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Abstract

This research was aimed to develop of interdisciplinary approach in teaching learning

history. The approach believed to be able to make the historical events that were

examined to be “alive” and meaningful. This research was qualitative research design.

The data collected through interview and observation. Data analyses used Milles and

Huberman interactive models. From the research, it can be concluded that the

conditions of teaching learning history in senior high school is still laden with use of

lecture method that puts the achievement of mastery of the material by studens. The

impact of learning the essence of history to shape the character of learners can not yet

developed to the fullest. Learning history is loaded with recall process and provision of

information from teachers without developing the meaning of an event history will only

make the students do not have interest in historical subjects and less have sensitively to

contemporary realities. The condition of teaching learning history can be improve by

developing an interdisciplinary approach. A problem studied from various viewpoints.

Utilization of an interdisciplinary approach in the study of history could make the

historical events that were examined to be alive and meaningful. It’s just that the ability

of teachers is critical to the success of learning with this model.

Keywords: history, interdicipline approach.

PENDAHULUAN

Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS). Ini berarti bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah sejarah sebagai ilmu.

Sebagai ilmu, sejarah harus dibedakan dari pengertian sejarah secara awam, yakni cerita deskriptif

naratif atau dongeng. Apabila dinyatakan bahwa sejarah hanya berisi cerita dengan mengandalkan

common sense (akal sehat), maka hal tersebut merupakan dongeng belaka. Sejarah dapat dikatakan

sebagai ilmu apabila dalam penjelasannya menggunakan metode dan pendekatan ilmiah. Salah satu

pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah yang mengarah pada pendekatan

ilmiah adalah pendekatan yang menggabungkan dari berbagai bidang, yakni interdisipliner.

Pendekatan ini biasanya terimplementasi dalam pembelajaran yang menggunakan konsep dan teori-

teori ilmu sosial.

Berdasarkan observasi dan diskusi dengan guru pamong selama kegiatan praktik pengalaman

lapangan mahasiswa sejarah pada kurun waktu 2010-2012 tergambar bahwa dalam pembelajaran

sejarah di sekolah menengah atas, pembelajaran tidak mengarahkan para siswa untuk mengkaji

peristiwa secara komprehensif. Pelbagai peristiwa sejarah yang ada tidak dikaji dari berbagai aspek.

Pembelajaran masih ditekankan pada aspek kronologis dengan pendekatan yang sedikit struktural.

Kisah sejarah yang dikembangkan cenderung bersifat atomic narrative, bukan string narrative, yang
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melihat tiga dimensi dalam pembelajaran sejarah, masa lampau, masa kini dan masa yang akan

datang. Tak heran jika kesan yang muncul kemudian adalah pembelajaran sejarah telah memisahkan

peserta didik dari kondisinya dengan kajian sejarah pada realitas masa lampaunya. Bahkan penilaian

pun terkadang didramatisir dengan menyatakan bahwa pembelajaran sejarah telah terjebak pada

proses menghafal pelbagai fakta dan peristiwa bagaikan suatu kronik. Pemaknaan terhadap

peristiwa-peristiwa sejarah tidak dikaitkan dengan realitas yang ada yang selalu berubah.

Dari pengamatan pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap pembelajaran sejarah di

sekolah menengah atas tergambar bahwa pembelajaran masih bersifat konvensional. Seperti halnya

guru mata pelajaran lain, ketika guru masuk kelas, guru sejarah melakukan kegiatan apersepsi,

memberikan materi pelajaran, dan kemudian meminta siswa membuka buku teks ataupun LKS.

Bahkan di beberapa sekolah tampak pembelajaran sejarah kurang dilakukan secara dialogis. Dampak

yang terasa kemudian adalah peserta didik yang terbiasa dengan penerimaan pelbagai kisah tanpa

melalui proses dialog, terutama aspek empati, tidak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya

secara maksimal. Mereka kurang toleran terhadap pelbagai perbedaan yang ada dan cenderung

menyikapi perbedaan dengan pemaksaan kehendak. Kemampuan argumentatif dikalahkan dengan

kecenderungan pamer kekuatan dan emosi. Sejarah sebagai bagian dari pendidikan humaniora

kehilangan roh dan ikut mengembangkan kepribadian manusia yang mengutamakan akal dan nurani.

