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SARI 

  
Windrayani.2005.Kesiapan Guru Sejarah SMA Dalam Menghadapi Pelaksanaan 
Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004. 
Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 165 h + xiv. 
 
Kata kunci : Kesiapan dan Pelaksanaan KBK 
Perubahan kurikulum sekolah dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 atau 
kurikulum berbasis kompetensi telah menuntut sejumlah komponen pendidikan 
untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum tersebut. 
Salah satu komponen atau pelaksana pendidikan yang perlu memiliki kesiapan 
menghadapi pelaksanaan KBK adalah para guru, termasuk para guru bidang studi 
sejarah. Gambaran secara lebih jelas mengenai Kesiapan Guru Sejarah SMA 
dalam Menghadapi Pelaksanaan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi Di 
Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan melalui kegiatan penelitian agar mendapatkan 
jawaban yang akurat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 
kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 di 
Kabupaten Cilacap?, (2) bagaimana pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA di 
Kabupaten Cilacap?. Penelitian ini bertujuan: (1) ingin menjelaskan kesiapan guru 
sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004, dan (2) ingin 
menganalisis pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA di Kabupaten Cilacap.  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah kesiapan guru sejarah SMA 
dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 dan pelaksanaan kurikulum 2004  
pada SMA di Kabupaten Cilacap yaitu meliputi SMA N I Majenang, SMA 
Purnama Majenang, SMA Muhammadiyah Majenang, SMA Raden Fatah 
Cimanggu, SMA Jenderal Ahmad Yani Karangpucung, dan SMA Al Irsyad Al 
Islamiyyah Cilacap. Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru-guru bidang 
studi sejarah, Kepala Sekolah, Kepala Dinas P dan KKabupaten Cilacap dan 
dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian 
ini, peneliti menggunkan teknik triangulasi sumber sedangkan metode analis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesiapan guru sejarah SMA dalam 
menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap baru didukung 
oleh kesiapan dari segi materi pelajaran, model pembelajaran, dan sistem evaluasi. 
Sedangkan untuk silabus dan perangkat pembelajaran masih dibuat oleh Tim 
MGMP sejarah Kabupaten Cilacap.Tidak dipungkiri bahwa kesiapan guru sejarah 
SMA menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 masih menemui sejumlah kendala 
terutama dalam kegiatan belajar mengajar sehingga pelaksanaannya belum bisa 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian KBK telah 
membawa perubahan yang cukup besar pada beberapa komponen penting 
pendidikan, sehingga kurikulum yang diterapkan mulai bulan Juli tahun 2004  
diharapkan akan membawa beberapa aspek yang positif terhadap dunia 
pendidikan. Sementara itu, mengenai pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA di 



Kabupaten Cilacap masih menemui sejumlah kendala atau hambatan. Kendala 
atau hambatan yang dihadapi itu antara lain sarana belajar yang belum memadai, 
dana yang minim, jumlah siswa yang kurang ideal, serta profesionalisme guru 
yang belum optimal. Akan tetapi, di sisi lain pelaksanaan kurikulum 2004 
khususnya bidang studi sejarah telah menunjukan adanya berbagai perubahan. 
Perubahan itu dapat dilihat dari adanya penggunaan model pembelajaran, sarana 
belajar, dan sumber pembelajaran yang bervarisasi. Pelaksanaan kurikulum 2004 
menuntut guru untuk memiliki kreativitas dan inovasi baru dalam menentukan 
model pembelajaran, materi belajar, sarana belajar, dan sumber pembelajaran 
yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.  
 Saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi pemerintah perlu 
meningkatkan dukungan, dan melakukan kontrol serta pembinaan dalam 
pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Bagi kepala sekolah harus mampu 
melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara menyeluruh. Bagi guru 
sejarah dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan konsep KBK jangan 
hanya tergantung pada buku pelajaran saja, tetapi harus menggunakan literatur 
lain yang sesuai dengan materi pelajaran. Selain itu, metode pembelajaran yang 
digunakan jangan hanya metode ceramah melainkan menggunakan metode 
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan bagi masyarakat khususnya 
orang tua murid hendaknya dapat berperan serta secara lebih aktif dalam 
penggalian dana maupun dalam pengembangan kebijakan yang menyangkut 
penyelenggaraan  pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan kurikulum sekolah merupakan sebuah inovasi yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut 

tentunya harus dilakukan atas dasar argumen yang logis dan  realistis. Misalnya, 

sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengantisipasi perubahan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Apalagi sekarang, 

kecanggihan ilmu pengetahuan dan pesatnya arus globalisasi telah membuat kita 

membutuhkan suatu upaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut secara 

sistematis.  

Selain itu, area pasar bebas di Asia yang ditandai dengan Asean Free Trade 

Area (AFTA) membuat negara Indonesia harus siap-siap bersaing dengan negara-

negara lain di Asia dalam segala bidang. Untuk itu kurikulum nasional (kurnas) 

pun segera dirombak dalam rangka memenuhi tuntutan jaman dan dinamika yang 

ada. Apalagi gaung kurikulum lama, kurikulum 1994 dianggap sudah tidak 

relevan lagi dengan realita kehidupan serta dianggap kurang mampu 

mempersiapkan peserta didik di jaman globalisasi yang ditandai dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang canggih dan mutahir. 

Untuk tuntutan di atas diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam 

sistem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak 

efektif, dan tidak mampu lagi memberikan bekal, serta tidak dapat 
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mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia 

(Mulyasa 2003: 7). Berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya perubahan 

kurikulum tersebut. Kurikulum yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan 

sekarang ini adalah kurikulum berbasis kompetensi (competency based 

curriculum). Kurikulum ini dianggap mampu membekali peserta didik dengan 

berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, 

guna menjawab tantangan arus globalisasi. 

Apabila dibandingkan, antara kurikulum nasional 1994 dengan kurikulum 

berbasis kompetensi, akan jelas terlihat bahwa kurikulum berbasis kompetensi 

merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk 

menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi 

pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta 

dapat menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan 

pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik (Mulyasa 2003:8). Selain itu, 

dalam kurikulum baru tersebut guru diberi kebebasan yang leluasa untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai standar kompetensi, dan potensi peserta didik. 

Sedangkan kurikulum nasional 1994 lebih berorientasi pada materi, posisi sentral 

dipegang oleh birokrasi pendidikan yang tentunya sangat menentukan hitam 

putihnya out put pendidikan. 

Pada tahun 1998, UNESCO telah mencanangkan empat pilar pendidikan 

yaitu: (1) belajar mengetahui (learning to know), (2) belajar melakukan (learning 

to do), (3) belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live together), dan (4) 

belajar menjadi diri sendiri (learning to be) (Mulyasa, 2003: 5). Kerangka 
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pendidikan dunia inilah yang mendasari kebijakan pemerintah              

(Departemen Pendidikan Nasional) untuk menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi. Banyak negara-negara di dunia yang sudah terlebih dahulu 

menerapkan kurikulum ini seperti di Amerika,  Afrika misalnya, Beliz, Trinidad, 

dan Tobago (Nurhadi 2004:58). Sedangkan di Indonesia, kurikulum berbasis 

kompetensi mulai  diterapkan pada tahun 2004.  

Perubahan kurikulum yang berlaku tahun 2004 itu merupakan upaya dari 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 

Mutu pendidikan dapat dikatakan baik manakala dapat menciptakan suatu 

kehidupan bangsa yang cerdas, damai, terbuka, demokratis serta bisa bersaing 

yang pada akhirnya  nanti mampu meningkatkan kesejahteraan semua warga 

negara Indonesia (Kompas mahasiswa 2002: 10). 

Sampai sekarang pemerintah masih terus berusaha mensosialisasikan 

kurikulum berbasis kompentensi (KBK) kepada masyarakat khususnya insan 

pendidikan. Salah satu dari insan pendidikan yang harus memahami KBK adalah 

guru. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik (Djamarah 2000: 31). 

Guru dan kurikulum merupakan dua aspek pendidikan yang sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Sebuah pendidikan yang 

dilaksanakan dimanapun tidak akan pernah mencapai suatu hasil yang optimal 

tanpa adanya guru dan kurikulum yang baik. Dalam hal ini guru yang baik adalah 

guru yang profesionalisme sebagai syarat bagi terselenggaranya proses 

pendidikan yang baik. Sedangkan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang 
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memiliki fleksibelitas dan daya antisipasi yang memadai dan merupakan 

persyaratan bagi tercapainya pendidikan nasional. 

Di Indonesia termasuk di Kabupaten Cilacap, kedua aspek pendidikan di 

atas masih menjadi problematika. Profesionalisme guru yang belum memadai, 

dan ditambah lagi dengan penyaluran yang belum merata merupakan sentral 

problematika keguruan yang belum teratasi secara membanggakan. Begitu pula 

dengan kurikulum. Pergantian kurikulum sekolah yang sebenarnya merupakan 

peristiwa yang biasa dalam dunia pendidikan tidak jarang menjadi peristiwa yang 

menghebohkan karena tidak disertai sistem sosialisasi yang tepat. Bahkan 

terkadang muncul kesan bahwa pergantiannya tidak disertai dengan konsepsi 

yang jelas (Surakhmad 2003: xxiii). 

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, maka diterapkanlah  

kurikulum baru yaitu Kurikulum 2004. Kurikulum ini selain diharapkan dapat 

membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan 

tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, juga menuntut seorang guru termasuk  

guru-guru sejarah untuk lebih siap dalam menghadapi pelaksanaan KBK tahun 

2004 nanti. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat masalah mengenai kesiapan guru sejarah dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum baru yaitu 

kurikulum 2004 merupakan upaya dari pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Dengan mempelajari adanya 

perubahan dalam kurikulum tersebut, maka  akan dapat mengetahui sejauh mana 

insan pendidikan dalam hal ini adalah para guru menghadapi pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu akan diketahui pula mengenai 

bagaimana pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah-sekolah 

terutama Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian memiliki banyak Sekolah 

Menengah Atas (SMA)  yang mempunyai puluhan orang guru sejarah. Diantara 

sekian banyak orang guru sejarah yang ada tentunya perlu mempersiapkan diri 

untuk menghadapi pelaksanaan KBK. 

Kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan KBK 

setidaknya mencakup kesiapan dari segi materi, mental, metode, dan lain-lain 

yang terkait erat dengan kegiatan belajar mengajar. Sehingga apabila kesiapan itu 

telah dianggap matang, maka akan diketahui sejauh mana kesiapan seorang guru 

sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan KBK serta akan diketahui pula 

tentang pelaksanaan KBK itu sendiri di Sekolah Menengah Atas. 
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2. Pembatasan Masalah 

Berkaitan dengan luasnya masalah yang ada pada kesiapan guru sejarah 

SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, maka 

penulis dalam penelitian ini membatasi diri pada objek yang akan diteliti yaitu 

meliputi dua hal antara lain masalah kesiapan guru sejarah SMA menghadapi 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dan pelaksanaan kurikulum tersebut. 

Sehubungan dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti juga 

menganggap penting memberikan batasan operasional. Agar orang lain yang 

berkepentingan dalam penelitian tersebut mempunyai persepsi yang sama dengan 

peneliti, yang perlu ditegaskan adalah: 

1.  Kesiapan 

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, 2002, dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, siap berarti sudah disediakan (tinggal memakai atau menggunakan 

saja). Kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan guru 

sejarah SMA untuk menghadapi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dan 

menerapkannya secara profesional. 

2.  Kurukulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan (kompetensi) melakukan  tugas-

tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu 

(Mulyasa 2003:27). 
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C. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

 1. Bagaimana kesiapan guru sejarah  SMA  dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap? 

 2.  Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA  di Kabupaten Cilacap? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Ingin menjelaskan kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan  kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap. 

2. Ingin menganalisis pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA  di Kabupaten 

Cilacap. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

2. Secara Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

umum kepada penyelenggara atau pelaksana pendidikan terutama para guru 

sejarah mengenai kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan  
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kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu juga diharapkan berguna bagi 

mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi serta 

memberikan gambaran secara menyeluruh maka secara garis besar sistematika 

penulisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, isi skripsi, 

dan bagian akhir skripsi.                                                                                                                        

Bagian awal 

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, 

daftar isi, daftar tabel, dan lampiran. 

Bagian isi terdiri atas: 

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II Landasan Teori, yang berisi uraian tentang konsep dan teori hakikat 

pendidikan sejarah, Kurikulum berbasis Kompetensi dan kesiapan guru sejarah 

SMA dalam menghadapi pelaksanaan KBK. 

BAB III Metode penelitian, yang menguraikan tentang pendekatan penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data,  

keabsahan data, dan  metode analisis data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB V Penutup, yang berisi uraian kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. 

Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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 BAB II  

KAJIAN  KEPUSTAKAAN 

 
A. Hakikat Pendidikan Sejarah 

1. Pengertian Pendidikan Sejarah 

         Pendidikan Sejarah berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan sejarah. 

Kata pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 berarti usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Tim 

MKDK IKIP Semarang 1999: 23). Pendidikan juga dapat berarti segala usaha 

yang dilakukan dengan sadar, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku 

manusia kearah yang baik yang diharapkan (Soeitoe 1982: 15). 

Hampir sama dengan pengertian di atas, dalam kamus besar bahasa 

Indonesia pendidikan berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan. Dengan demikian pendidikan adalah usaha yang  

dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia 

kearah yang baik yang diharapkan melalui upaya pengajaran dan latihan.  

Sementara itu, kata sejarah berasal dari bahasa Arab Sajarotun yang 

artinya pohon atau keturunan atau asal-usul. Dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan nama history (dari bahasa Yunani istori yang berarti ilmu) atau 

diartikan sebagai pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara 

kronologis. 
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Arti sejarah menurut Herodotus adalah bahwa sejarah tidak berkembang 

ke arah depan dengan tujuan pasti melainkan bergerak seperti garis lingkaran 

yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Sedangkan menurut 

Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau 

peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak 

masyarakat itu (Tamburaka 1999: 10). 

Menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia 

mengatakan sejarah sebagai berikut: kesusastraan lama, silsilah, asal-usul ; 

kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; dan ilmu 

pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada 

masa lampau. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa sejarah adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari semua kejadian atau peristiwa pada masa 

lampau dalam kehidupan umat manusia.  

Berdasarkan pengertian pendidikan dan sejarah di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan sejarah adalah salah satu unsur ilmu 

pendidikan humaniora, yang bertujuan untuk menanamkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai serta memperkuat kepribadian agar peserta 

didik menjadi manusia yang berwatak, berbudi luhur dan memiliki kesadaran 

sejarah akan bangsanya. 

Sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki ciri khas yang berbeda 

dengan ilmu pengetahuan lainnya. Peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri yang 

utama yaitu: (1) peristiwa yang abadi dan dikenang sepanjang masa, (2) 

peristiwa yang unik karena sekali terjadi dan tidak terulang lagi, dan (3)  
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merupakan peristiwa yang penting karena hal itu ialah momentum yang  dapat 

menentukan kehidupan orang banyak (Tim MGMP sejarah nasional dan 

sejarah umum 2004: 53). 

Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki landasan yaitu ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis berhubungan dengan 

pertanyaan “apa sejarah itu”. Aspek epistemologis berhubungan dengan 

pertanyaan “bagaimana merekonstruksi suatu peristiwa menjadi pengetahuan 

sejarah yang benar”. Sedangkan aspek aksiologis menyangkut pertanyaan 

“untuk apa pengetahuan sejarah itu”. Terkait dengan hal tersebut Wh. Walsh 

(dalam Depdiknas 2003:2) menunjukan adanya dua konsep sejarah, yaitu 

sejarah sebagai keseluruhan tindakan manusia di masa lampau dan sejarah 

merupakan gambaran masa lampau yang dibuat oleh manusia sekarang. 

Tim MGMP sejarah nasional dan sejarah umum (2004:54) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan sejarah, yaitu sejarah 

sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu, dan sebagai seni. 

a. Sejarah sebagai peristiwa  

Merupakan suatu pernyataan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi 

pada manusia di masa lampau sekali terjadi sehingga sudah tidak mungkin 

untuk diamati lagi. Oleh karena itu para ahli sejarah perlu menelusuri, 

mengembangkan pembahasan sampai pada sektor yang menyebabkan 

peristiwa itu terjadi. 
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b. Sejarah sebagai kisah 

Penulisan sejarah sebagai kisah biasanya diambil dari jejak-jejak sejarah yang 

berisi rangkaian peristiwa atau kejadian dalam lingkup manusia, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sehingga tidak heran apabila disuatu bangsa terjadi banyak 

kisah-kisah sejarah. 

c. Sejarah sebagai ilmu 

Menurut Kuntowijoyo (1999:60-63) sebagai ilmu sejarah itu termasuk ilmu-

ilmu empiris, mempunyai objek, mempunyai teori, mempunyai generalisasi, 

dan mempunyai metode. 

1) Sejarah itu empiris 

Sebagai ilmu sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris. Sejarah sangat 

tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam 

dokumen, dan dokumen-dokumen  itulah yang diteliti oleh sejarawan 

untuk menemukan fakta. Dari fakta-fakta itulah yang diinterpretasi yang 

kemudian memunculkan tulisan sejarah. 

2) Sejarah itu mempunyai objek 

Objek dari sejarah adalah waktu dan waktu dalam pandangan sejarah tidak 

pernah lepas dari manusia.  

