diluar holing kan tidak bisa, bahan ajar kan sudah 

ditentukan pemerintah materinya ini dan ini kalo saya memilih tema sendiri 

nanti malah diluar misalnya sejarah lokal dimasukkan kan gak mungkin 

karena waktunya terbatas paling-paling ya itu dulu MGMP jepara usul ada 

materi muatan local terutama sejarah jepara dimasukkan tapi sekarang kan 

sudah di akomodasi di kerajaan-kerajaan islam walaupun secara ekslisit tidak 

di terangkan tapi guru kan mempunyai keleluasaan penyampaianya, misalnya 

nantikan pergantian kekuasaan demak pajang mataram itu lo, kan bisa 

menyinggung jepara bagaimana peran jepara la waktu portugis datang 

biasanya saya pakai bukunya degraff awal berdirinya mataram runtuhnya 

mataram kan ada.” 

A : “Menurut Bapak bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?” 

B : “Untuk pelajaran sejarah itu memang ya rata-rata anak itu tidak begitu minat 

ya, anak-anak  yang disukai kita realistis saja itu yang ditekuni adalah mata 

pelajaran UN selama ada mata pelajaran di bedakan UN dan tidak UN itu 

mata pelajaran seprti ini itu di anggap tidak penting standarnya itu UN 
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makanya kendala bagi guru-guru yang mapel tidak UN itu harus bagaiman 

membuat yang penting bocah senang dulu gak apa-apa masalah materi tidak 

menguasai gak apa-apa yang penting sudah mengikuti.” 

A : “Bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap minat siswa?” 

B : “Kalo dengan dikurikulum 2013 anak mulai kritis banyak bertanya 

pembelajaran k13 itu mulai menampakan hasil anak-anak sekarang itu lebih 

kritis ya berarti saintifiknya berhasil kemudian keterampilan yang diharapkan 

berbicara dan  menulis itu ya karena dipaksa anak untuk menulis karena soal 

uraianya gak pilihan ganda dipaksa berbicara karena setiap pertemuan 

hamper-hampir selalu ada diskusi dan persentasi jadi anak dibiasakan jadi 

anak kritis Cuma kalo ditanya apakah dengan model seperti itu anak jadi suka 

belum tentu saya tidak bisa menjawab” 

A : “Apakah ada siswa yang memang tertarik dengan sejarah?” 

B : “Iya beberapa, saya mengajar di ips 3 itu hasilnya yang suka sejarah hanya 5 

orang, hanya 5 orang yang sering kalo ada kegiatan minta dilibatkan dan 

diikutkan seperti seminar sejarah minta di undang itu hanya 5 orang dikelas 

ips 2 ya hanya beberapa tidak bisa semuanya, tapi saya tidak harus memaksa 

anak menjadi sejarawan yang saya ajari sejarah harus bisa sejarah paling ndak 

setidaknya dia mengerti sejarah indonesia atau sudah pernah tahu lah, saya 

kan menekankan begini belajar sejarah itu bukan belajar menghafal tahun 

tanggal tetapi bagaimana memahami  dibalik hikmah sebuah peristiwa yang 

bisa anda gunakan dalam  kehidupan hari ini maupun dimasa yang akan 

datang karena ada kesamaan-kesamaan peristiwa didalam kehidupan itu ya 
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trus siswa mulai tertarik saya lebih kemotivasi kalo dalam pembelajaran 

sejarah itu penanaman motivasi nilai-nilai” 

A : “Setelah Bapak memberi motivasi apakah ada tanggapan positif dari siswa?” 

B : “Ya ada tanggapan anak merespon ada yang seperti itu tetapi kalo disuruh 

menyukai pelajaran sejarah dirangking itu saya kira anak tidak suka” 

A: “Bagaimana nilai siswa sewaktu Bapak baru mengajar di SMA N 1 Bangsri?” 

B : “Nilai siswa awalnya saya mengajar nilainya jelek karena saya menyesuaikan 

dulu anak-anak tak beri tugas kelompok itu keberatan, nilainya kan jelek-

jelek, saya mengajar ditahun pertama  2014 kan itu saya beri nilai kok nilainya 

hanya 7 ya hanya sebatas KKM, bahkan banyak yang tidak tuntas itu setelah 

mid semester  kan kelihatan yang mencapai KKM berapa persen yang tidak 

mencapai KKM berapa persen itu” 

A : “Lalu perubahan apa yang Bapak terapkan untuk mengatasi hasil nilai siswa 

tersebut?” 