Permasalahan dalam pengemasan sejarah termasuk di dalamnya adalah penerapan metode

yang tepat dalam pembelajaran sejarah yang kurang efektif menjadi kendala yang harus segera dicari

solusinya agar sejarah tidak mendapat stigma sebagai mata pelajaran yang membosankan, ngantuki,

tidak perlu dipelajari, berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan minat

siswa untuk mempelajarinya. Buntutnya jangan heran apabila kondisi ini tidak segera diatasi,

penghargaan terhadap mata pelajaran sejarah sedikit kurang dan bahkan siswa tidak berminat untuk

mempelajarinya.

Kondisi di atas sangat memprihatinkan. Sebab, sejarah adalah jendela suatu bangsa untuk

melihat masa lampau untuk membangun masa depan. Melalui sejarah pula suatu bangsa dapat

membangun karakter bangsanya sesuai yang diinginkannya. Singkatnya, sejarah adalah alat refleksi

suatu bangsa membangun masa depannya. Nilai sejarah adalah pelajaran yang diberikan kepada

manusia tentang apa yang telah diperbuat manusia pada masa lampau. Knowing yourself means

knowing what you can do and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what

man can do is what man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man has done

and what man is (Collingwood, 1973: 10).

Memperhatikan gejala-gejala tersebut di atas, maka perlu mencari alternatif dalam proses

belajar mengajar sejarah yang nantinya diarahkan kepada kondisi lingkungan dimana siswa tinggal.

Dalam usaha mencari alternatif dalam pengajaran sejarah, Widja (1999 : 92) mengemukakan

perlunya diperhatikan tiga prinsip dalam pengembangan pengajaran sejarah, yaitu: (1) perlunya

pendekatan yang menekankan pada sasaran proses belajar yang berorientasi pada masa depan

dalam mempelajari masa lampau, (2) perlunya ditekankan pendekatan yang mengarah pada cara

peserta didik membentuk konsep secara wajar dan sekaligus memberi kemungkinan untuk

menemukan sendiri permasalahan dan jawabannya, dan (3) perlunya pengembangan suasana

belajar-mengajar yang banyak melibatkan peserta didik dimana terdapat keterlibatan intelektual,

emosional di samping keterlibatan fisik.

Di antara model dan pendekatan pembelajaran sejarah yang dapat dipertimbangkan untuk

dipilih mengantisipasi terjadinya kebosanan dalam proses pembelajaran di antaranya pemanfaatan

pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah. Penggunaan pendekatan interdisipliner

dalam pengajaran sejarah dimaksudkan sebagai pemanfaatan konsep dan teori ilmu sosial dalam
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proses belajar mengajar. Konsep dimaksudkan sebagai pengertian atau kerangka berpikir, sedangkan

teori dimaksudkan sebagai rangkaian konsep yang digunakan untuk menyoroti data-data empiris

guna memahami dan menjelaskan kejadian serta kaitan kausalnya secara pasti dan

bertanggungjawab.

Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari kejadian masa lampau tidak berkepentingan untuk

merumuskan teori sebab kebenaran sejarah sulit diuji secara empiris (Ankersmith, 1987: 243). Hal ini

karena peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak berulang (einmaligh).

Pada sisi yang lain, ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi,

kaya akan konsep dan teori. Pemanfaatan teori dan konsep dari ilmu-ilmu sosial dalam mempertajam

dan memberi bobot ilmiah dalam penjelasan sejarah. Dalam disiplin sosiologi misalnya, banyak

konsep dan teori sosiologi yang dapat digunakan untuk meneropong peristiwa sejarah. Teori sosial

tentang collective behaviour dari Smelser misalnya sangat baik untuk menerangkan segala sesuatu

yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan dalam sejarah. Contoh lain konsep sosiologi

adalah kelas sosial. Mengapa pada masa renaissance timbul kehidupan bangsa yang penuh vitalitas

dan kreatifitas dalam bidang perdagangan, politik, kesenian dan militer?. Hal ini tidak dapat

diterangkan tanpa menunjuk latar belakang sosial, khususnya struktur sosial bangsa Barat waktu itu.

Demikian juga dalam disiplin antropologi, banyak sekali konsep dan teori antropologi yang dapat

digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah, antara lain konsep tempat tinggal, upacara,

kepercayaan, dsb.