3)   Sejarah itu mempunyai teori 

Sama seperti ilmu yang lain, sejarah juga mempunyai teori pengetahuan. 

Teori pada umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu 

ilmu. 

 



 14

3) Sejarah itu mempunyai generalisasi 

Seperti ilmu yang lain sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum 

dan pada dasarnya bersifat idiografis. Generalisasi sejarah seringkali 

merupakan koreksi atas kesimpulan-kesimpulan ilmu lain. 

4) Sejarah itu mempunyai metode 

Untuk penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri yang 

menggunakan pengamatan. Apabila suatu pernyataan tidak didukung oleh 

bukti-bukti sejarah, maka pernyataan itu ditolak. 

d. Sejarah sebagai seni.  

Tokoh yang memiliki pandangan kuat tentang sejarah sebagai seni adalah 

George Macanly Travelyan. Menurut Kuntowijoyo (1999: 67-69) untuk 

menyusun sejarah tidaklah mudah. Hal itu karena dalam penyusunannya 

diperlukan adanya kekuatan yang berupa intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya 

bahasa dari sejarawan. 

Dalam kehidupan masyarakat sejarah memiliki banyak kegunaan. 

Adapun kegunaan sejarah menurut Tim MGMP sejarah nasional dan sejarah 

umum (2004: 56) adalah: 

a. Kegunaan edukatif 

Dengan mempelajari sejarah kita akan menjadi bijaksana. Hal itu karena 

pengalaman di masa lalu dapat memberi pengajaran yang berharga di masa 

sekarang sekaligus memprediksi masa yang akan datang. 
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b. Memberi inspirasi 

Dengan mempelajari peristiwa seperti sikap kepahlawanan dan kejadian 

positif lainnya, maka kita akan terilhami untuk berjuang dalam kehidupan 

saat sekarang atau yang akan datang. 

c. memberi kesadaran waktu 

perjalanan sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan. Oleh karena itu, kita harus menyadari  bahwa hal itu 

terjadi setiap waktu. Dan yang penting adalah kita harus mampu 

menyikapi dan mengambil pelajaran yang bermanfaat dari tiap kejadian 

yang terjadi. 

d. Membentuk rasa kebangsaan 

Suatu bangsa bisa terbentuk dan bisa mendirikan suatu negara karena 

adanya suatu kesamaan sejarah yang dialami oleh bangsa tersebut. Oleh 

karena itu sangatlah penting untuk mempelajari sejarah bangsanya sendiri 

sebab akan dapat memperkokoh jiwa nasionalisme. 

e. Rekreatif dan rasa estetis 

Kegunaan ini muncul pada saat kita membaca dan mempelajari kisah-

kisah sejarah, seperti sejarah kepahlawanan Hulu Balang, Raja Hang Tuah 

dan sebagainya. Disitulah  akan terasa  asyiknya suatu cerita sejarah. 

f. Bentuk identitas nasional 

Identitas nasional dapat terbentuk dari pengalaman-pengalaman sejarah 

yang terjadi pada bangsa tersebut. Sejarah suatu bangsa akan 

mempengaruhi bentuk kepribadian bangsa tersebut. Sehingga jelaslah 
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bahwa dengan mempelajari sejarah akan banyak manfaat yang bisa 

diambil seperti pepatah  sebagai berikut : 

“Historia ist magistra vitae ” yang artinya sejarah bermanfaat sebagai guru 

yang baik atau “History is the best  theacher” yang artinya sejarah adalah 

guru yang paling baik. 

Ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu mempunyai metode (penelitian) 

sejarah yang standar yang harus digunakan oleh sejarawan untuk dapat 

melakukan rekonstruksi sejarah masa lampau. Adapun langkah-langkah 

kegiatan di dalam metode (penelitian) sejarah adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik 

Adalah pencarian dan pengumpulan bahan-bahan sumber sejarah yang 

merupakan bukti sejarah. Sumber sejarah dapat berupa benda (seperti gedung, 

alat, senjata, patung dan sebagainya), tulisan (seperti dokumen, surat, majalah 

dan lain-lain), serta keterangan lesan (berupa hasil wawancara). Secara umum 

sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis sumber yaitu: 

1) Sumber  primer, yaitu kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain atau dengan alat 

mekanik seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa 

yang diceritakan. 

2) Sumber sekunder, yaitu kesaksian dari pada siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir 

pada peristiwa yang dikisahkannya (Gottschalk 1975:35). 
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b. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah pengujian atau pemeriksaan terhadap bahan-bahan 

sumber sejarah untuk menentukan apakah sumber sejarah itu asli baik dalam 

bentuk dan isinya. Kritik sumber dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1) Kritik luar 

Kritik ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sumber 

itu dihasilkan atau ditulis; di mana sumber itu dibuat atau ditulis; dari 

bahan apa sumber itu dibuat atau ditulis; dan bagaimana bentuk asli dari 

sumber itu. 

2) Kritik dalam 

Kritik ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana 

nilai pembuktian yang sebenarnya dari isinya; atau berusaha untuk 

menetapkan kesahihan dan dapat dipercaya atau tidak isi dari sumber itu. 

c. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahap penafsiran dari sejarawan terhadap sumber-sumber 

yang ada dan terpilih sebagai bukti penelitian. 

d. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap terakhir dari suatu kajian atau penelitian 

sejarah yaitu penulisan kisah-kisah sesuai norma dalam diskripsi ilmu sejarah 

antara lain kronologis, sistematis, objektif, sehingga kebenaran peristiwa 

sejarah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan sejarah adalah salah 

satu ilmu humaniora yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan 
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sikap dan nilai serta memperkuat kepribadian agar peserta didik menjadi 

manusia yang berwatak, berbudi luhur dan memiliki kesadaran sejarah akan 

bangsanya. Pendidikan sejarah ini di sekolah dimanifestasikan dalam bentuk 

mata pelajaran. 

 Manfaat dari mata pelajaran sejarah terletak pada daya pembentukannya 

yang terdiri atas pembentukan sosial, kebangsaan, rasa keindahan daya 

inspirasi berdasarkan atas manfaat nilai tersebut maka mata pelajaran sejarah 

bertujuan untuk menopang tercapainya hal tersebut bagi siswa yang 

mempelajarinya. Intinya semua itu membawa siswa pada sasaran pokok yaitu 

timbulnya minat kepada sejarah. 

2. Fungsi dan Tujuan Pengajaran Sejarah  

Menurut Depdiknas (2001: 8) pengajaran sejarah berfungsi untuk 

menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan perkembangan 

masyarakat dalam dimensi waktu, untuk membangun perspektif dan kesadaran 

dalam menemukan, memahami, menjelaskan masa kini, dan masa yang akan 

datang, serta jati diri bangsa. Dalam pengajaran sejarah di SMA fungsi 

keilmuan sejarah lebih ditekankan tanpa menghilangkan fungsi praktis. 

Sementara itu, tujuan pengajaran sejarah secara umum menurut Widja 

(1989:27-29) adalah untuk menguasai aspek pengetahuan, aspek 

pengembangan sikap, dan aspek keterampilan. 

a. Aspek pengetahuan meliputi : 

1) Menguasai pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas manusia di waktu 

yang lampau baik dalam aspek eksternal maupun internal. 
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2) Menguasai pengetahuan tentang fakta-fakta khusus  dari peristiwa 

masa lampau sesuai dengan waktu, tempat serta kondisi pada waktu 

terjadinya peristiwa tersebut. 

3) Menguasai pengetahuan tentang unsur-unsur umum yang terlihat pada 

sejumlah peristiwa masa lampau. 

4) Menguasai pengetahuan tentang unsur perkembangan dari peristiwa-

peristiwa masa lampau yang berlanjut dari periode satu ke periode 

berikutnya. 

5) Menumbuhkan pengertian tentang hubungan antara fakta satu dengan 

fakta lainnya yang berangkai secara koligatif (berkaitan secara 

intrinsik), dan lain sebagainya. 

b. Aspek pengembangan sikap 

1) Penumbuhan kesadaran sejarah pada murid terutama dalam artian agar 

mereka mampu berpikir dan bertindak. 

2) Penumbuhan sikap menghargai kepentingan pengalaman masa lampau 

bagi hidup masa kini suatu bangsa. 

3) Sebaliknya juga penumbuhan sikap menghargai berbagai aspek 

kehidupan masa kini dari masyarakat di mana mereka hidup yang 

adalah hasil dari pertumbuhan di waktu yang lampau. 

4) Penumbuhan kesadaran akan perubahan-perubahan yang telah dan 

sedang berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan menuju pada 

kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. 
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c. Aspek keterampilan 

1)  Sesuai dengan trend baru dalam pengajaran sejarah maka pelajaran 

sejarah di sekolah diharapkan juga menekankan pengembangan 

kemampuan dasar dikalangan murid berupa kemampuan penyusunan 

sejarah yang antara lain meliputi keterampilan mencari jejak-jejak 

sejarah, melaksanakan analisis kritis terhadap bukti sejarah, 

keterampilan menginterpretasikan serta merangkai fakta-fakta yang 

pada akhirnya terampil menulis sejarah sederhana. 

2) Keterampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan masalah-

masalah kesejarahan. 

3) Keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah, terutama 

yang menyangkut bangsanya. 

4) Keterampilan mengajukan pertanyaan –pertanyaan produktif di sekitar 

masalah sejarah. 

5) Keterampilan mengembangkan cara-cara berpikir analitis tentang 

masalah-masalah historis di lingkungan masyarakatnya. 

6) Keterampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara hidup. 

Depdiknas (2001:8) lebih lanjut menjelaskan bahwa pelajaran sejarah 

pada tingkat SMA bertujuan untuk mendorong siswa berpikir kritis dalam 

memanfaatkan pengetahuan tentang masa lalu untuk memahami kehidupan 

masa kini dan yang akan datang. Selain itu bertujuan pula untuk memahami 

bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, serta 
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mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami 

proses perkembangan masyarakat. 

Menurut Widja (1989) agar pelaksanaan pendidikan sejarah dapat 

berhasil guna diperlukan sarana dan fasilitas belajar sebagai faktor yang 

nantinya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pendidikan tersebut. 

Adapun faktor yang menentukan itu antara lain: 

a. Buku pegangan guru 

b. Buku pelajaran dan buku bacaan bagi murid 

c. Alat bantu belajar mengajar 

d. Program media pendidikan 

e. Museum, situs kebudayaan, monumen, peninggalan purbakala, dan 

sebagainya 

f. Laboratorium atau ruang sejarah di sekolah. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sejarah dipengaruhi oleh 

beberapa komponen pembelajaran. Diantara komponen pembelajaran tersebut 

adalah (1) adanya tujuan yang hendak dicapai, (2) keadaan dan kemampuan 

guru, (3) keadaan dan kemampuan siswa, (4) lingkungan masyarakat dan 

sekolah. Di samping itu strategi media, metode, dan materi merupakan bagian 

integral dari komponen pembelajaran sejarah yang saling berkaitan dalam 

proses belajar mengajar. 

Setiap upaya pengoptimalan tujuan pembelajaran harus selalu 

memperhatikan keterkaitan komponen-komponen pembelajaran tersebut. Hal 

itu karena untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam belajar perlu 



 22

mendayagunakan fungsi dan peran tiap-tiap komponen pembelajaran dengan 

berorientasi pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum. 

Salah satu komponen yang mendukung dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran sejarah adalah tersedianya sumber belajar dan media belajar di 

sekolah. Kedua hal tersebut sangat  penting artinya bagi seorang pengajar 

sejarah guna menyelesaikan tugas mengajar sejarah, sekaligus berguna untuk 

menimbulkan minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Disinilah peran 

guru sejarah menjadi sangat penting ketika harus menentukan media apa yang 

tepat untuk ditampilkan pada tatap muka dengan para siswa. 

 Selain itu, guru sejarah juga dituntut memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta memahami makna sumber belajar sejarah, serta pandai 

memilih secara tepat dan dapat menggunakannya secara terampil dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Apalagi sekarang dengan diterapkannya kurikulum 

2004, maka seorang guru sejarah harus lebih terampil serta kreatif dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, sehingga minat siswa terhadap mata 

pelajaran sejarah dapat lebih ditingkatkan. 

 

B. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

1. Pengertian Kurikulum dan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

  Dalam pengertian yang terbatas, kurikulum diartikan sebagai bahan atau 

materi yang harus diajarkan dalam suatu program pendidikan. Dalam 

pengertian yang luas kurikulum diartikan sebagai keseluruhan pengalaman 

belajar peserta didik yang dapat mendukung proses perkembangan dirinya ke 
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arah perwujudan sesuai dengan tujuan pendidikan (Surya 2003: 261). Dengan 

demikian, maka kurikulum tidak hanya sekedar sekumpulan materi yang harus 

diajarkan tetapi berbagai sumber dan kegiatan yang sedemikian rupa 

berinteraksi sehingga memberikan pengalaman belajar yang berarti.  

   Tyler (2002: 2) mengatakan bahwa inti dari kurikulum itu adalah suatu 

jawaban secara menyeluruh terhadap beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

a. Tujuan dan maksud apa yang hendak dicapai sekolah? 

b. Kesempatan-kesempatan belajar apa yang dipilih agar terjadi perubahan 

tingkah laku sesuai dengan harapan? 

c. Bagaimana unsur-unsur belajar disusun? 

d. Bagaimana penilaian untuk mengetahui keberhasilannya? 

Jika keempat jawaban pertanyaan itu telah terjawab, maka itulah yang 

dimaksud dengan kurikulum. 

  Munandir (2001:145) mengatakan bahwa kurikulum adalah materi 

pelajaran, yaitu apa-apa yang diberikan, atau disampaikan oleh guru kepada 

siswa. Adapun tujuan dari kurikulum ialah segala apa yang mau dicapai 

dengan pelaksanaan kurikulum, yaitu apa yang terjadi pada diri siswa setelah 

memperoleh serangkaian pengalaman belajar seperti diekspresikan kurikulum 

itu. 

 Sementara itu, Nurhadi (2004:18) mengatakan bahwa kurikulum 

berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta 
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didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.  

Sedangkan menurut Surya (2003:193) kurikulum berbasis kompetensi 

merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil 

belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan 

pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum 

sekolah. 

Setelah mengetahui definisi dan aspek-aspek dari KBK seperti tersebut di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat tiga landasan teoritis 

yang mendasari KBK sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa  (2003: 40-41) 

yaitu pertama, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah 

pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual setiap peserta didik 

dapat belajar sendiri sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing serta 

tidak tergantung pada orang lain. Kedua, pengembangan konsep belajar tuntas 

atau belajar sebagai penguasaan adalah suatu falsafah pembelajaran yang 

mengatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua peserta 

didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik. 

Ketiga, pendefinisian kembali terhadap bakat. Dalam hal ini Hall menyatakan 

bahwa setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal 

manakala diberikan waktu yang cukup. 

 

2.  Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 Depdiknas (dalam Mulyasa 2003: 42) mengemukakan bahwa  kurikulum 

berbasis kompetensi memiliki beberapa karakteristik antara lain: 
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a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun secara klasikal. 

b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi. 

d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber balajar lainnya yang 

memenuhi unsur edukatif. 

e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian kompetensi. 

Lebih lanjut Mulyasa mendefinisikan KBK menjadi enam karakteristik, yaitu: 

a. Sistem belajar dengan modul 

 Kurikulum berbasis kompetensi menggunakan modul sebagai sistem 

pembelajaran. Dalam hal ini modul merupakan paket belajar mandiri yang 

meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang 

secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. 

Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan 

tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk 

digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk 

para guru.  

 Tujuan dari sistem modul itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran di sekolah baik waktu, dan fasilitas maupun tenaga 

guna mencapai tujuan secara optimal. 
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 Secara umum sebuah modul memiliki beberapa komponen sebagai 

berikut: 

1) Lembar kegiatan peserta didik 

2) Lembar kerja  

3) Kunci lembar kerja 

4) Lembar soal 

5) Lembar jawaban 

6) Kunci Jawaban 

Sementara itu, terdapat beberapa keunggulan dan keterbatasan 

pembelajaran dengan sistem modul. Keunggulannya antara lain: berfokus pada 

kemampuan individual peserta didik, adanya kontrol terhadap hasil belajar 

melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul yang harus 

dicapai oleh peserta didik, serta relevansi kurikulum ditunjukan dengan 

adanya tujuan dan cara pencapainnya sehingga peserta didik dapat mengetahui 

keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya.  

Keterbatasan dari modul adalah penyusunan modul yang baik 

membutuhkan keahlian tertentu, sulit mentukan proses penjadwalan dan 

kelulusan serta membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda 

dari pembelajaran konvensional, terakhir dukungan pembelajaran berupa 

sumber belajar pada umumnya cukup mahal karena setiap peserta didik harus 

mencarinya sendiri.  
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b. Menggunakan keseluruhan sumber belajar 

Faktor penyebab rendahnya kualitas pembelajaran salah satunya adalah 

belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal oleh guru maupun 

oleh peserta didik. Kondisi tersebut dipersulit lagi oleh dominasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam KBK guru bukan lagi sebagai aktor atau aktris 

yang mendominasi proses pembelajaran, hal itu karena pembelajaran bisa 

dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Sehingga 

dengan demikian tidak ada lagi anggapan bahwa suatu pembelajaran adalah 

sempurna manakala ada ceramah guru. Begitu sebaliknya peserta didik harus 

dapat belajar dengan baik tanpa didampingi oleh guru. Mengenai sumber 

belajar yang mungkin dapat dikembangkan dalam pembelajaran secara garis 

besar dapat dikelompokan sebagai berikut: (1) manusia, yaitu orang yang 

menyampaikan pesan secara langsung, (2) bahan, yaitu sesuatu yang 

mengandung pesan pembelajaran, (3) lingkungan, yaitu ruang dan tempat di 

mana sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik, (4) alat dan 

peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau memainkan sumber-

sumber lain, dan (5) aktivitas, sumber belajar yang biasanya merupakan 

kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. 

c.  Pengalaman lapangan 

Kurikulum berbasis kompetensi lebih menekankan pada pengalaman 

lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dengan peserta didik. 