B : “Perubahanya pada pembelajaran tugas-tugasnya tidak terlalu berat seperti 

sebelumnya saya melihat karakternya owh ini tugasnya gak usah terlalu 

banyak, tugasnya dulu kan ada brosing kemudian saya beri tabel-tabel tak 

suruh mengerjakan, setiap selesai hari ini besuk tak tagih setelah besuk tak 

tagih jadi terlalu banyak kemudian tagihan kepada anak saya kurangi sekarang 

perkembangan nilai yang tidak tuntasnya menurun jadi persentasi yang tuntas 

naik yang pertama saya menyesuaikan yang tidak tuntas bukan berarti dia 

bodoh mungkin tugasnya terlalu berat sehingga dia tidak tuntas saya kan 

strandarnya ini dan ini awal-awal kan gitu sehingga anak-anak tidak tuntas 
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karena tidak memenuhi kriterria yang saya buat ,lalu saya menurunkan great 

sehingga tuntas ,jadi tuntas tidak tuntas tergantung gurunya tergantung 

gurunya buat soal ,saya kalo buat soal seperti susah banyak yang gak tuntas 

,karena saya gak mau repot-repot dari pada nanti  saya remidi ,saya  buat soal 

yang sekiranya mudah dipahami siswa jadi siswa gak perlu belajar membaca 

buku menghafalkan gak usah ,pokoknya soalnya menganalisis menurut 

dia.ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan sejarah itu malah mengajar 

sejarah tidak usah susah-susah yang penting siswa senang dan mendenngarkan 

lalu paham sudah cukup” 

A: “Jadi bisa dibilang dahulu dan sekarang siswa lebih senang sekarang?” 

B : “Ya  beda orientasi, senang sekarang dengan pembelajaranya karena untuk 

permainan menyenangkan dengan kurikulum 2013 memang dibuat seperti itu 

ya lebih kekarakter tadi memahami sebuah peristiwa dan diambil hikmahnya 

hanya itu saja.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA  SISWA 

Nama Siswa  : Miftahudin Sofirul Ulum 

Kelas    : X IIS 3 

Tanggal Wawancara : 19 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013?” 

B : “Ya mengajarkan siswa untuk bekerja dengan kelompok” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013?” 

B :Baik karena bisa lebih mengetahui tentang cara bermusyawarah, 

menyelesaikan masalah dan lebih aktif” 

A :“Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia?” 

B :“Saya suka sejarah karena lebih bisa mengetahui sejarah-sejarah jaman 

dahulu” 

A :“Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa?” 

B :“Sudah ,karena gurunya enak, enaknya karena penjelasanya mudah 

dipahami” 

A :“Apakah Pak Supriyanto sering ceramah?” 

B : “Iya sering” 

A :“Menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik?” 

B :“ Ya diskusi kalo pergantian materi kan diskusi di suruh nyari-nyari gitu 

biar tambah wawasan buat kelompok gitu” 

A :“jadi kamu sukanya diskusi kelompok?” 
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B : “Ya” 

A :“Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik?” 

B :“Belum, ya karena klo biasanya di terangin kadang saya suka ngomong 

sendiri ,kalo tugas ya jarang mengerjakan” 

A :“Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah Indonesia wajib?” 

B :“Saya kesulitan karena kurang tahu dan kurang membaca” 

A :“Apakah temanmu juga mengalaminya?” 

B :“Iya sebagian besar temenku kesulitan seperti itu, mungkin karena belum 

ada kemauan” 

A :“Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 

dan 2 apakah ada kenaikan minat?” 

B :“Dulunya saya tidak terlalu minat setelah materi Sejarah Indonesia bagian 

waktu proklamasi saya mulai minat” 

A :“Bagaimana perbandingan mengajar guru sejarah Indonesia waktu 

semester 1 dengan semester 2 apakah ada perubahan? Seperti apa?” 

B :“Ada, dulu itu gurunya sering membaca sendiri seperti tidak 

memperhatikan muridnya gitu tapi sekarang lebih memperhatikan” 

A :“Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan 

mengunakan pendekatan scientific atau ilmiah? 

B :“Bagus, saya senang” 

A :“Apa saja model dan metode  pembelajaran yang sudah diterapkan guru 

sejarah Indonesia yang kamu ketahui?” 
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B :“Ya diskusi trus persentsi di depan kelas. kaya disuruh mencari-cari lebih 

kewawasan lewat internet” 

A :“Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah 

Indonesia?” 

B :“Video terus gambar gitu” 

A : “apa ada yang lain?” 

B   : “gak pernah baru itu” 

A   : “Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah?” 

B   : “Saya paling suka video” 

A :“Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber internet? 

Sumber pembelajaran apa saja yang diberikan guru selain internet? 

Apakah guru pernah mengajak ke museum, tempat situs-situs sejarah atau 

semacamnya? 

B  : “Iya pakai internet dan lewat buku dari perpustakaan” 

A :“Aktifkah suasana di dalam kelas ketika pembelajaran 

berlangsung?kenapa?” 

B  : “Aktif,,ya kalo misalnya persentasi didepan ada yang bertanya terus 

menjawab kalo gak tahu bisa dibantu kelompok yang lainya gitu” 

A : “Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama 

pembelajaran berlangsung?” 

B : “Saya senang kegiatan diskusi-diskusi itu” 

A : “Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia?” 
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B  : “Membuat powertpoint misalnya tentang sejarah terus mengerjakan soal-

soal mencari gambar-gambar lewat internet” 

A : “Apakah tugas yang di berikan oleh guru sulit atau mudah? Kenapa? 

B : “Tugas yang paling sulit itu membuat powerpoint karena tidak ada 

leptopnya  kalo yang paling mudah kalo disuruh  mengerjakan soal-soal” 

A : “berarti soal-soalnya gampang ya?” 

B : “Iya karena bisa nyari diinternet juga” 

A : “berarti waktu mengerjaka soal boleh cari di internet ?” 