Salah satu contoh pendekatan interdisipliner dalam sejarah adalah pemaparan Billy Gunterman

dalam makalahnya yang berjudul “Mencari Jejak-jejak Belanda di Yogya” antara lain memaparkan

bahwa kota Yogyakarta dibangun di wilayah lereng gunung Merapi pada 15 Februari 1755. Sultan

Hamengku Buwono I memilih tempat peristirahatan Ajoyja sebagai ibukota kerajaan yang baru

diperolehnya. Pada waktu itu terjadi peristiwa dramatis, kerajaan Mataram di bawah pengawasan

Gubernur VOC Hartingh dibagi menjadi dua kerajaan yang setara, yaitu kerajaan Susuhunan Paku

Buwono III dengan Surakarta Hadiningrat sebagai ibukota, dan kerajaan yang baru berdiri

Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Sultan Hamengku Buwono I sebagai raja.

Dalam makalahnya, Billy juga memaparkan berbagai sejarah tata ruang kerajaan Ngajogjakarta

Hadiningrat. Dan pada akhir makalahnya Billy memberikan prinsip-prinsip ilmu pengajaran dan

didaktik yang dipergunakannya, yaitu strategi model penelitian lapangan, metode sejarah, cara kerja

geografis. Secara didaktis, dipilih sebuah bentuk presentasi, dengan memanfaatkan berbagai macam

sumber, sehingga mampu memberikan konteks metode bagi siswa/mahasiswa Indonesia dan

siswa/mahasiswa Belanda agar mereka dapat bersama meneliti lebih lanjut, merancang, serta

menemukan bagian-bagian yang “hilang” dari “cerita Yogykarta”.

Rapprochement (saling mendekat) antara sejarah dengan ilmu sosial memang bukan hal yang

baru dalam sejarah historiografi modern. Semenjak kebutuhan akan kemampuan metodologi

sekaligus eksplanasi sejarah makin mampu dalam menghadapi pelbagai tantangan ilmu pengetahuan

modern, rapprochment itu mutlak dibutuhkan. Sebagai ilmu yang “tak lengkap”, sejarah mesti

meminta bantuan dari ilmu sosial untuk melengkapi dirinya. Hal ini tak hanya dilakukan pada tataran

teoritis, tetapi juga pada ranah metodologis.

Pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah telah berkembang pasca Perang Dunia

II. Faktor penyebabnya adalah sudah semakin kurang diminatinya sejarah yang deskriptif naratif

karena dianggap tidak mampu untuk menjelaskan permasalahan sejarah yang semakin kompleks. Di

sisi lain perkembangan ilmu-ilmu sosial yang pesat dengan teori-teorinya sering dijadikan alternatif

untuk mengungkap berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan dan permasalahan lain yang

melingkupi peristiwa sejarah.
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Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah diyakini mampu menjadikan

peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat

diterapkan dalam pembelajaran sejarah di sekolah, khususnya pada lingkup sekolah menengah.

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan yang didasarkan dari hasil penelitian ini berusaha memotret

pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru dan mengkaji kemungkinan pengembangan

pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan desain kualitatif. Dengan desain pendekatan ini,

peneliti memasuki kondisi alamiah kelas dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada

guru sejarah untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan.

Lokasi penelitian adalah satu sekolah negeri dan dua sekolah swasta yang terletak di Kota

Semarang dan satu sekolah di Kota Salatiga. Untuk kepentingan menjaga kerahasiaan informan, maka

nama dan identitas guru disamarkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu menggunakan metode pengamatan dan

wawancara. Kedua teknik tersebut digunakan secara terintegratif dan saling melengkapi. Sementara

itu alat yang digunakan antara lain: pedoman wawancara, pedoman pengamatan check list, book

note. Seperti dua sisi mata dari sekeping uang logam, pengamatan dan wawancara bukanlah dua

kegiatan yang saling mengasingkan. Pelaksanaan keduanya dilakukan secara bersama-sama. Pada

saat peneliti melakukan pengamatan, saat itu pula wawancara dilakukan.

Pengamatan dan wawancara dipedomani dan dikembangkan sebagaimana diajarkan Spradley

(1979; 1980). Diawali dengan pengamatan dan wawancara deskriptif, pengumpulan data dilanjutkan

dengan pengamatan terfokus dan wawancara struktural, diakhiri dengan pengamatan selektif dan

wawancara kontras. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Milles dan Huberman

(2000) yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian.

Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, penarikan simpulan, dan verifikasi) dilakukan

secara simultan sejak proses pengumpulan data dilakukan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau

pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehinga

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2000:17-18).

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data

kualitatif dan menetukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks

(Miles dan Huberman, 2000:17-18). Dalam data kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah

dalam bentuk teks naratif. Alur di atas, bila digambarkan dengan skema sebagai berikut.

Gambar 1. Komponen-komponen analisis data model interaktif

(Milles dan Huberman, 2000:20)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas

Pembelajaran sejarah di beberapa sekolah menengah atas yang diteliti dalam penelitian ini

ternyata tidak mengarahkan para siswa untuk mengkaji peristiwa secara komprehensif. Metode

mengajar yang digunakan guru didominasi oleh ceramah. Suatu pola umum pembelajaran tampak

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah. Pelaksanaan pembelajaran sejarah seolah

mengikuti semacam”pola”. Materi pembelajaran disampaikan sesudah apersepsi dan penjelasan

tentang tujuan mempelajari topik tersebut. Akan tetapi terkadang juga terjadi tanpa apersepsi, guru

langsung masuk pada materi yang disampaikan. Satu kesamaan yang terlihat dalam pembelajaran

yang dilakukan, bahwa pembelajaran kontekstual banyak yang belum melaksanakannya dengan baik.

Proses pembelajaran di kelas didominasi oleh kegiatan belajar yang hanya mengarahkan siswa

untuk menghafal informasi saja, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai

informasi. Siswa dituntut untuk menghapal bukan mengerti, seperti menghapal tanggal peristiwa

penting, isi suatu perjanjian, nama-nama tokoh dan segala sesuatunya yang menjadikan mata

pelajaran sejarah membosankan. Hal ini tampak dari pernyataan salah seorang guru sejarah yang

mengajar di salah satu SMA negeri di Kota Semarang sebagai berikut.

“Saya mengampu kelas XI IPA1 dan XI IPA 2. Masing-masing kelas berkapasitas 36 siswa.

Metode yang saya gunakan adalah ceramah. Dari metode yang digunakan tersebut, un tuk

siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 hasilnya kurang memuaskan, karena dengan KKM 74, siswa

kelas XI IPA 1 yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan yang mendapat nilai

di atas KKM hanya 20 siswa. Sedangkan untuk kelas XI IPA 2 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki

dan 22 siswa perempuan yang mendapat nilai di atas KKM hanya 19 siswa” (wawancara

dengan Bunga).

Sama halnya dengan penuturan di atas, dua orang guru yang mengajar di sekolah swasta yang

berbeda di Kota Semarang pun menyatakan bahwa metode yang selalu digunakannya adalah metode

ceramah (Wawancara dengan Sumarni, guru SMA Swasta di Kota Semarang; Driani, guru SMA Swasta

di Semarang).

Pada sekolah yang berada di wilayah Kota Salatiga pun, pembelajaran sejarah dilakukan dengan

menggunakan metode yang sama. Di SMA Swasta Salatiga misalnya, pembelajaran sejarah sering

diberikan dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini tampak dari penuturan salah seorang guru

sebagai berikut.

“Yang saya lakukan mengajar sejarah adalah dengan ceramah bervariasi, yaitu guru

menerangkan materi yang akan dicapai. Sebelum guru menerangkan, siswa dipinjami buku

paket. Siswa diberi tugas meringkas materi yang akan diterangkan. Setelah itu siswa diminta

bertanya kalau tidak jelas. Setelah itu gantian guru yang bertanya, siswa yang menjawab”

(Wawancara dengan Ningsih).

Dampak yang terasa kemudian adalah peserta didik yang terbiasa dengan penerimaan pelbagai

kisah tanpa melalui proses dialog tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal.

Pembelajaran menjadi kurang responsif. Salah seorang siswa di salah satu SMA pun memberikan

tanggapan atas pembelajaran tersebut sebagai berikut. “Dalam menerangkan materi jangan terlalu

monoton, sehingga menyebabkan bosan”

2. Merancang Pengembangan Pembelajaran Sejarah melalui Pendekatan Interdisipliner

Pembelajaran sejarah yang menarik dan menjadikan siswa mampu menarik makna dari suatu

sejarah untuk kehidupan masa kini perlu dikembangkan di satu sisi, akan tetapi di sisi lain tidak

menyebabkan guru khawatir atas cakupan materi yang harus disampaikan. Salah satu
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pengembangannya adalah dengan memanfaatkan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran

sejarah.

Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah diyakini mampu menjadikan

peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Berdasarkan pemikiran di atas,

dikembangkanlah model pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.

Untuk mengembangkan model pembelajaran tersebut, materi yang diajarkan guru harus didekati dari

berbagai macam sudut, seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, sehingga akan memunculkan

materi yang komprehensif. Untuk memperjelasnya, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 2. Pengembangan Materi Pembelajaran dari berbagai pendekatan

Untuk mengarah ke tujuan tersebut, model yang dapat dikembangkan sesuai dengan penelitian

ini sebagai berikut.

Kompetensi Dasar Pengembangan materi oleh guru

Pendekatan interdisipliner materi kontekstual

Pembelajaran sejarah berorientasi makna

Gambar 3.Model pemanfaatan pendekatan interdisipliner pada pembelajaran sejarah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengimplementasikan model pembelajaran sejarah

dengan menggunakan pendekatan interdisipliner seperti telah dikemukakan di atas. Materi yang

dikembangkan adalah runtuhnya masa orde baru dan lahirnya reformasi di Indonesia.

Dalam pengembangan pembelajaran, guru bersama peneliti mengembangkan rencana

pembelajaran secara bersama-sama. Pengembangan materi pembelajaran untuk sementara masih

mengacu pada buku teks yang selama ini digunakan para siswa. Pembelajaran yang dilakukan

dirancang seperti halnya pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Guru mulai pembelajaran dengan

apersepsi, kemudian masuk pada penyampaian materi, dan menutup pembelajaran. Perbedaannya

terletak pada penyiapan konteks pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.
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Materi runtuhnya orde baru dan munculnya reformasi di Indonesia dipilih karena materi ini

merupakan materi yang masih hangat dalam ingatan kolektif masyarakat. Pada masa ini pula tafsir-

tafsir atas sejarah tidak lagi tunggal sehingga sangat menarik apabila dikaji dengan pendekatan

tersebut. Di tengah gejolak euforia reformasi, tafsir sejarah yang berbeda dan bertentangan dengan

tafsir yang selama ini ada banyak bermunculan. Beberapa di antaranya terkesan langsung menihilkan

peran beberapa faktor yang lain. Salah satu contohnya adalah reformasi di tubuh TNI. Mereka yang

mengetahui militer di masa lalu pernah berbuat kesalahan misalnya, beranggapan bahwa semua

kesulitan hidup berbangsa dan bernegara yang kini dihadapi disebabkan oleh keterlibatan militer

melalui dwifungsi ABRInya. Seolah dwifungsi ABRI menjadi penjelas tunggal terhadap masalah yang

ada. Rapuhnya kemampuan berargumentasi enggan menempatkan institusi militer secara

proporsional. Perubahan peran militer di luar bidang pemerintahan seolah dapat ditarik seketika

tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan jaring-jaring kehidupan masyarakat sipil yang

memerlukan suatu proses. Sebaliknya, siswa yang anti terhadap perubahan cenderung menganggap

tuntutan perubahan sebagai tindakan anarkhis.

Pembelajaran yang dilakukan seperti halnya pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Guru

mulai pembelajaran dengan apersepsi, kemudian masuk pada penyampaian materi, dan menutup

pembelajaran. Perbedaannya terletak pada pengembangan materi yang disampaikan. Materi

dikembangkan melalui unsur kronologi peristiwa dan aspek-aspek yang menarik dari peristiwa

tersebut yang perlu dibahas.

Pembahasan materi runtuhnya orde baru dan lahirnya reformasi di Indonesia dikemas melalui

suatu pendekatan interdisipliner sehingga materi lebih menarik. Pengembangan materi dengan

menggunakan pendekatan ekonomi dilakukan dengan melihat krisis ekonomi yang melanda

Indonesia yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Merosotnya nilai tukar rupiah,

kenaikan harga BBM yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan

utama runtuhnya pemerintahan orde baru. Ketika seseorang berada pada himpitan ekonomi yang

sangat berat, seperti yang dikemukakan oleh Popper tentang mekanika pelatuk, maka tinggal

menunggu waktu untuk meledaknya saja.