Pengalaman lapangan secara sistematis melibatkan masyarakat dalam 

pengembangan program, aktivitas dan evaluasi pembelajaran. Keterlibatan 



 28

masyarakat itu penting karena mereka adalah pemakai produk pendidikan, 

penyandang dana pembangunan dan pengoprasian program. 

d. Strategi belajar individual personal 

Strategi belajar individual personal dalam KBK diusahakan. Belajar 

individual itu sendiri ialah belajar berdasarkan tempo belajar peserta didik, 

sedangkan belajar personal adalah interaksi educatif berdasarkan keunikan 

peserta didik seperti bakat, minat dan kemampuan. Individualisasi dan 

personalisasi dalam konteks ini bukan sekedar individualisasi dalam 

pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan kognitif peserta didik, tetapi 

mencakup pula respon-respon terhadap perasaan pribadi dan kebutuhan 

pertumbuhan psikologi peserta didik. 

e. Kemudahan belajar 

Kemudahan belajar dalam KBK diberikan dengan cara 

mengkombinasikan antara pembelajaran individual personal dengan 

pengalaman lapangan, dan pembelajaran secara tim. Hal tersebut dilakukan 

melalui berbagai saluran komunikasi yang bisa digunakan adalah buletin, surat 

kabar, jurnal, video, televisi, dan radio. 

f. Belajar tuntas 

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan 

di dalam kelas dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua 

peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar 

secara maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari (Mulyasa 2003: 53). 
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g. Sistem evaluasi 

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum berbasis 

kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, tes  kemampuan dasar, 

penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian 

program (Mulyasa 2003: 103). 

1) Penilaian kelas 

 Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, 

dan ujian kahir. Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus 

dijawab oleh peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan 

dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan 

tiga kali dalam setiap semester. 

Ulangan umum dilakukan setiap akhir semester, dengan bahan yang 

diujikan meliputi ulangan umum semester pertama dimana soalnya 

diambil dari materi semester pertama, dan ulangan umum semester kedua 

yang soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan 

kedua dengan penekanan lebih pada semester kedua. 

 Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan yang 

diujikan meliputi seluruh materi modul yang telah diberikan dan lebih 

menekankan pada bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi. Hasil 

evaluasi ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan 

bagi setiap peserta didik, serta untuk menentukan layak tidaknya peserta 

didik melanjutkan pendidikannya pada tingkat diatasnya. 
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Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan 

hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan 

umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, dan menentukan 

kenaikan kelas. 

2) Tes kemampuan dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan menulis, 

membaca, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki 

program pembelajaran. Tes ini dilakukan pada setiap tahun. 

3) Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi 

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan 

penilaian untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 

ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Kemudian 

untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan 

dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata didasarkan 

atas hasil penilaian pada akhir jenjang  sekolah. 

4)  Benchmarking 

Benchmarking ialah suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang 

berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang 

memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, 

daerah, atau nasional. Kemudian untuk dapat memperoleh data dan 

informasi tentang pencapaian benchmarking tertentu dapat diadakan 

penilaian secara nasional yang biasanya dilaksanakan pada akhir satuan 

pendidikan. 
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5)  Penilaian program 

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan 

Dinas Pendidikan secara berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian kurikulum dan dasar, fungsi, dan tujuan 

pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan 

masyarakat, dan kemajuan jaman. 

 

4. Konsep Kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Puskur Balitbang (dalam Cahyo 2004:2) mengemukakan bahwa dasar 

pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam KBK adalah: (1) 

kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam 

berbagai konteks, (2) kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang 

dilalui siswa untuk menjadi kompeten , (3) kompeten merupakan hasil belajar 

yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran, dan (4) kehandalan  kemampuan siswa melakukan sesuatu 

harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat 

dicapai melalui kerja yang dapat diukur. 

Kompetensi dalam KBK tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional  

secara urut dijabarkan menjadi: 

1. Kompetensi Lintas Kurikulum (KLK) merupakan pernyataan tentang 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak yang merupakan kecakapan belajar 
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sepanjang hayat dan keterampilan hidup yang harus dimiliki. Hasil belajar dari   

KLK ini perlu dicapai melalui pembelajaran dari semua rumpun mata 

pelajaran. 

2. Kompetensi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah 

siswa menyelesaikan suatu jenjang tertentu. 

3. Kompetensi rumpun pembelajaran merupakan pernyataan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang seharusnya dicapai setelah siswa menyelesaikan 

rumpun pembelajaran tertentu. 

4. Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal tentang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang idealnya diselesaikan oleh siswa. 

 

3. Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Menurut Mulyasa terdapat beberapa perbedaan antara Kurikulum  

Berbasis Kompetensi (KBK) dengan kurikulum 1994. Perbedaan tersebut  

antara lain disajikan dalam tabel berikut: 

NO KURIKULUM 1994 KBK 

1. 

 

 

 

 

 

Menggunakan pendekatan penguasaan 

ilmu pengetahuan, yang menekankan 

pada isi atau materi, berupa pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi yang diambil dari bidang-

bidang ilmu pengetahuan. 

Menggunakan pendekatan 

kompetensi yang menekankan pada 

pemahaman, kemampuan atau 

kompetensi tertentu di sekolah, yang 

berkaitan dengan pekerjaaan yang 

ada di masyarakat. 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Standar akademis yang diterapkan secara 

seragam bagi setiap peserta didik. 

 

 

Berbasis konten, sehingga peserta didik 

dipandang sebagai kertas putih yang perlu 

ditulisi dengan sejumlah ilmu 

pengetahuan. 

 

 

 

 

Pengembangan kurikulum dilakukan 

secara sentralisasi, sehingga Depdiknas 

memonopoli pengembangan ide dan 

konsepsi kurikulum. 

 

Materi yang dikembangkan dan diajarkan 

di sekolah seringkali tidak sesuai dengan 

potensi sekolah, kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik, serta 

kebutuhan masyarkat sekitar sekolah. 

 

 

Guru merupakan kurikulum yang 

menetukan segala sesuatu yang terjadi di 

dalam kelas. 

 

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dikembangkan melalui latihan, seperti 

latihan mengerjakan soal. 

 

Pembelajaran cenderung hanya dilakukan 

Standar kompetensi yang 

memperhatikan perbedaan individu, 

baik kemampuan, kecepatan, belajar, 

maupun konteks sosial budaya. 

Berbasis kompetensi, sehingga 

peserta didik berada dalam proses 

perkembangan yang berkelanjutan 

dari seluruh aspek kepribadian, 

sebagai pemekaran terhadap potensi-

potensi bawaan sesuai dengan 

kesempatan belajar yang ada dan 

diberikan oleh lingkungan. 

Pengembangan kurikulum dilakukan 

secara desentralisasi, sehingga 

pemerintah dan masyarakat bersama-

sama menentukan standar pendidikan 

yang dituangkan dalam kurikulum. 

Sekolah diberi keluasaan untuk 

menyusun dan mengembangkan 

silabus mata pelajaran sehingga 

dapat mengakomodasi potensi 

sekolah, kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik, serta kebutuhan 

masyrakat sekitar sekolah. 

Guru sebagai fasilitator yang 

bertugas mengkondisikan lingkungan 

untuk memberikan kemudahan 

belajar peserta didik. 

Pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap dikembangkan berdasarkan 

pemahaman yang akan membentuk 

kompetensi individual. 

Pembelajaran yang dilakukan 



 34

 

 

 

 

9. 

di dalam kelas, atau dibatasi oleh empat 

dinding kelas. 

 

 

Evaluasi nasional yang tidak dapat 

menyentuh aspek-aspek kepribadian 

peserta didik. 

 

mendorong terjalinnya kerja sama 

antara sekolah, masyarakat, dan 

dunia kerja dalam membentuk 

kompeteni peserta didik. 

Evaluasi berbasis kelas, yang 

menekankan pada proses dan hasil 

belajar. 

(Mulyasa 2003: 166-167) 

 

C. Kesiapan Guru Sejarah SMA dalam Menghadapi Pelaksanaan     

Kurikulum 2004 

Sebagai seorang guru, guru sejarah tentunya dituntut untuk memenuhi 

beberapa kompetensi yang utama. Seperti yang antara lain dikemukakan 

oleh Winarno Surakhmad (dalam Widja 1989: 14) berikut ini: 

1. Guru harus mampu mengenal setiap murid yang dipercayakan 

kepadanya. 

2. Guru harus memiliki kecakapan untuk memberi bimbingan. 

3. Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai. 

4. guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu yang 

diajarkannya. 

Selain itu, terdapat beberapa kompetensi yang seyogyanya harus 

dimiliki oleh seorang guru khususnya guru SMA sebagai berikut: 

a. Menguasai bahan 

1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah 
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2) Menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi. 

b. Mengelola program belajar mengajar 

1) Merumuskan tujuan instruksional 

2) Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat 

3) Melaksanakan program belajar mengajar 

4) Mengenal kemampuan anak didik 

5) Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remidial. 

c. Mengelola kelas 

1) Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran 

2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 

d. Penggunaan media atau sumber 

1) Mengenal, memilih dan menggunakan media 

2) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana 

3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses 

belajar mengajar 

4) Menggunakan micro-teaching unit dalam program pengalaman 

lapangan. 

e. Menguasai landasan kependidikan 

f. Mengelola interaksi belajar mengajar 

g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

h. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah. 
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1) Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah 

2) Menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah. 

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

1) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah 

2) Menyelenggarakan administrasi sekolah. 

j.   Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran (dalam Widja1989: 15). 

Khusus dalam hubungannya dengan pengajaran sejarah, seorang guru 

sejarah dituntut untuk mampu memenuhi kemampuan-kemampuan seperti 

berikut ini: 

a. Seorang guru sejarah seyogyanya memiliki kualitas prima dalam 

masalah kemanusiaan. Untuk mengembangkan kemampuan ini adalah 

dengan memupuk kesenangan membaca tentang peristiwa-peristiwa 

serta tokoh-tokoh sejarah. 

b. Seorang guru sejarah seyogyanya adalah orang-orang yang memiliki 

pengetahuan luas tentang kebudayaan. Sehingga dengan sendirinya guru 

sejarah dituntut untuk punya pengetahuan yang meluas dan mendalam 

tentang berbagai aspek kebudayaan baik rohani maupun material. 

c. Guru sejarah seyogyanya juga adalah pengabdi perubahan. Ini berarti 

bahwa guru sejarah harus selalu menyadari salah satu watak utama 

sejarah yaitu perubahan. 
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d. Akhirnya yang perlu diperhatikan oleh guru sejarah adalah bahwa ia 

seyogyanya merupakan pengabdi kebenaran. 

Itulah sesungguhnya kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru sejarah. 

Apalagi sekarang ini kurikulum sekolah di Indonesia sedang megalami 

perubahan. 

Terjadinya perubahan  kurikulum dari kurikulum nasional 1994 ke 

kurikulum berbasis kompetensi secara otomatis menuntut insan pendidikan 

yaitu para guru untuk mempersiapkan diri dalam mengahadapi pelaksanaan 

kurikulum baru tersebut. Para guru akan dikatakan siap apabila aspek-aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang memakai kurikulum 

berbasis kompetensi telah mampu dipahami dan dikuasai oleh para guru 

serta siap untuk direalisasikan dalam proses belajar-mengajar di sekolah. 

Para guru yang belum menguasai dan memahami KBK akan menemui 

sejumlah kesulitan dan kebingungan yang pada akhirnya akan dapat 

menghambat kelancaran pelaksanaan KBK. 

Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan yang baik terhadap 

KBK oleh para guru termasuk juga para guru sejarah sangat diperlukan guna 

menghadapi pelaksanaan KBK yang rencananya akan diberlakukan secara 

nasional oleh pemerintah pada bulan Juli tahun 2004. Dan sebelum rencana 

itu dilaksanakan oleh pemerintah, para guru harus mempersiapkan diri  

dengan sebaik-baiknya. Hal itu disebabkan kurikulum berbasis kompetensi 

memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. 
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Menurut W. J. S. Poerwadarminta, 2002, dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, siap berarti sudah disediakan (tinggal memakai atau 

menggunakan saja). Kesiapan guru sejarah adalah kemampuannya dalam 

menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 dan menerapkan kurikulum 

tersebut secara profesional. 

Sementara itu, menurut Mulyasa (2003: 138) kesiapan (readinnes) 

adalah suatu kemampuan untuk berformasi dalam melaksanakan tugas 

tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Lebih lanjut 

dijelaskan, bahwa sedikitnya terdapat tiga unsur yang mempengaruhi 

kesiapan, yaitu: kesiapan fisik, kesiapan kejiwaan, dan kesiapan 

pengalaman. 

Kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 bagi para 

guru sejarah SMA dapat dirunut dari dua hal, yaitu kesiapan dari segi 

material dan kesiapan dari segi mental. 

a.  Kesiapan dari segi material 

 Kesiapan dari segi material adalah kesiapan para guru sejarah SMA dalam 

proses belajar mengajar baik dari segi teori maupun peralatan-peralatan serta 

hal-hal yang mendukung dalam praktek di sekolah. Kesiapan material guru 

sejarah SMA dapat dilihat dari beberapa segi antara lain sebagai berikut: 

1) Kesiapan dari segi materi pelajaran 

 Guru sejarah SMA akan dapat dikatakan siap dari segi materi 

apabila ia mampu menguasai dan memahami bahan dan hubungannya 

dengan bahan dengan baik. Menguasai bahan atau materi berarti 
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menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, serta 

menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi (Widja 1989: 

14).  

  Selain itu guru sejarah SMA harus selalu memperluas dan 

menguasai materi pelajaran yang akan disajikan. Persiapan diri tentang 

materi dapat diusahakan dengan cara banyak membaca buku, surat kabar 

dan bila perlu memiliki perpustakaan pribadi. Guru juga harus banyak 

mendengar, seperti dari berita TV, radio dan selalu mengikuti 

perkembangan serta kemajuan terakhir tentang materi pelajaran yang 

akan disajikan. 

2) Kesiapan dari segi metode pembelajaran dan teknik evaluasi 

 Apabila pada kurikulum sebelumnya para guru sejarah terbiasa 

dengan menggunakan sistem klasikal dalam proses pembelajaran, maka 

dengan diberlakukannya KBK ini para guru sejarah SMA harapannya 

mampu berimprovisasi sesuai dengan kondisi  di lapangan serta tidak 

boleh terpaku pada satu jenis metode mengajar dan cenderung monoton. 

 Terdapat sejumlah metode yang bisa digunakan dalam kegiatan 

mengajar, antara lain: metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, percobaan atau eksperimen, latihan atau simulasi, kerja 

kelompok, karya wisata, dan sosiodrama atau bermain peran. 

 Metode manapun yang digunakan oleh guru sejarah dalam 

mengajar, sepanjang memang sangat dikuasai dan mampu mencapai 
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tujuan pelajaran serta memperhatikan aspek paedagogis  dapat 

digunakan oleh guru sejarah SMA. 

 Dalam hal teknik evaluasi, para guru diharapkan menggunakan 

instrumen yang bervariasi agar diperoleh data tentang pencapaian belajar 

siswa yang akurat dalam semua ranah. Untuk mata pelajaran sejarah 

kompetensi dasarnya tidak menuntut kecakapan penelitian maka 

penilaian psikomotorik tidak ada. Sedangkan penerapan langkah-langkah 

penelitian sejarah hanya merupakan pengalaman belajar yang didapat 

oleh siswa sebagai penerapan metode pembelajaran kontekstual. 

Bentuk instrumen yang dapat digunakan antara lain: 

a)   Pilihan ganda 

Bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran, penskorannya  

objektif, dan bisa dikoreksi dengan mudah. 

b)   Uraian objektif 

 Jawaban uraian objektif sudah pasti. Uraian ini lebih cocok 

digunakan untuk bidang ilmu alam. 

c)   Uraian bebas 

Uraian bebas dicirikan dengan adanya jawaban yang bebas. Namun 

demikian, perlu dibuatkan kriteria penskoran yang jelas agar 

penilaiannya objektif. 
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d)   Jawaban singkat 

Bentuk ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 

pemahaman siswa. Materi yang diuji cukup banyak, namun tingkat 

berpikir yang diukur cenderung rendah. 

e)   Menjodohkan  

Bentuk ini cocok untuk mengetahui pemahaman atas fakta dan 

konsep. Cakupan materi bisa banyak, namun tingkat berpikir yang 

terlibat cenderung rendah. 

f)   Unjuk kerja 

Bentuk ini cocok untuk mengukur kompetensi siswa dalam 

melakukan tugas tertentu, seperti praktik laboratorium atau perilaku 

yang lain. 

g)   Portofolio 

Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja 

siswa, dengan menilai kumpulan kerja dan tugas siswa. Karya 

tersebut dipilih dan dinilai sehingga dari situ dapat dilihat 

perkembangan kemampuan siswa. 