B : “ya kalo pas dikasih pekerjaan rumah” 

A : “soalnya seperti apa biasanya?” 

B : “pendapat” 

A :“Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?” 

B : “Belum kayaknya” 

A : “Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah 

baik?” 

B : “Ya kadang masih dibawah,” 

A : “Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 sampai sekarang,  

Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 sampai sekarang 

berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan? 

B : “Nilai keterampilanya, pengetahuannya tambah, lebih baik dari semester 

sebelumnya dulu itu nlinya dibawah kkm jauh malah sekitar 50 sekarang 

bisa nyampe 70 keatas” 
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TRANSKRIP WAWANCARA SISWA 

Nama Guru  : Hendro Cahyo Utomo 

Kelas    : X MIIA 2 

Tanggal Wawancara : 23 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013?” 

B : “Kurikulum 2013 ini lebih berbeda dengan KTSP dulu waktu KTSP guru 

itu lebih memberikan pendapat atau pegertian kepada siswa dan memberi 

atau disuruh mencari sekarang siswa hanya untuk mencari atau 

menanyakan kepada guru” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013?” 

B :“Penerapan ini memberikan wawasan yang lebih baru dan ini membuat 

siswanya lebih mandiri” 

A :“Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia?” 

B :“Ini sangat berarti bagi saya karena saya belum begitu tahu tentang sajarah 

Indonesia jadi saya akan mendapatkan lebih ilmu yang lebih banyak dari 

pembelajaran sejarah ini” 

A : “jadi awalnya kamu sudah punya keinginan ingin tahu?” 

B :“Iya” 

A :“Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa?” 

B :“Ini pak priyanto mengajarkan sejarah lumayan menarik karena bisa 

memberikan video-video tayangan dari sejarah yang belum pernh 

diketahui semua siswanyai” 
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A :“Jika belum, menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik?” 

B : “ya seharusnya itu lebih aktif dan ada turun tangan ke suatu sejarah yang 

harus kita ketahui dimana tempatnya dan bagaimana asal usulnya” 

A :“Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik?” 

B :“Ya saya mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan baik saya 

setiap ada tugas saya akan memberikan tugas itu tepat waktu dan semua 

tugas saat ini sudah saya berikan” 

A :“Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah Indonesia wajib?” 

B : “Tentunya ada ,soalnya untuk mengingat suatu sejarah itu lebih sulit dan 

bacaanya banyak maka untuk menghafalkanya juga lumayan sulit” 

A :“Apakah temanmu juga mengalaminya?” 

B :“Mungkin iya tapi Cuma sebagian” 

A :“Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 

dan 2 apakah ada kenaikan minat?” 

B :“Ya saya tentunya semakin antusias karena semakin naiknya semester ini 

pelajaran sejarah yang saya pelajari itu lebih banyak dan lebih memberi 

saya wawasan yang lebih baru lagi” 

A :“materi apa yang bikin kamu suka sejarah?” 

B :“penyebaran islam ,karena itu memberi wawasan baru soal materi islam 

yang lebih dulu sebelum saya lahir dan itu termasuk pembelajaran yang 

baru” 

A :“Bagaimana perbandingan mengajar guru sejarah Indonesia waktu 

semester 1 dengan semester 2 apakah ada perubahan? Seperti apa?” 
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B :“Sepertinya hampir sama karena sering masuknya itu seperti di semester 

satu karena Pak Supriyanto itu banyak kegiatan jadi sering tidak masuk 

mengajar” 

A :“jadi seringnya pembelajaranya apa? Diskusi?” 

B :“Iya” 

A :“Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan 

mengunakan pendekatan scientific atau ilmiah?( mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, mengkomunikasikan) 

B :“Pak Supriyanto sudah menanamkan pendekatan scientifik atau ilmiah dia 

menayangkan suatu video dan siswanya harus mengamati dan setelah 

mengamati menyuruh siswanya untuk menanya tapi mencoba datang ke 

tempatnya langsung ke musium belum pernah” 

A :“Apa saja model dan metode  pembelajaran yang sudah diterapkan guru 

sejarah Indonesia yang kamu ketahui?” 

B :“Ya selain diskusi suruh persentasi membuat powertpoint tentang suatu 

materi sejarah tersebut” 

A :“Apakah model dan metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru 

sudah menarik? Jika belum kenapa?” 

B :“Lumayan  menarik, lebih menariknya ketika di tamplkan suatu video 

tentang sejarah yang ada dibuku tersebut” 

A : “Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah 

Indonesia?” 

B   : “Tentunya teknologi yang lebih modern seperti leptop dan powertpoint” 

A   : “Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah?” 

B   : “Yang saya suka ketika membuat powerpoint” 
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A :“Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber 

internet?” 

B  : “Tentunya iya karena guru  menyuruh mencari informasi di internet agar 

wawasan kita lebih luas” 

A : “ alat apa yang kamu pakai?” 

B  : “handfhone dan leptop” 

A  : “apa kamu juga memakai buku?” 

B : “ya karena dibuku lebih memudahkan untuk dibaca tapi lebih banyak cari 

diinternet” 

A : “Aktifkah suasana di dalam kelas ketika pembelajaran 

berlangsung?kenapa?” 