Pengembangan materi yang dibahas dengan menggunakan pendekatan politik tampak pada

penerapan sistem politik yang tidak demokratis. Penyederhanaan partai politik, pengebirian

kebebasan berpendapat dengan alasan stabilitas sosial merupakan alasan bagi runtuhnya masa orde

baru. Sementara itu dari pendekatan sosial dikembangkan adanya kesenjangan sosial antara kaum

pribumi dan non pribumi yang termaktub dalam konsep pembauran yang kurang berhasil, sehingga

menjadi pencetus anarkhi massa yang mengakhiri masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun.

Pendekatan lain yang digunakan untuk mengembangkan materi tersebut adalah pendekatan

dari sudut hukum dan pelaksanaan konsep kekaryaan dari tentara yang melebihi konsep awalnya.

Penegakan hukum yang masih kedodoran sehingga muncul diskriminasi orang di mata hukum

menjadi faktor yang juga memicu berakhirnya masa orde baru. Sementara peran militer yang sangat

mendominasi kehidupan masyarakat juga menjadi ciri penyimpangan dari masa orde baru.

Dinyatakan dalam pembelajaran bahwa konsep kekaryaan tentara yang dikemukakan oleh Jenderal

Besar Abdul Haris Nasution hanya kepada pemanfaatan tenaga-tenaga yang berasal dari tentara

terpilih untuk membantu tugas-tugas pemerintahan. Dalam praktiknya kemudian, hampir semua

posisi pemerintahan sampai kepada pemegang kekuasaan di kabupaten/kota diduduki oleh mereka

yang berasal dari tentara.

Pengembangan materi pembelajaran sejarah seperti diungkap di atas dapat dipilih dan

dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan yang hendak

dicapai. Kecuali itu, kejenuhan dalam mempelajari sejarah dapat dihindari atau dikurangi. Hal itu
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akan semakin efektif apabila setiap guru menaruh perhatian penuh kepada setiap peserta didiknya.

Perhatian semacam itu bukan berarti memanjakan peserta diddik, melainkan sebagai upaya untuk

menciptakan interaksi edukatif. Hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan nama siswa yang

ditunjuk, memberikan giliran secara objektif, memuji jawaban yang benar, tidak langsung

menyalahkan jawaban siswa yang kurang tepat, tidak memberikan sindiran yang sinis, serta berusaha

menciptakan hubungan yang akrab antara guru dan para siswanya.

Pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner tampak mengubah

suasana kelas. Semula kelas tampak lengang, karena guru kurang memberikan pembelajaran sejarah

dengan menarik, kurang interaksi sebagai dampak dari pengembangan materi yang kurang interaktif

yang hanya mengandalkan pada buku teks. Dengan pembelajaran sejarah menggunakan pendekatan

interdisipliner, tampak siswa antusias terhadap pembelajaran sejarah. Respon positif tampak dari

ungkapan salah seorang siswa yang diajar materi sejarah pada jam ke7-8 (jam terakhir) sebagai

berikut. ”Pak, jamnya ditambah lagi juga ndak apa-apa atau pulang jam 14.30” (Pengamatan di SMA

Swasta di Semarang).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi pembelajaran sejarah di tingkat

sekolah menengah atas (SMA) masih sarat dengan penggunaan metode ceramah yang

mengedepankan pencapaian penguasaan materi oleh siswa. Dampaknya esensi pembelajaran sejarah

untuk membentuk karakter peserta didik belum dapat dikembangkan secara maksimal. Pembelajaran

sejarah yang sarat dengan proses hapalan dan pemberian informasi dari guru tanpa mengembangkan

makna dari suatu peristiwa sejarah hanya akan menjadikan siswa tidak memiliki ketertarikan

terhadap mata pelajaran sejarah dan kurang dimilikinya kepekaan terhadap realitas masa kini.

Perbaikan terhadap kondisi pembelajaran sejarah tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan

pendekatan interdisipliner.

Penggunaan pendekatan interdisipliner dimaksudkan, suatu permasalahan dikaji dari berbagai

macam sudut pandang. Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah mampu

menjadikan peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Hanya saja kemampuan

guru memang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dengan model ini.
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