3) Kesiapan dari segi sumber atau media atau alat pembelajaran 

  Istilah sumber yang digunakan di sini berarti buku-buku rujukan, 

referensi atau literatur, baik untuk menyusun silabus mengajar. 

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan dan alat atau media adalah 

bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam praktikum atau proses 

pembelajaran lainnya. Bahan dan alat disini dapat bervariasi sesuai 
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dengan karakteristik mata pelajarannya dan materi pokok pembelajaran 

(Depdiknas 2003: 13). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan dari 

segi material adalah kesiapan guru sejarah SMA baik dari segi materi, 

metode, teknik evaluasi dan media atau alat. Dengan kesiapan dari segi 

material tersebut maka dapat digunakan oleh guru sejarah SMA dalam 

menghadapi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.  

b.  Kesiapan dari segi mental 

 Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa kesiapan adalah suatu 

kemampuan untuk berformasi dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai 

dengan tuntutan situasi yang dihadapi (Mulyasa 2003:138). Sedangkan 

menurut Poerwadarminta, mental adalah yang mengenai batin 

(Poerwadarminta 2002). Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesiapan mental adalah sejumlah batin yang 

diperlukan untuk suatu tindakan. 

 Kesiapan mental biasanya sangat dipengaruhi oleh kesiapan material. 

Akan tetapi kesiapan material saja tidak menjamin terbentuknya kesiapan 

mental guru-guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 

2004. Kesiapan mental para guru perlu mendapatkan perhatian secara 

seksama dan proporsional. Hal tersebut menunjukan segi pentingnya 

kesiapan mental bagi para guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004. 
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  Dalam implementasi KBK kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan 

berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara 

aktif, baik mental, fisik, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Selain 

itu dapat dilihat dari gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya rasa 

percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila 

pembelajaran yang diberikannya mampu mengadakan perubahan perilaku 

pada sebagian besar peserta didik kearah yang lebih baik ( Mulyasa 2003: 

187). 

 

D. Kerangka Berpikir 

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan pesatnya arus globalisasi membuat 

bangsa Indonesia membutuhkan sebuah upaya untuk mengantisipasi 

perubahan tersebut secara sistematis. Selain itu era globalisasi membutuhkan 

banyak sumber daya manusia yang bermutu. Sehingga tidak kurang apabila 

kurikulum nasional pun dirombak dalam rangka memenuhi tuntutan jaman 

dan dinamika yang ada. 

Untuk tuntutan di atas diperlukan perubahan yang cukup mendasar 

dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang oleh berbagai pihak sudah 

tidak efektif lagi. Kurikulum yang dianggap sesuai untuk diterapkan sekarang 

ini adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Perubahan kurikulum tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap insan pendidikan terutama para guru termasuk para guru sejarah 
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SMA. Hal itu karena antara guru dan kurikulum merupkan dua aspek 

pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Bagi 

para guru termasuk guru sejarah SMA diperlukan kesiapan yang matang 

dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum yang baru itu, yakni kurikulum 

berbasis kompetensi. Dengan kesiapan yang matang dari para guru dalam 

menghadapai pelaksanaan KBK, maka diharapkan pelaksanaan KBK dapat 

berjalan dengan lancar dan sebagai hasilnya adalah dapat tercipta manusia 

Indonesia yang berkualitas dengan seperangkat kompetensi yang dimiliki. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era globalisasi membutuhakan 
SDM yang bermutu 

Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) 

Kesiapan guru sejarah mengahadapi pelaksanaan KBK: 
1. kesiapan dari segi material meliputi: 

1) kesiapan materi pelajaran 
2) kesiapan metode dan teknik evaluasi 
3) kesiapan sumber atau media 

2. kesiapan dari segi mental 

Pelaksanaan KBK 
berjalan lancar 

Manusia Indonesia yang berkualitas 
dengan seperangkat kompetensi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

  Untuk mengkaji tentang kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif.  Menurut Bogdan dan Taylor  

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Moleong 2002: 3). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara 

konkret tentang keadaan objek atau masalah. Dengan pendekatan ini 

diharapkan bahwa kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap dapat dideskripsikan 

secara lebih teliti.  

  Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda yaitu kenyataan-kenyataan yang dihadapi peneliti di 

lapangan; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan informan; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

45 
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menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2002: 5). 

 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya 

fokus merupakan pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kesiapan guru sejarah 

SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 dan pelaksanaan 

kurikulum 2004 pada SMA di Kabupaten Cilacap. 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 adalah: 

1. Adanya kesiapan dari segi materi atau bahan pembelajaran oleh 

guru bidang studi sejarah. 

2. Adanya kesiapan dari segi media dan sumber pembelajaran 

oleh guru bidang studi sejarah. 

3. Adanya kesiapan dari segi model pembelajaran dan teknik 

evaluasi. 

4. Adanya kesiapan dari segi perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan bersamaan dengan pengembangan silabus. 

Sedangkan mengenai pelaksanaan kurikulum 2004 indikator-

indikatornya adalah: 
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1. Menerapkan berbagai program yang telah 

ditetapkan 

2. Menggunakan berbagai sumber belajar 

3. Menerapkan berbagai model pembelajaran 

4. Menggunakan berbagai media pembelajaran 

5. Menerapkan penekanan pada proses penilaian. 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Cilacap yaitu meliputi enam 

SMA sebagai berikut: SMA Negeri I Majenang, SMA Purnama Majenang, 

SMA Muhammadiyah Majenang, SMA Raden Fatah Cimanggu, SMA 

Jenderal Ahmad Yani Karangpucung, dan SMA Plus Al Irsyad Al Islamiyyah 

Cilacap. 

Oleh karena kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap baru diterapkan 

secara serentak pada bulan Juli tahun 2004, maka keenam SMA tersebut 

menurut peneliti memenuhi syarat untuk dilaksanakan penelitian yaitu adanya 

kesamaan dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi.  

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian yang bersifat kualitatif ini terbagi atas 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh dari 

orang yang dapat memberi informasi (informan) yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu guru-guru sejarah SMA yang berasal dari SMA N I 
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Majenang, SMA Purnama Majenang, SMA Muhammadiyah Majenang, 

SMA Raden Fatah Cimanggu, SMA Jenderal Ahmad Yani Karangpucung, 

dan SMA Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. Selain itu sumber data ini 

diperoleh juga dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas P dan K Kabupaten  

Cilacap. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dengan cara tidak langsung, seperti dokumen. Dokumen di sini berupa 

buku-buku dan literatur lain yang berkaitan serta berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

 

D. Teknik Sampling 

Teknik sampling disini adalah cara untuk mengambil sampel penelitian 

yaitu menentukan informan yang dianggap mampu menjawab dan 

memecahkan permasalahan yang peneliti ajukan. Tujuannya adalah untuk 

merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik, sedangkan 

maksud dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul (Moleong 2002: 165). 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel 

bertujuan (purposive sampling). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

sampel bertujuan (purposive sampling) yaitu unit sampel yang dihubungi 

mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan dengan fokus permasalahan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah kesiapan guru sejarah SMA dalam 
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menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 dan pelaksanaan kurikulum 2004 

pada SMA di Kabupaten Cilacap. Dengan mengacu pada fokus penelitian 

tersebut, maka karakteristik sampel yang ditentukan adalah: (1) guru-guru 

sejarah dari SMA yang diteliti, (2) Kepala sekolah SMA yang diteliti, dan (3) 

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap. Pengumpulan data dimulai dari 

beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, 

mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai orang lain yang juga 

dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjuk ini kemudian 

dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjuk orang lain yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya sampai 

jumlah anggota yang diinginkan terpenuhi, teknik sampling seperti ini disebut 

teknik sampling bola salju atau snow ball (Hasan 2002: 68). 

Teknik sampel bertujuan dipilih karena subjek penelitian mempunyai 

karakteristik dalam suatu populasi, dalam hal ini adalah para guru sejarah 

SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 yang nantinya akan 

mempengaruhi kesiapan para guru sejarah SMA itu sendiri dan juga 

pelaksanaan kurikulum 2004. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu 

memilih teknik pengumpulan data yang relevan, sehingga memungkinkan 

diperolehnya data objektif. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
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yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara menurut Moleong (2002:135) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara bebas di mana pewawancara dengan bebas menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini dengan cara telah 

menyiapkan pedoman pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. 

Wawancara ini dapat dikembangkan apabila diperlukan untuk melengkapi 

data-data yang masih kurang. 

Orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru-

guru sejarah dan kepala sekolah dari SMA N I Majenang, SMA Purnama 

Majenang, SMA Muhammadiyah Majenang, SMA Raden Fatah 

Cimanggu, SMA Jenderal Ahmad Yani Karangpucung, dan SMA Al 

Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. Di samping itu peneliti juga mewawancarai 

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap  (daftar  informan  dapat dilihat 

pada lampiran 7). 

2. Pengamatan (observation) 
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Menurut Arikunto (1998:145) observasi adalah pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. 

 Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung di SMA yang diteliti dengan menentukan fokus 

observasi terlebih dahulu, yaitu keadaan fisik sekolah, sarana dan 

prasarana, media dan alat pembelajaran, serta pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar yang berdasarkan KBK. 

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 pelaksanaan kurikulum 2004 bidang studi sejarah di 

SMA yang peneliti teliti.  

3. Studi dokumentasi 

Menurut Hasan (2002,88) studi dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, 

namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku 

harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan 

sosial dan dokumen lainnya. 

 Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data 
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tertulis untuk memperoleh data mengenai keadaan SMA yang penulis 

teliti. 

 

F.  Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui 

derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan 

menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.  

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Denzin membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pengujian data yaitu: dengan menggunakan sumber, 

metode, penyidik, dan teori (Moleong 2002:178). Dari keempat  triangulasi ini 

yang paling sering digunakan  adalah pengujian melalui sumber lainnya. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber. Penulis 

melakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang beda.   

Pengujian  dengan  sumber  ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

tentang pelaksanaan kurikulum  2004 bidang studi sejarah  di SMA yang 

penulis teliti. 
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2. Membandingkan hasil wawancara yang sama dengan waktu yang berbeda  

tentang kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi di atas diharapkan akan dapat 

diperoleh hasil penelitian yang benar-benar sahih karena teknik triangulasi 

tersebut sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. 

 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Tylor analis data adalah proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

seperti yang disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong 2002:103). 

Terdapat dua metode analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu: 

pertama, model analisis mengalir atau flow analysis models, dimana tiga 

komponen (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) 

dilakukan secara saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan 

mengalir secara bersamaan. Kedua, model analisis interaktif atau interactive 

analysis models di mana komponen reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data setelah data  

terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, 

penarikan kesimpulan) berinteraksi (Rachman1999: 120). 



 19

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang kedua yaitu 

model analisis interaktif atau interactive analysis models dengan langkah-

langkah pengolahan data sebagai berikut: 

 

 

1. Pengumpulan data  

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian 

melaksanakan pencatatan data di lapangan. 

2. Reduksi data 

Apabila data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi yaitu 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikannya sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan. Jika data yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti 

mencari kembali data yang diperlukan di lapangan. 

3. Penyajian data 

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data 

dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. 
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 Secara skematis model analisis di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman 1992: 20) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Cilacap merupakan bagian integral dari provinsi daerah 

tingkat I Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki daerah yang cukup luas. 

Batas geografis daerah tersebut adalah: 

1. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

2. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas 

3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan 

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan provinsi Jawa barat. 

 Selain itu Kabupaten Cilacap juga terletak di antara 108° 4’ 30”-109° 

30’ 30” garis bujur Timur dan 7° 30’-7° 45’ 20” garis lintang Selatan. Adapun 

luas wilayah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan adalah 225.360,840 Ha 

dan terbagi ke dalam 23 kecamatan. 

 Wilayah tertinggi di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Dayeuhluhur 

dengan ketinggian 198 M dari permukaan air laut. Sedangkan wilayah 

terendahnya adalah Kecamatan Cilacap tengah dengan ketinggian 6 M dari 

permukaan laut. Jarak terjauh dari Barat ke Timur Kabupaten Cilacap adalah 

152 Km, yaitu dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, dan dari Utara ke Selatan 
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adalah 35 Km, yaitu dari Cilacap ke Sampang (BPPD Kab. Cilacap dan BPS 

Kab. Cilacap 2002:2). 

 

b. Keadaan Iklim 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten 

Cilacap dan kantor metereologi dan geofisika Cilacap, curah hujan rata-rata 

tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah bulan Juli. Rata-rata hari 

hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 19 hari, sedangkan 

hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September-Oktober sebanyak 1 

hari (BPPD Kab. Cilacap dan BPS Kab. Cilacap 2002: 3). 

Kabupaten Cilacap memiliki suhu maximum 34,20°. Suhu tersebut 

biasanya terjadi pada bulan Januari dan bulan Maret. Sedangkan suhu 

minimumnya 30,20° dan terjadi pada bulan Agustus. 

 

c. Keadaan Sekolah Menengah Atas 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Cilacap tahun 2004, jumlah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Cilacap 

sebanyak 45 sekolah, yaitu 14 Sekolah Menengah Atas berstatus negeri dan 31 

Sekolah Menengah Atas  berstatus sekolah swasta . Secara lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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        Tabel 1. Sekolah Menengah Atas berstatus Negeri dan Swasta 
NO SMA NEGERI NO SMA SWASTA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

SMA N 1 Cilacap 

SMA N 2 Cilacap 

SMA N 3 Cilacap 

SMA N 1 Majenang 

SMA N 1 Jeruklegi 

SMA N 1 Cipari 

SMA N 1 Sidareja 

SMA N 1 Binangun 

SMA N 1 Dayeuhluhur 

SMA N 1 Kroya 

SMA N 2 Kroya 

SMA N 1 Maos 

SMA N 1 Sampang 

SMA N 1 Kedungreja  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

SMA Yosda Cilacap 

SMA Kristen Cilacap 

SMA Bahari Cilacap 

SMA Muh. Cilacap 

SMA Al Irsyad Cilacap 

SMA Sri Mukti  Cilacap 

SMA Muh. 2 Cilacap 

SMA YA BAKII Kesugihan 

SMA Jensud. Cilacap 

SMA Nus. Kesugihan 

SMA Yosda Jeruklegi 

SMA Yosda Kawunganten 

SMA Islam B. Kroya 

SMA Muh. Sampang 

SMA Dipo. Sampang 

SMA Nas. Sidareja 

SMA Muh. Sidareja 

SMA Kristen Sidareja 

SMA Al hidayah Sidareja 

SMA DU. Cipari 

SMA Dipo. Cipari 

SMA Muh. Kedungreja 

SMA YA BAKII Gand.Mangu 

SMA PGRI Gandrungmangu 

SMA A. Yani Karangpucung 

SMA Yosda Majenang 

SMA Muh. Majenang 

SMA Purnama Majenang 

SMA Muh. Cimanggu 

SMA Raden Fatah Cimanggu 

SMA A. Yani Kawunganten 

 Jumlah : 14 sekolah  Jumlah : 31 sekolah 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun  2004. 
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Oleh karena banyaknya Sekolah Menengah Atas seperti tersebut di atas, 

maka penulis mengambil enam sekolah sebagai lokasi penelitian. Adapun ke 

enam Sekolah Menengah  Atas yang dijadikan sebagai lokasi penelitian itu 

adalah: SMA Negeri I Majenang, SMA Purnama Majenang, SMA 

Muhammadiyah Majenang, SMA Raden Fatah Cimanggu, SMA Jenderal 

Ahmad Yani Karangpucung, dan SMA Plus Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. 

Secara garis besar keadaan di enam Sekolah Menengah Atas tersebut dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

 

d. Keadaan Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas 

 Jumlah guru sejarah Sekolah menengah Atas di Kabupaten Cilacap 

sebenarnya cukup banyak, namun berdasarkan keaktifan mengikuti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejarah  terdapat kurang lebih 48 

orang guru sejarah Sekolah Menengah Atas. Untuk lebih jelasnya keadaan 

tentang jumlah (nama dan asal sekolah) guru sejarah dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa penulis mengambil enam 

orang guru sejarah sebagai objek penelitian yang antara lain berasal dari SMA 

Negeri I Majenang, SMA Purnama Majenang, SMA Muhammadiyah 

Majenang, SMA Raden Fatah Cimanggu, SMA Jenderal Ahmad Yani 

Karangpucung, dan SMA Plus Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. 

Secara umum keadaan guru sejarah SMA yang penulis teliti memiliki 

pengalaman mengajar yang relatif lama yaitu sekitar 10 tahun ke atas. Namun 



 60

demikian, ada guru yang baru mengajar sejarah sekitar 2 tahun yaitu guru 

sejarah yang berasal dari SMA Jenderal Ahmad Yani Karangpucung. Selain 

itu para guru sejarah yang penulis teliti secara umum lebih memfokuskan 

dirinya pada kegiatan mengajar bidang studi sejarah. Akan tetapi tidak 

dipungkiri ada juga di antara para guru sejarah yang penulis teliti mengajar 

pelajaran lain di luar mata pelajaran sejarah. Misalnya guru sejarah yang 

berasal dari SMA Raden Fatah Cimanggu dan SMA Jenderal Ahmad Yani 

Karangpucung. Meskipun demikian, mereka tetap memberikan perhatian yang 

penuh terhadap mata pelajaran sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diampunya. 