B  : “Saat  Pak Supriyanto mengajar itu siswanya juga menurut untuk diam 

mengamati dan setelah di sampaikan oleh Pak Supriyanto siswanya juga 

bertanya yang belum paham” 

A : “Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama 

pembelajaran berlangsung? 

B : “Iya saya lebih suka yang seperti itu karena kita diajari untuk lebih mandiri 

dan lebih tepat waktu untuk mengerjkan tugas tersebut” 

A : “apakah kamu ada beban?” 

B : “sampai saat ini saya tidak ada beban” 

A : “Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia?” 

B : “Selain diskusi tugasnya yaitu membuat soal dari buku-buku trus mencari 

sumber-sumber di internet tentang sejarah Indonesia islam atau masa 

lampau” 
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A : “Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?” 

B : “Pak Supriyanto itu mengajarkan sikap kita untuk lebih memberikan 

informasi dari sumber-sumber internet agar pembelajaranya lebih luas dan 

juga mengajari kita untuk mandiri karena mengumpulkan tugasnya harus 

tepat waktu” 

A :“apakah pernah menyampaikan sikap dari tokoh tertentu?” 

B : “sampai saat ini belum pernah” 

A : “Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah 

baik?” 

B : “Saya puas karena selama ini saya selalu mendapatkan nilai yang baik” 

A : “Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 sampai sekarang,  

Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 sampai sekarang 

berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan? 

B : “Saya selalu ada perubahan yang sangat signifikan yang awalnya delapan 

biasanya bisa mencapai seratus kemaren baru sembian hamper dapat 

seratus karena salah cuma satu nomer” 

A : “kenapa naik, apakah soalnya terlalu gampang?” 

B : “sepertinya materinya itu sama mudah tetapi ini lebih mudah lagi karena 

itu sesuai pemahaman kita sendiri pendapat kita sendiri,kalo dulu lebih ke 

pengetahuan” 

A : “Apakah ada beban jika setiap guru memberi tugas diskusi ?” 

B : “Tentunya membebani itu seperti matematika itu lumayan sangat 

membebani diri kita karena soalnya itu biasanya itu soalnya satu sampai 

30 dan harus diselesaikan” 
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TRANSKRIP  WAWANCARA SISWA 

Nama Guru  : Natya Erlita Sari 

Kelas    : X MIIA 2 

Tanggal Wawancara : 23 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013?” 

B : “Kurikulum 2013 itu lebih ke siswanya sendiri yang mencari-mencari , 

yang tidak tahu menanyakan kepada gurunya” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013?” 

B : “Untuk pertama kali kita kan dari KTSP untuk pindah ke kurikulum 2013 

sangatlah berbeda namun seiring berjalanya waktu kita dapat mengetahui 

dan cara-cara bagaimana menerapkan kurikulum 2013 ini” 

A : “Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia?” 

B : “Untuk minat pembelajaran sejarah banyak karena, dapat mengetahui 

zaman purba sampai zaman sekarang” 

A : “jadi awalnya kamu sudah memiliki ketertarikan dengan pembelajaran 

sejarah?” 

B : “Iya” 

A : “Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa? 

B : “Lumayan menarik,” 

A : “menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik?” 
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B : “Dan kita bisa mempraktekkanya untuk mengetahui peninggalan sejarah 

yang masih ada,ya kita bisa kemusium untuk mengatahui sejarah yang 

ada dimusium” 

A : “Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik?” 

B : “Menurut Saya sudah baik, Karena saya sudah mengerjakan dan 

menyelesaiakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru” 

A : “Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah Indonesia wajib? 

B : “kita harusnya dapat mempelajari sejarah dengan dalam tapi pikiran kita 

sudah terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang lain jadinya untuk 

menghafal dan untuk mengetahuinya susah” 

A : “apakah temanmu juga mengalaminya?” 

B : “mungkin beberapa” 

A : “Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 

dan 2 apakah ada kenaikan minat?” 

B : “Kalo saya lebih suka ke zaman yang purba karena kita bisa mengetahui 

zaman dahulu bagaimana orang-orang purba itu bisa bertahan hidup 

berkembang menjadi sekarang ini 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan 

mengunakan pendekatan scientific atau ilmiah?( mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, mengkomunikasikan) 

B : “Iya sudah di terapkan namun untuk bertanya dengan ahlinya di museum 

belum pernah” 

A : “Apa saja model dan metode  pembelajaran yang sudah diterapkan guru 

sejarah Indonesia yang kamu ketahui?” 
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B : “Ya selain diskusi di suruh persentasi, membuat powertpoint” 

A : “Apakah model dan metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru 

sudah menarik? Jika belum kenapa? 

B : “Ya menariknya ketika di tamplkan suatu video tentang sejarah ” 

A : “Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah 

Indonesia? 

B : “.ya laptop dan tablet dan lain-lain” 

A : “Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah?” 

B : “Saya lebih suka video yang ada 

A : “Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber 

internet” 

B   : “Biasanya waktu pelajaran kita bisa memakai handphone untuk mencari 

sumber lain selain yang ada dibuku yaitu di internet” 

A   : “apakah kamu juga mengunakan buku?” 