Untuk jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh para guru sejarah 

yang penulis teliti secara umum telah memiliki ijasah sarjana strata 1 dan 

umumnya mereka mengambil jurusan sejarah. Dengan jenjang pendidikan dan 

jurusan yang telah mereka tempuh itu tentunya akan sangat menunjang 

terhadap penguasaan materi mata pelajaran sejarah. Apalagi dengan adanya 

perubahan kurikulum sekolah ini, maka para guru dituntut untuk mampu 

menguasai materi atau bahan ajar sejarah yang sesuai dengan kurikulum baru 

tersebut. 

Berdasarkan observasi di keenam SMA tersebut dapat penulis jelaskan 

pula, bahwa secara umum guru bidang studi sejarah sudah memiliki sumber 

belajar seperti buku yang sudah berbasis kompetensi meski jumlahnya masih 

sangat minim. Selain itu media pembelajaran seperti kaset VCD tentang film 

sejarah hampir semua guru yang penulis teliti telah memilikinya. Hal itu 
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tentunya berkat adanya bantuan dari tim MGMP sejarah yang telah membuat 

kaset VCD tentang film sejarah. Jadi jelaslah terlihat bahwa MGMP ternyata 

mempunyai peranan yang besar dalam membantu para guru sejarah dalam 

menyediakan media pembelajaran. 

 

 2. Kesiapan Guru Sejarah SMA Dalam Menghadapi Pelaksanaan 

Kurikulum 2004 Di Kabupaten Cilacap  

Perubahan kurikulum sekolah merupakan suatu inovasi yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Mutu 

pendidikan yang tinggi diperlukan dalam rangka menciptakan sebuah 

kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, serta mampu bersaing 

sehingga nantinya warga negara Indonesia akan dapat menikmati kehidupan 

yang sejahtera. 

Di samping itu perubahan kurikulum bertujuan pula untuk menghadapi 

berbagai permasalahan yang timbul seperti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang cepat serta arus globalisasi yang telah merubah hampir 

semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembaharuan sistem 

pendidikan dan penyempurnaan kurikulum termasuk kurikulum sejarah yang 

berbasis kompetensi perlu dilakukan. Hal itu karena kurikulum yang berlaku 

selama ini masih bersifat sentralistik dan memiliki beban materi yang relatif 

banyak. 
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka para guru termasuk guru sejarah 

secara otomatis harus dan perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya 

menghadapi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Ibu Binuriyah, 

seorang guru sejarah SMA Muhammadiyyah Majenang mengatakan bahwa 

para guru sejarah akan dikatakan siap menghadapi pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi apabila aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar yang memakai KBK telah mampu dipahami dan dikuasai. 

Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan yang baik terhadap KBK 

oleh para guru sejarah SMA sangat diperlukan dalam rangka menghadapi 

pelaksanaan kurikulum baru tersebut. Sebelum kurikulum 2004 itu 

dilaksanakan tentunya para guru sejarah SMA perlu mempersiapkan diri 

dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Bapak Akhmad, seorang guru sejarah di SMA Al Iryad Cilacap 

mengatakan bahwa kesiapan para guru sejarah SMA menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 bisa ditinjau dari dua hal yaitu kesiapan yang berupa 

perangkat lunak dan kesiapan yang berupa perangkat keras. Perangkat lunak 

yang perlu disiapkan adalah para guru sejarah SMA perlu mempelajari 

perangkat pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan perangkat kerasnya 

berupa media pembelajaran, misalnya LCD, VCD, Komputer dan lain 

sebagainya. 

Sementara itu menurut Bapak Sugeng, guru sejarah di SMA N I 

Majenang mengatakan bahwa kesiapan guru sejarah SMA menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004 dapat dirunut dari dua segi, yaitu kesiapan dari 



 63

segi material yang terdiri dari kesiapan terhadap bahan atau materi pelajaran, 

kesiapan metode dan teknik evaluasi, serta kesiapan dari segi sumber atau 

media pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah kesiapan dari segi mental. 

Kesiapan dari segi mental menurut beliau merupakan suatu hal yang biasa, 

sebab bagi seorang guru hal itu merupakan suatu keharusan dan menjadi 

tanggung jawab setiap guru sebagai seorang pendidik. 

Dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004, seorang guru 

khususnya guru bidang studi sejarah diharapkan memiliki kesiapan guna 

menciptakan suatu kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dapat 

mendorong peserta didik menguasai sejumlah kompetensi dasar sebagaimana 

tercantum dalam kurikulum baru tersebut. Berkaitan dengan hal ini para guru 

di SMA yang penulis teliti termasuk para guru pengampu mata pelajaran 

sejarah dituntut untuk melakukan berbagai kesiapan seperti kesiapan materi 

pelajaran, model pembelajaran, sarana belajar, dan kesiapan dari segi sistem 

evaluasi atau sistem penilaian. 

Di samping itu, guru juga dituntut untuk memiliki kesiapan dalam 

menyusun silabus yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

dikelas, serta membuat dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang di 

dalamnya memuat berbagai hal pokok yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum 2004. 

Seperti dikemukakan di atas kesiapan guru sejarah SMA menghadapai 

pelaksanaan kurikulum 2004 dapat dirunut dari dua hal, yaitu kesiapan dari 

segi material dan kesiapan dari segi mental. 
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a. Kesiapan dari Segi Material 

Kesiapan dari segi material adalah kesiapan guru sejarah SMA dalam 

proses belajar mengajar baik dari segi teori maupun peralatan-peralatan serta 

hal-hal yang mendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kesiapan 

material guru sejarah SMA antara lain sebagai berikut: 

1) Kesiapan  Materi atau Bahan Pelajaran 

Terkait dengan kesiapan dari segi materi atau bahan pelajaran pada 

dasarnya guru sejarah perlu memperhatikan, bahwa dengan diterapkannya 

KBK guru tidak boleh hanya tergantung pada buku pelajaran saja. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Akhmad, seorang guru 

sejarah di SMA Al Irsyad bahwa dengan diterapkannya KBK guru tidak 

boleh hanya tergantung pada buku paket atau buku pelajaran saja. Tetapi 

guru juga dapat mencari bahan atau materi dengan cara mencermati 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan oleh KBK. 

Setelah mencermati hal tersebut kemudian guru mencari referensi buku-

buku yang sesuai, misalnya dari majalah, koran, kliping ataupun sumber 

belajar lainnya yang  dapat mendukung tercapainya kompetensi yang 

diharapkan. 

Selain itu, menurut Ibu Supriyah  guru SMA Purnama Majenang 

menyatakan bahwa kesiapan guru sejarah dari segi materi perlu didukung 

pula oleh kemampuannya dalam menyeleksi materi pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik agar penjabaran dan penyesuaian 
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kemampuan dasar tidak meluas dan melebar. Kriteria dalam menyeleksi 

materi pelajaran tersebut adalah: 

a) Materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran adalah materi yang 

benar-benar telah teruji kebenarannya. Selain itu berkaitan pula dengan 

keaktualan materi. 

b) Di dalam memilih materi kiranya perlu mempertimbangkan sejauh 

mana materi tersebut penting dipelajari? penting untuk siapa? dan di 

mana?, sehingga nantinya materi yang dipilih untuk diajarkan memang 

materi yang benar-benar diperlukan oleh siswa. 

c) Materi yang diajarkan perlu melihat kebermanfaatan dari semua sisi 

baik secara akademis maupun non akademis. Secara akademis materi 

yang diajarkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dengan 

keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang 

pendidikan lebih lanjut. Sedangkan manfaat secara non akademis dari 

materi yang diajarkan ialah mampu mengembangkan kecakapan hidup 

(life skills) yang dibutuhkan. 

d) Materi pembelajaran perlu memperhatikan bahwa materi tersebut 

memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan (tidak 

terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah) maupun aspek 

kelayakannnya terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. 

e) Materi yang dipilih hendaknya mampu menarik minat peserta didik 

serta dapat memotivasi mereka untuk mepelajarinya lebih lanjut. 
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2) Kesiapan Model pembelajaran 

Dalam  kurikulum berbasis kompetensi, seorang guru mendapatkan 

keleluasaan untuk mengolah sistem pembelajaran secara maksimal 

misalnya dalam hal model pembelajaran yang digunakan dapat memakai 

model yang diinginkan dalam rangka mengembangkan kompetensi siswa 

secara menyenangkan. Guru tidak harus terpaku lagi pada satu model 

pembelajaran yang diterapkan sehingga cenderung monoton. Sebaliknya 

guru termasuk guru bidang studi sejarah dapat menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, presentasi, tanya jawab 

maupun model pembelajaran lainnya. 

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rasmono seorang 

guru sejarah SMA Raden Fatah Cimanggu, bahwa dengan 

diberlakukannya kurikulum 2004 maka guru sejarah SMA harus mampu 

berimprovisasi sesuai dengan kondisi lingkungannya serta mampu 

menggunakan beberapa model pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab 

dan sebagainya sehingga tidak monoton dan cenderung terpaku pada satu 

jenis model pembelajaran saja. 

Berdasarkan observasi di beberapa SMA yang penulis teliti di 

Kabupaten Cilacap, para guru sejarah umumnya sudah mulai 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, misalnya diskusi, 

tanya jawab, presentasi dan metode ceramah yang memang masih tetap 

dipakai. Namun demikian, masih ada saja guru sejarah yang masih 
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menggunakan metode ceramah sehingga jelas terlihat adanya dominasi 

guru yang  sangat besar dalam proses belajar mengajar. 

3) Kesiapan dari Segi Sumber atau sarana  pembelajaran 

Kesiapan dari segi sumber pembelajaran adalah kesiapan para guru 

sejarah untuk mempunyai dan menguasi sumber pembelajaran yang antara 

lain berupa buku-buku pelajaran, referensi atau literatur mata pelajaran 

sejarah lainnya. Kesiapan dari segi sumber pembelajaran ini akan sangat 

membantu guru sejarah dalam menguasai materi pelajaran yang akan 

disampaikan pada peserta didik. 

Berdasarkan observasi, kesiapan para guru sejarah dari segi sumber 

belajar sudah menunjukan adanya penggunaaan berbagai sumber belajar  

seperti halnya buku paket yang sudah berbasis kompetensi, surat kabar,  

gambar, bagan dan sumber belajar lainnya. Namun demikian, bagi para 

siswa sumber belajar khususnya mengenai buku-buku yang sudah berbasis 

kompetensi sebagai sumber belajar masih jarang dimiliki karena terbentur 

oleh minimnya dana. Buku-buku yang sudah berbasis kompetensi tersebut 

harganya cukup mahal yaitu antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000, sehingga 

tidak heran apabila dalam satu kelas hanya mempunyai beberapa buku 

sebagai pegangan dalam belajar.   

Menurut Bapak Sugeng, guru sejarah SMA N I Majenang  

mengatakan sumber belajar yang berupa buku yang sudah berlabel KBK 

masih sangat jarang dimiliki oleh siswa sehingga kami terpaksa menyuruh 

mereka yang tidak memiliki buku untuk sementara bergabung dengan 
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siswa yang sudah memiliki buku. Bahkan untuk satu buku biasanya 

dipakai oleh dua sampai tiga orang. 

  Meskipun demikian, ketika penulis melakukan observasi di SMA 

Negeri I Majenang nampak terlihat bahwa mereka tetap bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran sejarah walaupun tidak didukung oleh sumber 

belajar yang memadai. Selain itu para siswa juga nampak antusias 

mengikuti diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

temannya yang melakukan presentasi hasil diskusi mereka dengan anggota 

kelompoknya. Kondisi tersebut tentu saja akan berbeda dari satu SMA 

dengan SMA yang lainnya, hal itu tergantung pada lingkungannya serta 

kultur sekolah masing-masing. 

  Sementara itu, kesiapan guru sejarah dari segi sarana belajar adalah 

kesiapan guru sejarah untuk memiliki, menguasai pengoprasian media, 

serta mampu membuat secara sederhana media atau alat yang dapat 

membantu guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kesiapan guru 

sejarah dari segi sarana belajar perlu didukung pula oleh kemampuannya 

dalam memilih sarana belajar yang dapat membatu mempermudah 

terjadinya kegiatan belajar mengajar. 

  Menurut Bapak Akhmad, seorang guru sejarah di SMA Al Irsyad 

Cilacap menyatakan bahwa para guru sejarah hendaknya memilih sarana 

belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) menarik perhatian dan 

minat siswa, (2) meletakan dasar-dasar untuk memahami sesuatu hal 

secara konkrit yang sekaligus mencegah dan mengurangi verbalisme,     
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(3) berguna dan multifungsi, (4) dapat merangsang tumbuhnya pengertian 

dan atau usaha pengembangan nilai-nilai, dan (5) sederhana, mudah 

digunakan dan dirawat, serta dapat dibuat sendiri oleh guru atau diambil 

dari lingkungan sekitar. Dengan menggunakan sarana belajar yang 

memiliki ciri-ciri tersebut, maka guru sejarah diharapkan akan lebih 

mudah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

  Kesiapan dari segi sarana belajar tidak bisa dilepaskan dari sarana 

dan prasarana yang disediakan oleh sekolah. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Sugeng seorang guru sejarah di SMA N I 

Majenang, bahwa faktor sarana dan prasaran yang tersedia di sekolah 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesiapan para guru dari segi 

sarana belajar. Misalnya, dari guru sudah siap peralatan seperti kaset VCD 

akan tetapi sarana yang ada di sekolah belum lengkap, maka media 

tersebut belum bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 

  Meskipun demikian, berdasarkan observasi di SMA Raden Fatah 

Cimanggu, SMA Purnama Majenang, dan SMA N I Majenang sarana 

belajar yang digunakan sudah menunjukan adanya penggunaan sumber 

belajar seperti buku, peta, surat kabar, gambar, bagan, dan skema. Di 

samping itu sudah ada SMA yang  sedang melakukan pembangunan ruang 

multi media serta sedang mengupayakan perlengkapan terhadap sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan sebagai salah satu sarana belajar termasuk 

mata pelajaran sejarah.   
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  Salah satu SMA swasta yang ada di Cilacap yang menurut peneliti 

sudah memiliki fasilitas cukup lengkap seperti ruang multi media, LCD, 

VCD, dan komputer adalah SMA Al Irsyad. SMA Al Irsyad merupakan 

salah satu contoh sekolah  swasta yang dari segi fasilitas serta sarana 

belajar relatif cukup lengkap sehingga ketika peneliti melakukan observasi 

di sana para siswa terlihat begitu antusias mengikuti pelajaran sejarah. 

Selain itu kebosanan serta kejenuhan yang mungkin dapat dirasakan oleh 

para siswa dapat dihindari karena  guru melakukan pengajaran dengan 

menggunakan sarana belajar yang sangat menarik. Bahkan guru 

menunjukan oleh-oleh yang dibawa dari daerah Sangiran, yaitu berupa 

batu-batu serta beberapa fosil yang tentunya para siwa dapat melihatnya 

secara langsung bukan hanya sekedar gambar atau cerita yang abstrak. 

 4) Kesiapan dari Segi Evaluasi atau Sistem Penilaian 

Dalam hal evaluasi yang akan digunakan oleh para guru bidang studi 

sejarah di SMA yang penulis teliti secara bertahap  menggunakan evaluasi 

atau sistem penilaian hasil pembelajaran berbasis kompetensi yang bersifat 

hierarkis secara berurutan yaitu, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok dan instrumen penilaian. 

Sistem evaluasi yang didasarkan pada KBK di dalamnya termuat 

jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen yang digunakan, 

pemilihan sumber pembelajaran dan bahan yang dibutuhkan, serta 

perkiraan waktu yang dibutuhkan. 
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Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi sejarah di SMA  

yang penulis teliti dapat dijelaskan bahwa dalam sistem evaluasi atau 

penilaian terdapat beberapa jenis tagihan yang digunakan antara lain: 

a) Pertanyaan lisan, pertanyaan lisan dalam pembelajaran sejarah di SMA 

yang penulis teliti sering dilakuan. Pertanyaan lisan dalam proses 

KBM biasanya diajukan terhadap peserta didik untuk mengetahui 

pemahaman tentang hal-hal yang berupa konsep-konsep maupun 

prinsip-prinsip tertentu dari materi pokok bahasan bidang studi sejarah. 

b) Kuis, bentuk penilaian seperti ini biasanya berupa isian singkat dan 

menanyakan hal-hal yang penting saja. Bentuk penilaian berupa kuis 

ini kadang-kadang dilakukan oleh para guru sejarah untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan baik yang 

akan maupun yang telah diajarkan. Pemberian kuis ini bisa dilakukan 

pada awal sebelum pelajaran dimulai atau diakhir pelajaran. 

c) Tugas kelompok, tugas kelompok meskipun tidak sering diberikan, 

tapi kadang-kadang juga diberikan misalnya telaah terhadap suatu 

tema tertentu dalam diskusi kelompok. Setelah tema didiskusikan 

kemudian dipresentasikan di depan kelas dan hasil diskusi kelompok 

tersebut diserahkan pada guru. 

d) Tugas individu, merupakan suatu jenis tagihan yang biasanya juga 

digunakan dalam panilaian mata pelajaran sejarah. Berdasarkan 

wawancara dengan guru-guru sejarah di SMA yang penulis teliti, jenis 
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tagihan seperti ini biasanya berupa pengerjaaan soal-soal yang terdapat 

dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e) Ulangan harian, terkait dengan ulangan harian guru pengampu bidang 

studi sejarah di SMA yang penulis teliti mengemukakan, bahwa 

ulangan harian dilakukan minimal sebanyak tiga kali dalam satu 

semester. Kemudian, setelah ulangan harian selesai dilakukan selang 

beberapa minggu akan dilanjutkan dengan ulangan akhir semester 

yang dikenal dengan UAS. 

Sementara itu, dalam hal instrumen penilaian guru sejarah  

diharapkan pula menggunakan instrumen yang bervariasi agar diperoleh 

data tentang pencapaian belajar siswa yang akurat dalam semua ranah. 

Untuk mata pelajaran sejarah kompetensi dasarnya tidak menuntut 

penilaian psikomotor atau responsi (ujian praktik). Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Rasmono seorang guru sejarah di SMA Raden 

Fatah, bahwa dalam mata pelajaran sejarah aspek yang lebih banyak 

ditekankan adalah aspek afektif dan aspek kognitif. Sedangkan aspek 

psikomotorik dalam mata pelajaran sejarah tidak terlalu dituntut, karena 

pada mata pelajaran sejarah tidak ada kegiatan praktikumnya. Penilaian 

psikomotorik biasanya dipakai untuk mata pelajaran yang ada kegiatan 

praktikumnya seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Berkaitan dengan hal di atas, instrumen penilaian yang digunakan 

dalam penilaian bidang studi sejarah mencakup dua bentuk yaitu tes dan 

non tes. Bentuk instrumen tes antara lain pertanyaan lisan, uraian objektif, 
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pilihan ganda, jawaban singkat, dan uraian bebas. Sedangkan unjuk kerja 

dan  portofolio masih jarang digunakan sebagai instrumen penilaian pada 

bidang studi sejarah di SMA yang penulis teliti karena dalam prakteknya 

membutuhkan persiapan yang matang dan membutuhkan banyak waktu. 

Selain itu, keterbatasan alat peraga yang dimiliki juga menjadi faktor 

penyebab mengapa instrumen penilaian ini masih jarang digunakan. 

Apabila dalam penilaian seperti ulangan harian terdapat siswa yang 

memiliki nilai di bawah standar yang telah ditentukan, maka guru dapat 

memberlakukan program remidial bagi para siswa tersebut. Program 

remidial ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran, akan tetapi 

berdasarkan observasi di SMA yang penulis teliti ada yang melakukan 

remidial pada waktu jam pelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

kesepakatan antara guru dan siswa yang bersangkutan. Untuk soal-soal tes 

yang diberikan pada siswa yang melakukan remidial biasanya terfokus 

pada materi yang siswa tersebut mengalami kesulitan. Jika setelah 

diberikan remidi siswa tersebut masih tetap kurang nilainya, maka siswa 

diberi kesempatan lagi untuk melakukan remidi sampai ia benar-benar 

mendapat nilai yang baik. 

Dengan kesiapan guru terhadap sistem evaluasi atau penilaian 

tersebut, diharapkan akan membantu guru maupun siswa untuk 

mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya baik siswa 
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maupun guru dapat melakukan perbaikan untuk masa yang akan datang 

agar tidak terjadi lagi. 

  Kesiapan lain yang menurut penulis tidak kalah penting adalah 

kesiapan dari segi penyusunan silabus dan perangkat pembelajaran. 

Sebenarnya dalam penyusunan silabus guru sejarah diberi wewenang yang 

cukup luas, di mana dalam penyusunan silabus itu tentunya harus 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga kondisi sekolah 

masing-masing. Namun demikian, dalam pengembangan silabus tidak 

menutup kemungkinan adanya peran serta dari kepala sekolah maupun 

berbagai pihak. Oleh karena kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap baru 

saja di terapkan dan masih banyaknya kebingungan yang dialami oleh para 

guru sejarah, maka TIM MGMP mata pelajaran sejarah secara bersama-

sama berusaha membuat silabus yang sesuai dengan KBK.  

  Karena di dalam silabus KBK bidang studi sejarah memuat 

kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar, 

maka dalam pelaksanaannya kurikulum tersebut memberikan otonomi 

yang cukup luas kepada guru kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar 

seperti materi pelajaran, langkah pembelajaran, alokasi waktu, media dan 

sumber pembelajaran serta evaluasinya. Berkaitan dengan hal tersebut 

guru bidang studi sejarah di SMA yang penulis teliti secara keseluruhan 

telah memiliki silabus yang sama dari MGMP Kabupaten Cilacap, dan ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan KBK di Kabupaten Cilacap masih berada 

dalam tahap penyesuaian. 
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  Di samping penyusunan dan pengembangan silabus, hal lain yang 

perlu dipersiapkan oleh guru bidang studi sejarah untuk mendukung 

kegiatan belajar mengajar ialah penyusunan perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran biasanya terdiri atas: Program Tahunan (PROTA), 

Program Semester (PROMES), dan Rencana Pembelajaran (RP) yang 

dapat menjabarkan tujuan serta maksud KBK. Di SMA yang penulis teliti 

untuk perangkat pembelajaran seperti halnya silabus telah dibuat oleh 

MGMP mata pelajaran sejarah Kabupaten Cilacap, sehingga setiap guru 

sejarah hampir semuanya memiliki perangkat pembelajaran tersebut. 

Kondisi ini sekali lagi menunjukan bahwa pelaksanaan kurikulum 2004 di 

Kabupaten Cilacap masih dalam tahap penyesuaian. 

  Dalam program tahunan untuk bidang studi sejarah di SMA yang 

penulis teliti, diantaranya memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan alokasi waktu. Untuk standar kompetensi dari pusat yang ada dalam 

program tahunan itu dikembangkan berdasarkan Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) mata pelajaran sejarah. Standar kompetensi bidang 

studi sejarah adalah “ Kemampuan memahami prinsip dasar ilmu sejarah 

dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia”. 

  Selanjutnya standar kompetetensi bidang studi sejarah di atas 

dijabarkan lagi ke dalam kompetensi dasar. Kompetensi dasar tersebut 

meliputi kompetensi dasar untuk semester I dan kompetensi dasar untuk 

semester II. Adapun kompetensi dasar bidang studi sejarah untuk kelas X 
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di SMA  yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk di SMA yang penulis 

teliti adalah sebagai berikut: 

a) Kemampuan memahami hakikat, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip 

dasar ilmu dan penelitian sejarah. 

b) Kemampuan mengeksplorasi tradisi sejarah dalam masyarakat 

Indonesia sebelum dan sesudah mengenal tulisan. 

c) Kemampuan menganalisis kehidupan awal masyarakat di Indonesia. 

 Program tahunan di atas selain memuat standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 

pembelajaran, juga digunakan oleh guru untuk pengembangan program-

program berikutnya seperti promes, dan digunakan sebagai pedoman 

dalam pembuatan RP (contoh RP lihat pada lampiaran 6). Dalam rencana 

pembelajaran tersebut di dalamnya termuat; alokasi waktu, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, serta penilaian. Jadi 

jelaslah bahwa rencana pembelajaran merupakan penjabaran yang sangat 

konkrit dari pelaksanaan kurikulum 2004 bidang studi sejarah. 

 Dengan demikian kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap khususnya mengenai 

silabus dan juga perangkat pembelajaran sangat mempertimbangkan 

kemampuan guru yang akan menerapkan kurikulum baru tersebut dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas, serta tidak ketinggalan juga sangat 

memperhatikan karakteristik dari para peserta didik itu sendiri. 
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b. Kesiapan dari Segi Mental 

Kesiapan mental adalah sejumlah batin yang diperlukan untuk suatu 

tindakan tertentu. Kesiapan mental biasanya sangat dipengaruhi oleh kesiapan 

material. Akan tetapi kesiapan material saja tidak menjamin terbentuknya 

kesiapan mental guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 

2004. Kesiapan mental guru sejarah perlu mendapatkan perhatian secara 

seksama dan proporsional. Hal itu karena kurikulum 2004 memiliki sistem 

penilaian yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.  

Dalam kurikulum 2004 guru akan memiliki tambahan pekerjaan rumah 

yang berupa pengoreksian terhadap tugas-tugas siswa. Apabila  guru 

memegang banyak kelas, maka akan semakin banyak tugas siswa yang harus 

dikoreksi. Apabila guru tidak siap secara mental, maka dimungkinkan akan 

menemui sejumlah kesulitan yang berujung pada kondisi stres ringan.  

Namun demikian, menurut Bapak Warno seorang guru sejarah di SMA 

Jenderal Ahmad Yani Karangpucung mengatakan bahwa kesiapan dari segi 

mental memang mau tidak mau harus disiapkan. Hal itu karena kesiapan dari 

segi mental  memang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai seorang 

guru menerima perubahan  kurikulum  sebagai upaya inovasi yang dilakukan 

pemerintah dalam bidang pendidikan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 

kesiapan mental seorang guru termasuk guru sejarah dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004 adalah dapat dilihat dari adanya kesiapan mereka 

sebagai tenaga pendidik untuk mengimplementasikan KBK dengan sepenuh 
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hati, dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa pembaharuan harus 

dilakukan secara terus menerus.  

 

3. Pelaksanaan Kurikulum 2004 Pada SMA Di Kabupaten Cilacap 

Kurikulum Berbasis Kompetensi atau disingkat KBK adalah suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

(kompetensi) melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, 

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Nurhadi 2004: 18). 

Pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA di Kabupaten Cilacap termasuk 

di SMA yang penulis teliti dilakukan secara bertahap. Hal itu berarti pada satu 

SMA terdapat dua (2) jenis kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2004 

dan kurikulum 1994. Kurikulum  2004 berlaku untuk kelas 1 sedang 

kurikulum 1994 berlaku untuk kelas 2 dan kelas 3. Tahap pelaksanaan KBK 

untuk SMA dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Kurikulum 2004 untuk SMA 
 

KELAS TAHUN  

PELAJARAN I II III 

2004/2005 K’94 K’94 K’94 

2005/2006 K’04 K’94 K’94 

2006/2007 K’04 K’04 K’94 

2007/2008 K’04 K’04 K’04 

2008/2009 K’04 K’04 K’04 

Sumber : Dinas P dan K  Provinsi Jawa Tengah, 9 Juni 2004. 
 

 Oleh karena kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap baru diterapkan pada 

kelas satu atau sekarang diganti dengan kelas X, maka untuk kelas X memiliki 
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struktur program yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Struktur 

program kelas X dalam kurikulum 2004 secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. Struktur Program Kelas X 
 

ALOKASI  WAKTU MATA PELAJARAN 

Semester 1 Semester 2 

1. Pendidikan Agama 2 2 

2. Kewarganegaraan 2 2 

3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 

5. Matematika 4 4 

6. Kesenian 2 2 

7. Pendidikan Jasmani 2 2 

8. Sejarah  2 2 

9. Geografi 2 2 

10. Ekonomi 2 2 

11. Sosiologi 2 2 

12. Fisika 3 3 

13. Kimia 3 3 

14. Biologi 3 3 

15.Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 

16. Keterampilan/Bahasa Asing 2 2 

17. Bimbingan Konseling 1 1 

Jumlah 42 42 

Sumber : Dinas P dan K Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, 9 Juni 2004. 

 
 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi waktu total minimal yang 

disediakan dalam struktur program kelas X adalah 42 jam pelajaran per 

minggu, dimana minggu belajar dalam satu tahun minimal 34-40 minggu 

dengan jumlah hari belajar satu tahun terdiri atas 204-240 hari. Mata pelajaran 
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teknologi informasi dan komunikasi diisi dengan mata pelajaran komputer 

program offise, sehingga siswa terampil mengoprasikan: word, exel, power 

point, atau program lainya seperti turbo, pascal, internet dan lain-lain. 

Program ini dilaksanakan sebagai pengayaan. 

 Dalam struktur program kelas X terdapat pula mata pelajaran keterampilan 

atau bahasa asing. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pilihan yang 

mencakup kecakapan hidup yang membekali peserta didik untuk hidup di 

masyarakat, dan  untuk sekolah dapat memilih salah satu jenis keterampilan 

bahasa atau keterampilan vokasional lainnya yang disesuaikan dengan 

keterampilan sekolah. Keterampilan berbahasa asing mencakup: bahasa 

Inggris percakapan, bahasa Mandarin, Arab atau bahasa lainnya disesuaikan 

dengan kemampuan sekolah. Keterampilan vokasional yang dipilih antara 

lain: menjahit, automotif, dan keterampilan lainnya disesuaikan dengan 

kemampuan sekolah. 

 Sementara itu, kegiatan bimbingan dan konseling dalam mata pelajaran 

struktur program kelas X dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada 

siswa agar siswa dapat memahami kekurangan dan kelebihan serta 

merencakan masa depannya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

Kegiatan pembiasaan dalam struktur program kelas X adalah kegiatan belajar 

pembiasaan yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi 

waktunya diatur oleh sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan secara  

kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan untuk memenuhi 
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tuntutan penguasaan kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter 

bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berupa: (1) kegiatan pengayaan dan perbaikan; kegiatan ilmiah remaja; 

kegiatan pelatihan akademis; kegiatan pelayanan teknis akademis, (2) 

kunjungan studi ke tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan esensi 

materi pelajaran, (3) keterampilan, kewirausahaan, koperasi, (4) olah raga 

prestasi, pengembangan potensi olah raga secara spesifik dan ilmiah, dan (5) 

kepramukaan; kesehatan sekolah; palang merah remaja (Dinas P dan K 

kabupaten Cilacap 2004: 8). 

  Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2004 didukung oleh beberapa 

komponen pendidikan. Menurut seorang kepala sekolah di SMA negeri 

mengatakan bahwa pendukung keberhasilan KBK terdiri dari kepala sekolah, 

guru, siswa, dan anggota masyarakat (orang tua murid). Kesemua komponen 

tersebut saling terkait, akan tetapi yang paling urgen adalah para guru. Karena 

guru tersebut dituntut mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap KBK, yaitu 

dengan cara mengembangkan kreatifitasnya sehingga tidak lagi seperti 

kurikulum 1994 yang bersifat mencapai target materi selesai tanpa 

memperhatikan pemahaman siswa serta out put yang dihasilkan. 

Menurut Bapak Maskinu, kepala sekolah SMA Muhammadiyah 

Majenang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menunjang 

pelaksanaan kurikulum 2004, antara lain: (1) guru mempunyai kompetensi 

yang harus dimiliki sebagai seorang guru serta memiliki kesiapan yang 

matang dari segi material maupu mental, (2) adanya fasilitas yang memadai, 
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(3) pendanaan yang cukup, (4) memiliki sumber belajar yang memadai, (5) 

adanya perasaan saling menyadari akan pentingnya KBK diantara komponen 

pendidikan. Apabila faktor penunjang tersebut dimiliki oleh setiap sekolah 

SMA yang ada di Kabupaten Cilacap, maka pelaksanaan kurikulum 2004 di 

Kabupaten Cilacap akan dapat dilaksanakan dengan optimal.  

Ibu Supriyah seorang guru sejarah di SMA Purnama Majenang  

mengungkapkan, bahwa pelaksanaan KBK harus didukung pula oleh minat 

siswa yang tinggi serta adanya kerjasama yang solid antara komponen 

pendidikan. Minat siswa yang tinggi dapat dilihat dari kemauannya untuk rajin 

membaca dan belajar tentang materi pelajaran, tidak pasif ketika 

berlangsungnya KBM dan sebaliknya antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Sedangkan adanya kerjasama yang solid antara komponen pendidikan akan 

dapat membantu memperlancar keberhasilan KBK yang dalam 

pengembangannya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 

sekolah melalui pengambilan keputusan partisipatif. 

Di Kabupaten Cilacap pelaksanaan kurikulum 2004 pada SMA baru 

dimulai sejak bulan Juli 2004. Diantara SMA yang ada di Kabupaten Cilacap 

itu tidak ada yang dijadikan sebagai model pelaksanaan kurikulum 2004 

seperti  di SMA yang ada di daerah lainnya, sehingga setiap sekolah yang ada 

masih dalam proses penyesuaian dan baru bisa melaksanakan KBK secara 

bertahap. 

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sutoyo, kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, bahwa kabupaten Cilacap          
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belum bisa melaksanakan KBK yang murni karena sekolah dan penyelenggara 

pendidikan masih berada dalam proses penyesuaian dari kurikulum 1994 ke 

kurikulum 2004. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bagi sekolah SMA 

yang belum bisa melaksanakan kurikulum 2004 secara murni harus tetap 

mengembrio pada kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar mengajarnya, 

sehingga di masa yang akan datang pelaksanaan kurikulum 2004 dapat lebih 

optimal. 

Sementara itu, menurut Bapak Akhmad guru sejarah di SMA Al Irsyad 

Cilacap mengatakan, alhamdulillah pelaksanaan KBK di sekolah kami dapat 

berjalan dengan lancar walaupun  belum bisa seratus persen. Akan tetapi 

menurut kami pelaksanaan KBK itu memerlukan  waktu yang cukup agar 

pelaksanaannya sesuai yang diharapkan. Pernyataan yang hampir sama juga 

dinyatakan oleh kepala sekolah SMA N I Majenang, pelaksanaan KBK di 

sekolah kami sudah dapat berjalan dengan lancar bahkan sekarang kami 

sedang membangun ruang multimedia yang nantinya dapat dipakai sebagai 

tempat belajar. 