B   : “iya juga memakai buku namun kita bisa berperinci dengan internet 

karena lebih terperinci dan rangkuman-rangkumannya lebih baik yang di 

internet” 

A : “Aktifkah suasana di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung?? 

B  : “Iya aktif” 

A : “Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama 

pembelajaran berlangsung?” 

B  : “Untuk saat ini belum ada beban karena tugasnya belum terlalu berat” 

A  : “Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia??” 
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B : “Selain diskusi tugasnya yaitu membuat soal dari buku terus mencari 

sumber di internet” 

A : “Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?” 

B  : “Ya kedisiplinan” 

A : “Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah 

baik?” 

B : “Alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang baik” 

A : “Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 sampai sekarang,  

Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 sampai sekarang 

berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan?” 

B : “Saya semester satu itu delapan dan kemaren mid semester dapat Sembilan 

puluh. Dulu Lebih mudah karena kalo dulu kan soalnya kan lebih 

kepengetahuan ,kalo pengetahuan kan menghafalkanya susah kalo 

pendapat sendiri kan mudah karena kita tinggal berpendapat.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA SISWA 

Nama Guru  : Afi Faiz 

Kelas    : X BAHASA 

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013?” 

B : “Siswa yang mencari informasi sendiri” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013?” 

B : “Kurang siap, saya lebih suka kurikulum 2006. Karena kurikulum 2013 

agak memberatkan sehingga siswa  tidak siap  tidak siapnya karena tugas-

tugasnya” 

A : “Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia?” 

B : “Saya minat dengan pembelajaran sejrah Indonesia karena bisa 

mengetahui kehidupan masa lampau” 

A : “Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa? 

B : “Menarik karena Pak Supriyanto ngajarnya kadang serius kadang suka 

bercanda” 

A : “menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik?” 

B : “Sejarah lebih menarik jika dikembangkan dengan pembelajaran diluar 

kelas” 

A : “Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik?” 
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B : “Iya karena dalam pembelajaran saya mendengarkan guru” 

A : “Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah Indonesia wajib? 

B : “Ramainya kelas kan bisa menganggu konsentrasi” 

A : “apakah temanmu juga mengalaminya?” 

B : “Iya mengalami kebanyakan mengalami” 

A : “Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 

dan 2 apakah ada kenaikan minat?” 

B : “Kalo saya sendiri saya semakin suka karena sejarah membuat saya 

menjadi semakin penasaran terutama prasejarah 

A : “Bagaimana perbandingan mengajar guru sejarah Indonesia waktu 

semester 1 dengan semester 2 apakah ada perubahan? 

B : “Kalo mengajarnya Pak Supriyanto sebagian banyak yang ngantuk karena 

terus bercerita” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan 

mengunakan pendekatan scientific atau ilmiah?( mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, mengkomunikasikan)” 

B : “Sangat menarik , karena kita harus mengamati dulu kemudian menanya 

dan dalam pembelajaran kita mencari sendiri dan tidak hanya 

mendengarkan” 

A : “Apakah model dan metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru 

sudah menarik? Jika belum kenapa? 

B : “Ya paling membuat kelompok mengamati saat menerangkan ,kita disuruh 

Tanya kalo tidak jelas diskusi terus maju persentasi atau ceramah ” 
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A : “Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah 

Indonesia? 

B : “.Yang di pakai leptop, proyektor pernah juga memakai peta” 

A : “Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah?” 

B : “Proyektor karena bisa menonton video dan gambar 

A : “Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber 

internet” 

B   : “Ya memakai internet dengan mengunakan handphone dan leptop” 

A   : “Disini koneksi internet cepat apa tidak?” 

B   : “ya lumayan” 

A : “Apakah temenmu bnyak yang bawa handphone? 

B  : “Ya hamper rata” 

A :“Aktifkah suasana di dalam kelas ketika pembelajaran 

berlangsung?kenapa?” 

B  : “Ya ramai, ramainya kadang ngobrol kadang diskusi ada yang diskusi ada 

yang bicara sendiri” 

A  : “Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama 

pembelajaran berlangsung?” 

B : “Kalo beban ya pasti ada, bebanya itu kalo saya tidak bisa mengikuti 

mahsudnya kedepanya tidak paham materi itu terutama kalo saya tidak 

masuk karena sakit” 

A : “Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia?Apakah tugas yang di berikan oleh guru sulit atau mudah?” 
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B  : “Mengamati trus tugas dari buku paket powert point kalo kesulitanya itu 

ketika berdiskusi dengan teman” 

A : “Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?” 

B : “Ya seperti sikap kepemimpan gajah mada” 

A : “Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah 

baik?” 

B : “Belum terlalu baik karena belum terlalu giat belajar” 

A : “Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 sampai sekarang,  

Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 sampai sekarang 

berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan?” 

B : “ada perubahan dari 75 ke 80 
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TRANSKRIP WAWANCARA SISWA 

Nama Guru  : Devi Riskiana 

Kelas    : X BAHASA 

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2015 

A : Pewawancara 

B : Informan 

A : “Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013?” 

B : “Siswa aktif mencari sendiri dan tidak diberi tahu guru” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang penerapan kurikulum 2013?” 