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala 

sekolah dari SMA yang penulis teliti mengemukakan bahwa di dalam 

pelaksanaan kurikulum 2004 terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Lebih 

lanjut beliau menjelaskankan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan 

antara kurikulum 2004 dengan kurikulum 1994. Perubahan kurikulum tersebut 

telah mengakibatkan sejumlah guru mengalami kebingungan dan 

ketidaksiapan. Hal itu karena kurikulum 1994 lebih bersifat sentralistik, yang 
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mana saat itu guru lebih banyak diarahkan. Selain itu, banyak hal yang 

ditentukan oleh pusat seperti misalnya materi atau bahan pembelajaran serta 

hal-hal lainnya yang masih terkait dengan kegiatan belajar mengajar.  

Setelah kurikulum 2004 diterapkan terjadi banyak perubahan di 

dalamnya. Di mana guru diberi wewenang yang cukup luas untuk mengatur, 

merencanakan, bahkan sampai menentukan materi atau bahan pembelajaran. 

Hal itulah yang membuat guru menemui sejumlah kesulitan dalam 

melaksanakan kurikulum 2004. Di samping itu, kesulitan mencari dan 

menemukan materi pelajaran serta menentukan model pembelajaran apa yang 

akan digunakan masih menjadi problem guru dalam melaksanakan KBK. 

Apabila dalam kurikulum sebelumnya guru hanya berperan sebagai 

pelaksana saja karena banyak hal yang telah ditentukan oleh pusat, maka 

dengan kurikulum yang baru ini guru dituntut untuk kreatif, mandiri, dan 

dituntut untuk dapat menentukan, mengatur sendiri tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang akan dipakai. Oleh karena itu, tidak 

heran apabila dalam pelaksanaan KBK terjadi kendala dan hambatan yang 

mengakibatkan pelaksanaan kurikulum 2004 kurang optimal. Untuk dapat 

mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi, pelatihan, dan 

petunjuk kepada para guru tentang pelaksanaan KBK.  

Kendala lain yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum 

2004 menurut guru pengampu bidang studi sejarah di SMA negeri adalah 

jumlah siswa yang cukup besar, dana yang minim, media, bahan maupun 

sarana belajar yang mendukung pencapaian kompetensi dasar masih belum 
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disediakan oleh sekolah. Bagi siswa yang memiliki tingkat ekonomi 

menengah ke bawah beranggapan bahwa kurikulum tersebut sangat 

memberatkan karena sumber belajar seperti buku-buku yang sudah berdasar 

pada KBK jarang dimiliki karena harganya yang relatif mahal. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru bidang studi sejarah 

di SMA yang penulis teliti dapat dijelaskan, bahwa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar bidang studi sejarah di SMA yang penulis teliti secara 

bertahap telah menerapkan berbagai model pembelajaran diantaranya adalah 

diskusi, presentasi, dan tanya jawab (dokumentasi model pembelajaran dapat 

dilihat pada lampiran 7). Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa di dalam 

pembelajaran bidang studi sejarah guru sudah tidak bersifat dominan, 

melainkan guru selalu berusaha melibatkan siswa dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar khususnya dalam diskusi kelompok maupun presentasi. 

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih ada guru bidang studi 

sejarah yang masih menggunakan model pembelajaran ceramah dalam 

kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini tentu saja akan membuat siswa merasa 

cepat bosan dan jenuh dengan banyaknya materi yang disampaikan. Berkaitan 

dengan hal tersebut kegiatan belajar mengajar bidang tudi sejarah seharusnya 

dilakukan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tiap-

tiap pokok bahasan. 

Mengenai sarana atau media pembelajaran yang pernah digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar di SMA yang diteliti, berdasarkan wawancara dan 

observasi penulis dapat dijelaskan bahwa sarana atau media yang pernah 
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dipakai dalam kegiatan belajar mengajar antara lain berupa gambar, bagan, 

dan skema. Sedangkan sumber pembelajaran yang dipakai diperoleh dari 

buku-buku sejarah, koran,majalah, serta sumber belajar lainnya. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas 

dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar bidang studi sejarah 

di SMA yang peneliti teliti dapat diketahui beberapa hal yang penting sebagai 

berikut: 

1)  Model pembelajaran yang diterapkan sudah menunjukan adanya variasi 

dan tidak monoton, misalnya menggunakan model pembelajaran diskusi, 

presentasi, dan tanya jawab, 

2) Sarana atau media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sudah 

bermacam-macam seperti; gambar, bagan, maupun VCD walaupun tidak 

sering dilakukan. Sedangkan sumber pembelajaran yang digunakan juga 

sudah lebih bervariasi seperti; buku-buku sejarah, koran, majalah, maupun 

surat kabar lainnya. 

3) Dalam kegiatan belajar mengajar sejarah di sekolah yang penulis teliti 

guru secara bertahap sudah tidak dijadikan sebagai sentral dalam KBM 

karena dalam KBM tersebut peserta didik mulai dilibatkan secara aktif 

seperti dalam diskusi maupun presentasi.  

Demikianlah bahwa dalam pelaksanaan KBK bidang studi sejarah 

terdapat beberapa perubahan kearah yang lebih baik dan efektif, baik mulai 

dari perencanaan pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan, sarana 
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atau media yang dipakai, maupun sumber-sumber belajar yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Seperti diuraikan di atas, bahwa pelaksanan kurikulum 2004 pada SMA 

yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk di SMA yang penulis teliti sudah 

bisa dilaksanakan namun belum bisa dilaksanakan secara murni, maka untuk 

itu perlu adanya pemecahan masalah untuk mengatasi beberapa kendala yang 

dihadapi tersebut. Selain perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan petunjuk 

tentang pelaksanaan KBK kepada para guru, menurut bapak Sutoyo kendala 

yang dihadapi itu bisa diatasi antara lain dengan melakukan subsidi silang. 

Maksudnya adalah SMA yang belum memiliki peralatan atau media tertentu  

yang kurang lengkap dapat meminjam pada sekolah SMA yang sudah 

lengkap, begitu pula sebaliknya. Sehingga fasilitas atau peralatan yang 

terbatas disatu sekolah akan bisa tertutupi oleh sekolah yang sudah lengkap 

begitu pula sebaliknya. 

Kepala sekolah SMA Al Irsyad Cilacap mengatkan bahwa memang 

pelaksanaan KBK telah menunjukan adanya perubahan pada diri siswa, serta 

tentunya dalam sistem pengajaran oleh para guru. Akan tetapi tidak dapat 

dipungkiri adanya kendala yang harus kami hadapi antara lain: 

1) Untuk para guru akan memiliki beban administrasi yang lebih banyak. 

2) Masalah pendanaan, untuk sekolah yang masih terkait dengan yayasan 

tentunya akan menghadapi birokrasi pendanaan dengan yayasan yang 

bersangkutan, dan 

3) Sarana  prasaran yang belum memadai. 
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Meskipun demikian, pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap 

masih terus dilaksanakan secara bertahap dan mereka pada umumnya 

berkomitmen untuk melaksakan kurikulum 2004 dengan sebaik-baiknya. Bagi 

sekolah yang belum bisa melaksanakan kurikulum 2004 secara murni seperti 

dihimbau oleh kepala Dinas P dan K kabupaten Cilacap tetap mengembrio 

pada KBK dalam proses belajar mengajarnya. Sehingga seperti harapan yang 

dikatakan oleh Bapak Warno guru sejarah SMA Jenderal Ahmad Yani 

Karangpucung, walau kami belum bisa melaksanakan KBK secara murni atau 

sempurna tapi kami selalu berharap bahwa dengan penerapan kurikulum baru 

ini para siswa sebagai generasi penerus akan semakin cinta terhadap ilmu, 

serta tentunya akan mengahasilkan siswa dengan seperangkat kompetensi 

yang dimiliki sehingga mereka akan menjadi orang yang mandiri, siap pakai 

dan tidak bingung dengan dunia nyata yang mereka hadapi. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Perubahan kurikulum sekolah dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 

merupakan suatu peristiwa biasa yang sering terjadi dalam dalam dunia 

pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan nasional dan sebagai upaya mengantisipasi 

perubahan ilmu pengetahuan yang sangat cepat serta arus globalisasi yang 

hampir merubah kehidupan setiap manusia. Dengan adanya perubahan 

tersebut diharapkan para siswa akan memiliki seperangkat kompetensi tertentu 

yang nantinya bisa berguna dalam menghadapi kehidupan. 
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Sebelum kurikulum 2004 dilaksanakan, tentunya para penyelenggara 

atau pelaksana pendidikan perlu melakukan berbagai persiapan demi 

terlaksananya KBK dengan baik dan lancar. Pelaksana pendidikan terutama 

para guru termasuk guru sejarah memiliki peran yang cukup besar dalam 

pelaksanaan KBK. Untuk mata pelajaran sejarah, inovasi kurikulum itu sangat 

diperlukan dalam rangka mengubah sistem kurikulum 1994 yang bersifat 

sentralistik. Selain itu bertujuan pula untuk mengatasi beban materi yang 

berlebih serta untuk menghidari terjadinya tumpang tindih dalam cakupan 

materi pada satuan pendidikan yang berbeda. 

 

1. Kesiapan Guru Sejarah SMA dalam Menghadapi Pelaksanaan 

Kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap  

Di dalam kesiapan guru sejarah SMA menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 terdapat beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan oleh 

guru sebelum kurikulum tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan 

adanya kesiapan dari guru khususnya pada bidang studi sejarah, maka 

diharapkan pelaksanaan kurikulum 2004 dapat berjalan dengan baik dan suatu 

kompetensi yang diharapkan dari peserta didik dapat tercapai sesuai dengan 

konsep yang digariskan di dalam KBK. Adapun beberapa hal penting yang 

perlu dipersiapkan oleh guru khususnya pada bidang studi sejarah adalah 

kesiapan materi pelajaran, model pembelajaran, sarana, dan sistem evaluasi. 

  Kesiapan guru sejarah dari segi materi atau bahan pelajaran adalah 

kemampuan guru untuk menguasai dan memahami materi pelajaran yang akan 
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disampaikan pada peserta didik di kelas. Selain itu, guru juga harus mampu 

melakukan seleksi terhadap materi pelajaran agar penjabaran dan penyesuaian 

kemampuan dasar tidak meluas atau melebar. Kesiapan guru dari segi materi 

juga perlu didukung oleh adanya latar belakang pendidikan yang pernah 

dikenyam oleh guru. Selain  itu didukung pula oleh pelatihan-pelatihan yang 

pernah diikuti seperti seminar dan sebagainya. Kesiapan guru sejarah di SMA 

yang penulis teliti dari segi materi telah didukung oleh latar belakang 

pendidikan yang pernah dikenyamnya, di mana para guru umumnya telah 

memiliki ijasah sarjana strata I jurusan sejarah. Di samping itu para guru 

sejarah juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang KBK, misalnya saja 

pelatihan yang diadakan oleh Tim MGMP sejarah maupun pelatihan yang 

diadakan oleh Dinas Pendidikin Nasional Kabupaten Cilacap. Dengan adanya 

faktor pendukung tersebut, diharapkan guru akan semakin mudah dalam 

menyiapkan dirinya dari segi materi atau bahan belajar tersebut. 

  Mengenai kesiapan guru dari segi sarana belajar, guru bisa 

memanfaatkan sarana belajar yang sederhana. Namun kesiapan ini tidak bisa 

terlepas dari kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana pembelajaran. 

Adapun sarana pembelajaran yang pernah dipakai dalam pembelajaran di 

SMA yang penulis teliti meliputi; gambar, bagan, dan skema.  

  Kesiapan guru khususnya bidang studi sejarah dari segi sarana belajar 

kiranya perlu didukung oleh kemampuan sekolah dalam meyediakan sarana 

belajar yang dibutuhkan. Di samping itu, kesiapan guru dari segi sarana 

belajar ini tentunya tidak terlepas dari adanya kemampuan guru dalam 
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memilih sarana belajar yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. 

Kemampuan guru dalam memilih, bahkan membuat sarana belajar yang 

sederhana akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta 

didik.  

  Kesiapan guru menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 khususnya 

bidang studi sejarah dari segi model pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar, guru seharusnya memiliki kreatifitas untuk memilih 

model pembelajaran yang akan diterapkan tersebut. Kreatifitas dan 

kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan 

perlu memperhatikan karakteristik materi yang akan dibahas serta 

karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Di SMA yang penulis teliti model 

pembelajaran yang digunakan sudah menunjukan adanya variasi. Hal itu 

terbukti dengan adanya penggunaan model pembelajaran seperti diskusi, tanya 

jawab dan presentasi. Dengan demikian, model pembelajaran yang tepat yang 

dipilih oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah model pembelajaran 

yang berdasarkan pada karakteristik dari materi yang akan dibahas dan 

karakteristik dari peserta didik itu sendiri. 

  Sementara itu, kesiapan guru dari segi sistem evaluasi di SMA yang 

penulis teliti dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang merupakan 

penjabaran dari kompetensi dasar. Setiap indikator tersebut merupakan ciri-

ciri, karakteristik, perbuatan atau respon peserta didik. Untuk indikator 

dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional yang dapat diukur dan dibuat 

instrumen penilaiannya. Dalam sistem evaluasi atau penilaian terdapat 
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beberapa jenis tagihan dan juga bentuk instrumen. Jenis tagihan yang bisa 

digunakan antara lain sebagai berikut: 

1) Pertanyaan lisan, materi yang dinyatakan berupa pemahaman terhadap 

konsep, prinsip, atau teori. Tingkat berpikir yang terlibat di sini adalah 

berupa pemahaman dan pengetahuan. 

2) Kuis, bentuknya berupa isian singkat dan menayakan hal-hal yang prinsip.. 

Kuis biasanya dilakukan sebelum pelajaran dimulai sekitar 5-10 menit 

untuk mengetahui penguasaan pelajaran oleh siswa. Adapun tingkat 

berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan pemahaman. 

3) Ulangan harian, ulangan harian dilakukan secara periode di akhir 

pembelajaran satu atau dua kompetensi dasar. Tingkat berpikir di sini yang 

terlibat sebaiknya mencakup pemahaman, analisis, aplikasi, penilaian, dan 

sintesis. 

4) Ulangan blok, adalah ujian yang dilakukan dengan cara menggabungkan 

beberapa kompetensi dasar dalam satu waktu. Tingkat berpikir yang 

terlibat adalah pemahaman sampai evaluasi. 

5) Tugas individu, tugas ini bisa diberikan pada waktu-waktu tertentu dalam 

bentuk pembuatan kliping, makalah dan yang sejenisnya. Tingkat berpikir 

yang terlibat di sini sebaiknya meliputi aplikasi, analisis, intesis, dan 

evaluasi. 

6) Tugas kelompok, tugas kelompok ini dipakai untuk menilai kompetensi 

kerja kelompok. Adapun bentuk instrumen yang digunakan salah satunya 
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adalah uraian bebas dengan tingkat berpikir tinggi yaitu aplikasi sampai 

evaluasi. 

 Bentuk instrumen tes yang dapat digunakan oleh para guru agar 

memperoleh data tentang pencapaian belajar siswa yang akurat dalam semua 

ranah, antara lain: 

1) Pilihan ganda, bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran, 

penskorannya objektif, dan dapat dikoreksi dengan mudah. Tingkat 

berpikir yang terlibat di sini bisa dari tingkat pengetahuan sampai tingkat 

sintesis dan analisis. 

2) Uraian objektif, jawaban uraian sudah pasti dan agar penskorannya 

objektif maka diperlukan pedoman penskoran. Hasil penilaian terhadap 

suatu lembar jawaban akan sama walaupun diperiksa oleh orang yang 

berbeda, dan di sini tingkat berpikir yang diukur bisa sampai pada tingkat 

yang tinggi. 

3) Uraian bebas, uraian ini dicirikan dengan adanya jawaban bebas. Namun 

demikian, sebaiknya perlu dibuatkan kriteria penskoran yang jelas agar 

penilaiannya objektif. Tingkat berpikir yang diukur bisa tinggi. 

4) Jawaban singkat, bentuk ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pemahaman siswa. Materi yang diuji bisa banyak namun 

tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. 

5) Menjodohkan, bentuk ini cocok untuk mengetahui pemahaman atas fakta 

dan konsep, cakupan materi bisa banyak namun tingkat berpikir yang 

terlibat cenderung rendah. 
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6) Unjuk kerja, bentuk ini cocok untuk mengukur kompetensi siswa dalam 

melakukan tugas tertentu, seperti praktik laboratorium atau perilaku yang 

lain. 

7) Portofolio, bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja 

siswa dangan menilai kumpulan karya-karya dan tugas-tugas yang 

dikerjakan oleh siswa. Karya-karya ini dipilih dan kemudian dinilai, 

sehingga dapat dilihat perkembangan siswa.  

 Selain itu, dalam melaksanakan penilaian guru juga perlu berpegang 

pada beberapa hal penting yang menjadi prinsip penilaian yang berdasar pada 

kebijakan KBK. Prinsip-prinsip tersebut meliputi mendidik maksudnya 

penilaian harus memberikan sumbangan lebih terhadap pencapaian belajar 

siswa, sahih atau valid artinya penilaian harus memberikan informasi yang 

akurat tentang hasil belajar siswa, penilaian juga harus terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh, dan berorientasi pada kompetensi. Penilaian 

juga harus bermakna, artinya penilaian hendaklah mudah dipahami, 

mempunyai arti dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak.   

 Dengan adanya prinsip penilaian di atas, maka tujuan penilaian dapat 

dicapai karena dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah atau 

belum menguasai standar kompetensi tertentu. Jika dalam hasil penilaian yang 

dilaporkan terdapat siswa yang belum menguasai suatu kompetensi dasar 

tertentu, maka ia wajib mengikuti program remidial. Evaluasi terhadap hasil 

belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasi 

kompetensi dasar. 
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 Peserta didik yang mendapat kesulitan belajar perlu mendapat 

perlakuan khusus dari sekolah melalui kegiatan remidial. Sedangkan bagi 

peserta didik yang sudah mampu menyelesaikan kompetensi dasar diberikan 

kesempatan untuk mempertahankan kecepatan belajarnya melalui program 

pengayaan. 

 Dengan demikian, penilaian dan perlakuan terhadap siswa melalui 

program remidial dan pengayaan yang dilaksanakan diharapkan dapat 

berfungsi untuk mengetahui kemajuan belajar, mengetahui tingkat pencapaian 

kompetensi siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengetahui hasil 

pembelajaran, dan memotivasi guru agar mengajar lebih baik, serta untuk 

memotivasi siswa agar belajar lebih baik. 

  Kesiapan lain yang tidak boleh dilupakan oleh guru sejarah dalam 

menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 adalah kesiapan penyusunan silabus 

dan perangkat pembelajaran. Silabus merupakan seperangkat rencana dan 

pelaksanaan pembelajaran beserta penilaiannya. Oleh karena itu, silabus harus 

disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling 

berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. 

  Dalam pengembangan silabus yang sesuai dengan konsep KBK seperti 

telah dijelaskan pada hasil penelitian, terdapat beberapa pihak yang terlibat 

dalam pengembangannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan silabus serta dituntut tanggung jawab dan peranannya secara 

umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Pusat, berperan dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan 

kepada tim perekayasa kurikulum di daerah dan menyelenggarakan work-

shop, seminar peningkatan mutu pelaksanaan kurikulum. 

2) Dinas Provinsi, berperan dan bertanggungjawab dalam memberikan 

layanan operasinal pelaksanaan KBK dan penyusunan silabus bagi seluruh 

kabupaten atau kota; memantau penyusunan dan implementasi silabus 

pada tingkat Kabupaten/Kota; menjadi fasilitator pembentukan, pelatihan 

dan pembinaan tim pengembang silabus pada tingkat Kabupaten/Kota; 

memberikan dukungan sumber daya pendidikan yang diperlukan bagi 

penyusunan silabus; serta mengusahakan dana secara rutin untuk kegiatan 

penyusunan silabus, penilaian dan monitoring silabus. 

3) Dinas Kabupaten/Kota, berperan dan bertanggungjawab dalam 

mengusahakan tersedianya sumber dana pada tingkat Kabupaten/Kota 

yang dialokasikan untuk penyusunan, evaluasi, dan perbaikan silabus; 

membuat rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan 

kebutuhan daerah yang bersangkutan; membentuk tim pengembang 

silabus pada tingkat Kabupaten/Kota; mengkaji silabus yang dibuat oleh 

sekolah yang mampu membuat sendiri; mendistribusikan silabus ke 

sekolah yang tidak menyusun silabus; dan melakukan supervisi, penilaian, 

dan monitoring mulai dari penyusunan sampai dengan pelaksanaannya. 

4) Sekolah, berperan dan bertanggungjawab dalam menyusun silabus sendiri 

atau memohon bantuan Dinas Kabupaten/kota untuk menyusun silabus, 
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atau juga dapat menggunakan model silabus yang disusun oleh sekolah 

lain atau pihak yang lainnya. 

  Dalam penyusunan silabus perlu memperhatikan beberapa langkah-

langkah dalam penyusunannya agar dapat diaplikasikan dalam KBK. 

Langkah-langkah dalam penyusunan silabus tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Indikator 

Pada setiap silabus perlu identifikasi yang meliputi identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran, kelas atau program dan semester. 

2) Pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Standar kompentensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah 

dirumuskan berdasarkan stuktur keilmuan sejarah dan tuntutan kompetensi 

lulusan. 

3) Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok 

Materi dan uraian materi pokok adalah butir-butir bahan pelajaran yang 

dibutuhkan siswa untuk mencapai suatu kompetensi dasar.  

4) Pemilihan pengalaman belajar 

Proses pencapaian kompetesi dasar dikembangkan melalui pemilihan 

strategi pembelajaran yang meliputi pembelajaran tatap muka dan 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik maupun 

mental yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar 

guna menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. 
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5) Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator  

Adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran 

untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

6) Penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian 

Indikator yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam instrumen penilaian 

meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Setiap 

indikator dapat dikembangkan menjadi tiga instrumen penilaian yang 

meliputi ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotorik. 

7) Menentukan alokasi waktu 

 Alokasi waktu adalah perkiraan berapa lama siswa mempelajari suatu 

materi pelajaran, dan untuk menentukan alokasi waktu tersebut prinsip 

yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, cakupan materi, 

frekwensi penggunaan materi di dalam maupun di luar kelas, serta tingkat 

pentingnya materi yang dipelajari. 

8) Sumber, alat atau bahan 

Sumber yang digunakan di sini bearti buku-buku rujukan, referensi atau 

literatur untuk menyusun silabus maupun mengajar. Sedangkan alat atau 

bahan yang dimaksud adalah bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan 

untuk praktikum atau proses pembelajaran lainnya (contoh silabus dapat 

dilihat pada lampiran 4). 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyusunan silabus di 

SMA yang peneliti teliti dibuat oleh TIM MGMP mata pelajaran sejarah 
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kabupaten Cilacap. Pembuatan silabus oleh tim MGMP tersebut bertujuan 

untuk membantu para guru sejarah yang belum mampu membuat silabus serta 

mengatasi kebingungan yang terjadi karena perubahan kurikulum sekolah 

tersebut. Meskipun  demikian, bila ditelaah dari berbagai kriteria, langkah-

langkah, peran serta berbagai pihak dalam penyusunan silabus bidang studi 

sejarah yang telah dibuat oleh tim MGMP mata pelajaran sejarah kabupaten 

Cilacap sudah bisa dinyatakan sesuai dengan kriteria, persyaratan, maupun 

petunjuk dalam penyusunan dan pengembangan silabus yang sesuai dengan 

konsep KBK. Hal ini dibuktikan dari silabus yang telah disusun di mana di 

dalamnya terdapat identifikasi seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau 

semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan memuat uraian materi 

pokok, pengalaman belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

atau bahan. 

 Seperti penyusunan silabus, perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh 

para guru sejarah di SMA yang penulis teliti juga disusun oleh Tim MGMP 

mata pelajaran sejarah kabupaten Cilacap. Perangkat pembelajaran yang 

disusun oleh Tim MGMP mata pelajaran sejarah kabupaten Cilacap terdiri 

atas Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROMES), dan 

Rencana Pembelajaran (RP). (Contoh PROTA, PROMES, dan RP lihat 

lampiran 5 dan 6). 

 Dalam Rencana Pembelajaran memuat nama sekolah, mata pelajaran, 

kelas atau program, semester atau tahun pelajaran, alokasi waktu dan juga 

seperti yang dituntut oleh KBK yakni adanya standar kompetensi, kompetensi 
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dasar, strategi pembelajaran yang di dalamnya memuat kegiatan pembelajaran, 

metode, serta life skill, dan juga dalam Rencana Pembelajaran tersebut 

ditentukan mengenai media dan sumber pembelajaran, serta penilaian yang 

akan diterapkan. Sedangkan dalam program semester berisikan garis-garis 

besar tentang hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester 

tersebut. Pada umumnya promes itu terdiri atas bulan, pokok bahasan yang 

hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. 

 Sementara itu, dalam penyusunan program tahunan terdapat tiga hal 

yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pengembangan program tersebut 

antara lain: 

1) Daftar kompetensi standar, di mana hal tersebut sebagai konsensus 

nasional yang dikembangkan dalam buku GBPP setiap mata pelajaran 

yang akan dikembangkan. 

2) Skope dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran diperlukan pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut 

disusun dalam pokok-pokok bahasan dan susb-sub pokok bahasan yang 

mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran. 

3) Kalender pendidikan, penyusunan kalender pendidikan selama satu tahun 

mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak peserta didik. 

 Dengan melihat sumber-sumber tersebut, maka dapat ditetapkan dan 

dikembangkan jumlah konsep kompetensi, pokok bahasan, dan waktu yang 
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tersedia untuk menyelesaikan pokok dan sub pokok bahasan, jumlah ulangan, 

baik ulangan harian maupun ulangan umum dan juga jumlah waktu cadangan. 

 

2. Pelaksanaan Kurikulum 2004 Pada SMA di Kabupaten Cilacap. 

  Pelaksanaan  kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap masih banyak 

menemui kendala dan hambatan termasuk juga pelaksanaan kurikulum 

tersebut pada bidang studi sejarah di SMA yang penulis teliti. Banyak guru 

maupun murid yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum 2004. 

Kesulitan guru diantaranya adalah kebingungan dalam mencari buku-buku 

penunjang pelaksanaan KBK. Meskipun berdasarkan observasi di lapangan 

penulis menganggap bahwa guru bidang studi sejarah sudah mempunyai 

buku-buku yang berlabel KBK, namun tidak dipungkiri penerbitan buku-buku 

yang berdasarkan KBK masih relatif terbatas, sehingga banyak guru yang 

mengalami kesulitan di lapangan. 

  Dalam pelaksanaan kurikulum 2004 pada dasarnya guru tidak boleh 

hanya tergantung pada buku pelajaran saja. Akan tetapi, guru bisa juga 

mencari bahan atau materi dengan cara terlebih dahulu mencermati standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan oleh KBK. Setelah 

mencermati standar komptensi dan kompetensi dasar tersebut, guru kemudian 

mencari berbagai referensi yang sesuai seperti koran, majalah, atau sumber 

belajar lainnya yang dapat mendukung pencapaian kompetensi yang 

diharapkan. Selain itu, pelaksanaan KBK sebenarnya sangat tergantung pada 
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kreatifitas guru baik dalam menerapkan model pembelajaran maupun dalam 

memilih materi dan sarana belajar yang digunakan. 

  Di samping itu, dengan diterapkannya kurikulum 2004 guru tidak lagi 

harus merasa terbelenggu oleh GBPP yang kaku, sebaliknya ia bisa 

menyelarasakan proses KBM sesuai dengan kondisi peserta didik. Guru dalam 

KBK juga mendapatkan keleluasaan untuk mengolah sistem pembelajaran 

baik dari segi model pembelajaran maupun penentuan materi pelajaran dalam 

rangka mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyenangkan.  

  Dengan demikian penerapan kurikulum 2004 telah memunculkan 

banyak perbedaan-berpedaan, dan untuk perbedaan antara KBK dengan 

kurikulum 1994 telah penulis jelaskan di BAB II dalam skripsi ini. Sedangkan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar khususnya bidang studi sejarah 

di SMA yang penulis teliti telah menunjukan adanya beberapa perubahan 

dengan diterapkannya KBK tersebut. Perubahan ini saya yakin juga dialami 

oleh SMA yang ada di Kabupaten Cilacap. Adapun perubahan yang terjadi 

dalam kegiatan belajar mengajar antara lain : 

a) Media atau sarana belajar sudah berasal dari berbagai macam sumber yang 

mengandung unsur-unsur edukatif. 

b) Model pembelajaran yang diterapkan sudah mulai bervariasi seperti 

diskusi, tanya jawab, dan presentasi.  

c) Di dalam kegiatan belajar mengajar guru sudah tidak lagi dijadikan sentral 

tetapi hanya berfungsi sebagai fasilitator. 
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 Dengan adanya perubahan-perubahan seperti tersebut di atas, maka 

diharapkan berbagai kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam 

kurikulum sebelumnya dapat disempurnakan, dan untuk mendukung 

keberhasilan dari pelaksanaan KBK tersebut maka dibutuhkan peran dari 

berbagai pihak. Misalnya kepala sekolah dan guru, mereka adalah pemegang 

kunci keberhasilan dari pelaksanaan KBK. Sebagai pemegang kunci 

keberhasilan dari pelaksanaan KBK guru dan kepala sekolah dituntut untuk 

dapat menjabarkan KBK secara baik.  

Demikianlah keberhasilan pelaksanaan KBK tidak akan lepas dari 

kesiapan guru termasuk guru sejarah. Apabila pelaksanaan KBK ingin 

berjalan dengan optimal maka pihak sekolah harus mampu mengatasi berbagai 

kendala yang dihadapi sesuai  dengan kemampuan sekolahnya masing-masing.  

Namun, keberhasilan pelaksanaan KBK yang menghasilkan siswa dengan 

seperangkat kompetensi tertentu tetap akan menjadi dambaan kita bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

  Kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional untuk 

merombak kurikulum nasional 1994 menjadi kurikulum 2004 atau yang 

disebut KBK adalah suatu tindakan yang tepat. Bagaimanapun, perubahan 

tersebut memiliki landasan yang logis serta realistis. Di samping bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, perubahan tersebut bertujuan 

pula untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan yang berjalan sangat 

cepat serta mengantisipasi adanya arus globalisasi yang telah merubah hampir 

semua aspek kehidupan umat manusia. Perubahan kurikulum sekolah itu 

menuntut adanya persiapan yang baik dan matang dari para penyelenggara 

atau pelaksana pendidikan. Salah satu pelaksana pendidikan adalah para guru 

sejarah SMA yang juga dituntut memiliki kesiapan baik dari segi material 

maupun mental. Seperti yang disimpulkan dari kesiapan guru sejarah SMA 

dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap sebagai 

berikut: 

1. Berkaitan dengan kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi 

pelaksanaan kurikulum 2004  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Bahwa kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 baru didukung oleh kesiapan dari segi materi 

pelajaran, model pembelajaran, dan kesiapan dari segi evaluasi. 
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Sedangkan untuk silabus dan perangkat pembelajaran  masih dibuat 

oleh Tim MGMP sejarah Kabupaten Cilacap. 

b. Kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 perlu didukung oleh kesiapan mental agar dapat 

mengimplementasikan KBK dengan sepenuh hati, dengan berpegang 

pada prinsip bahwa pembaharuan harus dilakukan secara terus 

menerus. 

c. Kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan 

kurikulum 2004 masih menemui sejumlah kendala. Kendala yang 

mendasar adalah belum tersedianya sumber belajar dan sarana belajar 

yang memadai karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

memerlukan dana yang tidak sedikit. 

2. Di dalam pelaksanaan kurikulum 2004 di Kabupaten Cilacap dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Bahwa pelaksanaan kurikulum 2004 khususnya bidang studi sejarah 

telah menunjukan adanya penggunaan model pembelajaran, sarana 

belajar, dan sumber belajar yang bervariasi. 

b. Bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2004 guru dituntut untuk 

memiliki kreatifitas dan inovasi baru dalam menentukan model 

pembelajaran, materi, sarana belajar, dan sumber belajar yang akan 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Di dalam pelaksanaan kurikulum 2004 terdapat berbagai kendala yang 

dihadapi diantaranya adalah sarana belajar yang tidak memadai, dana 
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yang minim, jumlah siswa yang tidak ideal, masih rendahnya sumber 

daya manusia, serta profesionalisme guru yang belum optimal. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan, khususnya menyediakan 

sumber dana yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pelaksanaan kurikulum 

2004, dan melakukan kontrol serta pembinaan terhadap sekolah-sekolah 

yang baru melaksanakan kurikulum baru tersebut. 

2. Kepala sekolah hendaknya mampu melaksanakan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) secara menyeluruh karena pelaksanaan MBS menunjang 

pelaksanaan kurikulum 2004. 

3. Para guru sejarah dalam kegiatan belajar mengajar yang berdasarkan pada 

KBK sebaiknya: 

a. Tidak tergantung pada buku pelajaran saja, akan tetapi dapat 

mencermati standar kompetensi atau kompetensi dasar yang ditetapkan 

baru kemudian mencari literatur lain yang sesuai seperti dari koran, 

majalah, internet dan lain-lain. 

b. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk membuat sarana 

belajar/media belajar yang sederhana yang dapat melibatkan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

c. Menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam KBM. 
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d. Berusaha mengurangi metode ceramah dan menggunakan 

metode/model pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga 

tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 

e. Berusaha menekankan pada proses dan hasil pencapaian suatu 

kompetensi dasar dalam penilaian yang dilakukan. 

f. Menggunakan instrumen yang bervariasi agar data tentang pencapaian 

belajar siswa yang akurat dalam semua ranah dapat diketahui. 

g. Memberlakukan program remidial bagi siswa yang belum mencapai 

standar minimal penguasaan kompetensi dan program pengayaan bagi 

siswa yang dianggap memiliki percepatan belajar dalam penguasaan 

standar kompetensi. 

4. Masyarakat khususnya orang tua hendaknya dapat berperan serta secara 

lebih aktif dalam penggalian dana maupun dalam pengembangan 

kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan. 

5. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesiapan guru sejarah SMA dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum 

2004 dengan melibatkan informan yang lebih banyak lagi untuk 

kelengkapan dan penyempurnaan penelitian ini sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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