B : “Suka karena lebih tahu pendalamanya dan mencari tahu sendiri” 

A : “Bagaimana minat kamu dengan pembelajaran sejarah Indonesia?” 

B : “Tidak suka banyak hafalanya dan bingung gitu karena materinya banyak” 

A : “Menurutmu apakah pembelajaran sejarah Indonesia yang di lakukan guru 

sudah menarik?kenapa? 

B : “Ya sudah menarik, menerangkanya bagus banyak cerita yang kemana-

mana dan lucu” 

A : “menurutmu pembelajaran sejarah seperti apa yang menarik?” 

B : “Saya lebih suka mengetahui masa lalu dengan video gitu” 

A : “Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan 

baik?” 

B : “Iya sudah, kalo ada tugas saya kerjakan” 

A : “Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah Indonesia wajib? 
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B : “Kelas ramai sehingga terganggu” 

A : “Bagaimana minat kamu terhadap pembelajaran sejarah dari semester 1 

dan 2 apakah ada kenaikan minat?” 

B : “Ya lebih baik semester 2 awalnya dulu tidak terlalu suka, suka materi 

yang sekarang kerajaan-kerajaan islam 

A : “Bagaimana perbandingan mengajar guru sejarah Indonesia waktu 

semester 1 dengan semester 2 apakah ada perubahan? 

B : “Ada perubanhanya kalo semester satu terlalu sering masuk kalo sekarang 

kadang libur” 

A : “Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sejarah dengan 

mengunakan pendekatan scientific atau ilmiah?( mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, mengkomunikasikan)” 

B : “Ya lebih bisa aktif mencari sendiri” 

A : “Apakah model dan metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru 

sudah menarik? Jika belum kenapa? 

B : “Memberi tugas ulangan atau ya saling memperlihatkan powetpoint” 

A : “Media pembelajaran apa saja yang pernah di pakai guru sejarah 

Indonesia? 

B : “.Leptop dan flasdish” 

A : “Media apa yang paling kamu suka dalam pembelajaran sejarah?” 

B : “video dan gambar 

A : “Dalam kegiatan belajar mengajar apakah kamu memakai sumber 

internet” 
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B   : “Pernah saya memakai handphone kadang wifi sulit tergantung 

posisinya” 

A  : “Bagaimana tanggapanmu ketika kamu dituntut untuk aktif selama 

pembelajaran berlangsung?” 

B : “Gak ada beban, ya selalu ikut perintah guru” 

A : “Tugas apa saja yang pernah di berikan guru dalam pembelajaran sejarah 

Indonesia?Apakah tugas yang di berikan oleh guru sulit atau mudah?” 

B  : “Ya membuat soal sejarah dalam buku paket gitu, powet poin kelompok 

yang susah itu tugas power poin temenya gak ada yang mau ngerjain terus 

juga jarak rumah” 

A : “Sikap seperti apa saja yang yang di ajarkan oleh guru sejarah Indonesia?” 

B : “Ada yang di ajarkan seperti materi kerajaan hindu, budha dan islam” 

A : “Saat ini nilai sejarah Indonesia yang kamu sudah dapatkan apa sudah 

baik?” 

B : “Sudah” 

A : “Apakah kamu dapat perubahan nilai dari semester 1 sampai sekarang,  

Berapa rata-rata nilai yang kamu dapat dari semester 1 sampai sekarang 

berkenaan nilai Sikap, pengetahuan, keterampilan?” 

B : “Awalnya 70 sekarang bisa 85 marerinya mudah sekarang” 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Sekolah   : SMAN 1 Bangsri   
Matapelajaran   : Sejarah 
Kelas/Semester   : X/Genap  
Materi Pokok                : Perkembangan Jaringan Keilmuan Islam di Nusantara 

Alokasi Waktu   : 90 menit 
  

A. Kompetensi Inti (KI) 
 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan da-

lam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknolo-

gi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

1.1 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan ajaran agamanya 

1.2 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam toleransi antar umat beragama 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli terhadap berbagai hasil budaya 

pada masa pra aksara, Hindu-Buddha dan Islam 

2.3 Berlaku jujur dan bertanggung-jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari 

pembelajaran sejarah 

3.8  Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan 

menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini. 

3.8.1. Mengemukakan peran istana dalam pengembangan tradisi keilmuan is-
lam Nusantara. 

3.8.2. Menganalisis perkembangan tradisi ke ilmuan islam di berbagai kerajaan 
di  Nusantara 

3.8.3. Menganalisis keterkaitan antara perkembangan tradisi keilmuan islam 
dengan penyebaran islam di Nusantara.  

3.8.4. Mendeskripsikan model pelaksanaan pendidikan islam pada masa  

perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

4.7 Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam 

dengan menerapkan cara berfikir kronologis dan pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk 

tulisan 
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4.7.1. Menyusun dalam bentuk tulisan  tentang perkembangan jaringan 

keilmuan islam di Nusantara 

 

C. Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tahapan inkuiri: menyajikan fenom-
ena, observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 
menganalisis data, dan menyusun kesimpulan peserta didik dapat: 
 

 Mendeskripsikan peran istana dalam pengembangan tradisi keilmuan islam 

Nusantara 

 Menganalisis  perkembangan tradisi ke ilmuan islam di berbagai kerajaan di 

Nusantara 

  Menganalisis keterkaitan antara perkembangan tradisi keilmuan islam dengan 

penyebaran islam di Nusantara 

 Menganalisis model pelaksanaan pendidikan islam pada masa  perkembangan 

kerajaan islam di Nusantara 

  Menyajikan dalam bentuk tulisan  tentang perkembangan jaringan keilmuan 

islam di Nusantara 

 

D. Materi Pembelajaran  
1. Materi Fakta  

a. Istana 
b. Benda benda hasil budaya kerajaan kerajaan Islam. 
c. Kerajaan Islam 

 

2. Materi Konsep  
a. Tradisi 
b. Jaringan 
c. Pendidikan 
d. Budaya 
e. Nusantara 

3. Materi Prinsip  
a. Agama Islam 
b. Tradisi Islam 
c. Ilmu 

4. Materi Prosedur 

a. Masa kerajaan Islam 
b. Perkembangan keilmuan Islam 
c. Perkembangan Islam 

E. Model dan Metode Pembelajaran 
a. Model Pembelajaran: Inkuiri 
b. Metode Pembelajaran: studi literatur, diskusi, kerja kelompok, dan penugasan 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
1. Media:  

a. LK (Lembar Kerja) 
b. Peta jalur masuknya pengaruh agama dan budaya Islam 
c. Power point 
d. Buku-buku karya sastra Islam.  

2. Alat/Bahan:  
a. Laptop  
b. LCD  

3. Sumber Belajar:  
a. Internet     

b. Peta persebaran Islam di Indonesia 

c.  Lingkungan sekitar peserta didik 
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d. Hamid, Abdul, Dr, dkk, Modul Mata PelajaranSejarahPeminatanSMA kelas X, 

Direktorat Sejarah dan NilaiBudaya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, 

Jakarta, 2013 

e. Taupan, Muhammad, dkk, Sejarah Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa 

untuk  SMA Kelas X, PT Sewu, Bandung, Juni 2012 

f. Mustopo, Habib, dkk, Sejarah 1 wajib, Kelas X SMA, Yudhistira, Jakarta, 

Juni 2013 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

 
No
. 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

1 Pendahuluan 1. Guru memberi salam, selanjutnya  menanyakan 

kabar peserta didik, dengan menyampaikan 

ucapan “Bagaimana kabar kalian hari ini? su-
dah siapkah belajar?” Siapa saja yang tidak bisa 
hadir dalam pembelajaran hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk mengecek 
kebersihan kelas, minimal di sekitar meja dan 
kursi tempat duduknya. 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi 
yang akan dipelajari, dengan pertanyaan “Masih 
ingatkah kalian bagaimana Islam masuk ke In-
donesia ?, Bagaimana hasil budaya masa kera-
jaan Islam?  

4. Selanjutnya Guru menampilkan buku karya 
sastra masa Islam. Siswa menanggapi buku ter-
sebut dengan berbagai pendapat. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau 
KD yang akan dicapai. 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan mate-
ri dan penjelasan tentang kegiatan yang akan 
dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas pada pertemuan ini. 

10 

2 Inti 1. Penyajian fenomena 

 Guru menyajikan fenomena dengan 

menunjukkan buku-buku karya kerajaan 
Islam 

  Guru membagi kelompok (masing-masing 

beranggotakan 4 sd 5 orang peserta didik) 
(guru telah menyiapkan label nomor ab-
sensi dan dipasang pada bagian saku sera-
gam peserta didik). 

2. Observasi 

 Peserta didik ditugaskan mempelajari 

perkembangan jaringan keilmuan Islam 
melalui pengamatan terhadap film/gambar 
dan atau buku bacaan (guru telah 
menugaskan siswa untuk menyiapkan 
sumber-sumber belajar tersebut). 

 Peserta didik ditugaskan membaca dan 

memahami perkembangan jaringan 
keilmuan Islam di nusantara dari berbagai 
sumber informasi (telah ditugaskan untuk 
membaca dan membawa bacaan dari 
rumah).  

3. Rumusan Masalah: peserta didik dimotivasi 
untuk merumuskan masalah: 

70 



151 
 

 
 

 
No
. 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

 Bagaimana hasil identifikasi peran istana 

dalam pengembangan tradisi keilmuan is-
lam Nusantara 

 Bagaimana hasil identifikasi  perkembangan 

tradisi ke ilmuan islam di berbagai kerajaan 
di Nusantara 

 Bagaimana hasil identifikasi   keterkaitan 

antara perkembangan tradisi keilmuan 
islam dengan penyebaran islam di 
Nusantara 

 Bagaimana hasil identifikasi   model 

pelaksanaan pendidikan islam pada masa  
perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

 Bagaimana hasil identifikasi perkembangan 
jaringan keilmuan islam di Nusantara  

4. Pengajuan Hipotesis:  

 Guru menugaskan peserta didik untuk 

merumuskan hipotesis berdasarkan rumu-
san masalah. 

5. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik diminta mengumpulkan data 

hasil observasi melalui pengamatan 
film/gambar dan peta tentang peran istana 
dalam pengembangan tradisi keilmuan is-
lam Nusantara . 

 Peserta didik ditugaskan untuk 

mendiskusikan perkembangan tradisi ke 
ilmuan islam di berbagai kerajaan di 
Nusantara 

 Peserta didik berdiskusi tentang keterkaitan 

antara perkembangan tradisi keilmuan 
islam dengan penyebaran islam di 
Nusantara 

  Peserta didik berdiskusi tentang model 
pelaksanaan pendidikan islam pada masa  

perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

 Peserta didik berdiskusi tentang 
perkembangan jaringan keilmuan islam di 
Nusantara  

6. Analisis Data 

 Peserta didik menganalisis peran istana 

dalam pengembangan tradisi keilmuan is-
lam Nusantara . 

 Peseta didik menganalisis  perkembangan 

tradisi ke ilmuan islam di berbagai kerajaan 
di Nusantara 

 Peserta didik menganalisis keterkaitan an-

tara perkembangan tradisi keilmuan islam 
dengan penyebaran islam di Nusantara  

 Peserta didik berdiskusi tentang model 

pelaksanaan pendidikan islam pada masa  
perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

 Peserta didik berdiskusi tentang perkem-
bangan 
Jaringan keilmuan Islam di nusantara 

7. Menyusun Kesimpulan:  
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No
. 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Peserta didik mempresentasikan secara lisan 
tentang: 

 Hasil identifikasi menganalisis peran istana 

dalam pengembangan tradisi keilmuan is-
lam Nusantara . 

 Hasil identifikasi perkembangan tradisi ke 

ilmuan islam di berbagai kerajaan di 
Nusantara 

 Hasil identifikasi keterkaitan antara 

perkembangan tradisi keilmuan islam 
dengan penyebaran islam di Nusantara  

 Hasil identifikasi model pelaksanaan 

pendidikan islam pada masa  
perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

 Hasil identifikasi  perkembangan 
Jaringan keilmuan Islam di nusantara 

3 Penutup 1. Guru bersama-sama dengan peserta didik 
membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran,  

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk tugas kelompok dan 
menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya, yaitu Hasil-hasil ke-
budayaan Islam yang masih ada sampai 
sekarang. Guru menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam. 

10 

 
 
H. Penilaian  

1. Bentuk Instrumen dan Jenis/Teknik Penilaian: 
a. Bentuk Instrumen berupa Tes:  

1) Tes tulis bentuk uraian (Lampiran 1). 
 

b. Bentuk Instrumen berupa Non Tes: 

1) Observasi sikap (Lampiran 2). 
2) Penilaian proyek (Lampiran 3).  

 
 

Mengetahui,      Bangsri,         Juli  2015 
Kepala Sekolah                  Guru Pengajar 

 
 
 
 
 
 
 Drs. Nur Kholiq, M.Pd     Supriyanto, SPd,  
 Pembina Utama Muda            
 NIP 197201042 00604 1 010          NIP. 19630108 198703 1 0 
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Lampiran 6 

Lembar Kerja Siswa 
 Mapel sejarah wajib pertemuan ke 28 

 
Kompetensi Dasar / KD 

3.8   Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan 

dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia 

dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. 
3.8.1. Mengemukakan peran istana dalam pengembangan tradisi keilmuan islam 

Nusantara. 
3.8.2. Menganalisis perkembangan tradisi ke ilmuan islam di berbagai kerajaan di  

Nusantara 

3.8.3. Menganalisis keterkaitan antara perkembangan tradisi keilmuan islam dengan 
penyebaran islam di Nusantara.  

3.8.4.Mendeskripsikan model pelaksanaan pendidikan islam pada masa  
perkembangan kerajaan islam di Nusantara 

 
KELOMPOK 1 dan 2 

Mengidentifikasi dan Menganalisis 
 peran istana dalam pengembangan tradisi keilmuan Islam Nusantara 

 
Kelas     : 

Hari / Tanggal   : 

Nama anggota kelompok   : 

1. ....................................... 

2. ......................................... 

3. ....................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

Hasil identifikasi dan Analisis : 

1. ......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................... 

2. ......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Lampiran 7 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1. Gedung SMA Negeri 1 Bangsri 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Supriyanto, S.Pd 

Sumber: Primer 2015 
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Gambar 3. Wawancara dengan Hendro Cahyo Utomo 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Natya Erlita Sari 

Sumber: Primer 2015 
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Gambar 5. Wawancara dengan Afi Faiz 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Devi Riskania 

Sumber: Primer 2015 

 



157 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 7. Wawancara dengan Miftahudin Sofirul Ulum 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 8. Aktifitas Diskusi Siswa di Kelas X IIS 3 

Sumber: Primer 2015 
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Gambar 9. Aktifitas Diskusi Siswa di Kelas X MIA 2 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 10. Aktifitas Diskusi Siswa di Kelas X BAHASA  

Sumber: Primer 2015 
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Gambar 11. Aktifitas Presentasi Siswa di Kelas X IIS 3 

Sumber: Primer 2015 

 

Gambar 12. Aktifitas Guru dalam Pembelajaran 

Sumber: Primer 2015 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 


