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SARI 
 

Piko Cahyono. 2011. Persepsi Guru Sejarah dan Siswa Kelas XII SMA Negeri 
Se-Kabupaten Pati Terhadap Munculnya Buku-Buku yang Berwacana Pelurusan 
Sejarah Indonesia Materi Supersemar dan Gerakan 30 September (G30S/PKI). 
Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Buku, Wacana Pelurusan Sejarah , Supersemar, 
G30S/PKI. 
 

Munculnya buku-buku berwacana pelurusan sejarah Indonesia dari 
berbagai sumber dan media, setidaknya memberikan pengaruh bagi 
perkembangan kesejarahan di Indonesia khususnya bagi pendidikan sejarah. 
Penelitian ini mengungkapkan tentang persepsi guru sejarah dan siswa kelas XII 
SMA Negeri se-Kabupaten Pati terhadap munculnya buku-buku yang berwacana 
pelurusan sejarah Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah (1) bagaimana pendapat siswa kelas XII di SMA Negeri se-Kabupaten Pati 
terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia, (2) 
bagaimana pendapat guru sejarah di SMA Negeri se-Kabupaten Pati mengenai 
munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia, dan (3) 
bagaimana guru sejarah mengimplementasikan munculnya pemikiran pelurusan 
sejarah Indonesia dalam pembelajaran sejarah di kelas. tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) mengetahui pendapat siswa kelas XII SMA Negeri se-Kabupaten Pati 
terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia, (2) 
mengetahui pendapat guru sejarah di SMA Negeri se-Kabupaten Pati mengenai 
munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia, serta (3) 
menganalisis upaya guru sejarah mengimplementasikan munculnya pemikiran 
pelurusan sejarah Indonesia dalam pembelajaran sejarah di kelas. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di 
SMA Negeri se-Kabupaten Pati. Informan dalam penelitian ini adalah guru 
sejarah SMA Negeri se-Kabupaten Pati dan beberapa siswa SMA Negeri se-
Kabupaten Pati kelas XII IPA dan XII IPS. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model analisis model interaktif, terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa guru sejarah dan siswa 
mempunyai persepsi positif terhadap munculnya buku-buku yang berwacana 
pelurusan sejarah Indonesia. Pada dasarnya, wacana pelurusan sejarah merupakan 
suatu langkah sebagai proses untuk memperbaiki suatu peristiwa sejarah yang ada 
selama ini. Pengimplementasian wacana pelurusan sejarah dalam pembelajaran 
sejarah belum sepenuhnya bisa dilakukan karena beberapa faktor yaitu alokasi 
waktu, adanya anggapan materi “rawan”, masalah standar kompetensi, 
keterbatasan sumber belajar, beberapa siswa masih asing dengan wacana tersebut, 
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dan masalah letak geografis sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
diperlukan adanya kesadaran dari guru sejarah maupun para siswa itu sendiri 
untuk meng-update informasi kesejarahan terbaru. Pemanfaatan media serta 
sumber belajar yang terbatas secara optimal. Peran serta dan koordinasi dari 
masing-masing stakeholder dalam dunia pendidikan jelas sangat diperlukan untuk 
menuju sejarah yang memberikan pendewasaan masyarakat, menjauhkan sejarah 
sebagai alat kepentingan pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan 
praktisi pendidikan tentang informasi kesejarahan terbaru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejarah merupakan peristiwa atau aktivitas yang dilakukan manusia di 

masa lampau yang membawa perubahan dan perkembangan secara 

berkesinambungan. Sejarah itu sesuatu yang selalu berproses, karena dalam 

penulisannya tidak dapat selesai saat itu juga tetapi akan terus berkelanjutan, 

sehingga cenderung akan memunculkan fakta-fakta dan interpretasi baru. Carr 

dalam Adam (2007:4) menyatakan sejarah itu merupakan dialektika antara masa 

lampau dan masa sekarang, dialog yang tidak berkesudahan antara sejarawan dan 

sumber yang dimilikinya. Jadi bila ditemukan data baru, sejarah itu bisa 

mengalami revisi. Walaupun tidak ada sumber baru, bila sejarawan 

mempergunakan metode yang baru atau melihat suatu peristiwa dari sudut 

pandang baru, sejarah juga dapat mengalami penulisan ulang.  

 Perbedaan pendapat mengenai suatu peristiwa sejarah di kalangan 

sejarawan dilandasi perbedaan perolehan sumber sampai masalah interpretasi 

yang berbeda pada akhirnya dapat memunculkan sejarah yang bersifat 

kontroversial. Dalam setiap penulisan sejarah jelas tak bisa dilepaskan dari istilah 

obyektif dan subyektif. Sebuah tulisan dinyatakan obyektif jika didasarkan atas 

fakta-fakta yang benar dan bukti-bukti yang ada. Sedangkan subyektif berarti 

menulis sejarah berdasarkan pandangan penyusunnya atau penulisnya.  
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 Sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru, wacana pelurusan sejarah begitu 

populer di kalangan para sejarawan maupun masyarakat. Adanya peristiwa sejarah 

yang cukup kontroversial seperti Supersemar dan Gerakan 30 September ’65 

(G30S/PKI), menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peristiwa maupun tokoh 

yang terlibat dalam kejadian tersebut. 

 Dalam pembelajaran sejarah, misalnya terdapat dalam materi-materi 

sejarah kontemporer. Materi ini bersifat sensitif dan politis, sehingga belum 

diajarkan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena dulu masih ada intervensi 

dari penguasa. Adanya upaya terhadap pelurusan sejarah merupakan cara yang 

tepat untuk menuliskan kembali sejarah yang dulu telah terkontaminasi oleh 

kepentingan-kepentingan politik penguasa dan rezim. Contoh nyata adalah 

penjelasan tentang Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang diizinkan hanya versi 

tunggal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan hanya mengijinkan satu versi 

mengenai Gerakan 30 September, pemerintah pada dasarnya telah memonopoli 

kebenaran. Dengan memakai dalih historis bahwa PKI melakukan pemberontakan 

pada tahun 1965, sebetulnya sejarah pada masa Orde Baru terutama pada kasus 

tersebut biasa dipandang sebagai bagian dari alat represi. Hal ini karena tuduhan 

PKI sebagai pemberontak menyebabkan partai ini dibubarkan dan tindakan 

represif pemerintah terhadap anggota/simpatisan partai ini dan keluarga mereka 

selama puluhan tahun.    

 Sampai saat ini kontroversi mengenai Supersemar (Surat Perintah Sebelas 

Maret) 1966 tak kunjung selesai. Mulai dari kebenaran isi surat tersebut, proses 

penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang dianggap tak wajar, sampai 
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benyaknya versi mengenai jumlah naskah surat tersebut. Semua masih belum jelas 

sehingga memunculkan berbagai versi. Sedangkan untuk kasus G30S/PKI, mulai 

dari pemakaian istilah sampai mengenai peristiwa maupun tokoh intelektual di 

balik peristiwa itu semua masih menjadi kontroversi. Mengenai masalah 

pemakaian istilah G30S/PKI sebenarnya telah diatur dalam kurikulum 2006 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diatur melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 tahun 2006 ditetapkan kembali istilah 

G30S/PKI. Sebagai langkah berikutnya Kejaksaan Agung memeriksa beberapa 

penerbit, karena Menteri Pendidikan Nasional meminta instansi ini untuk menarik 

buku-buku sejarah yang menghilangkan kata PKI dibelakang singkatan G30S 

(Adam, 2009:141). 

 Wacana tentang pelurusan sejarah jelas dapat memberikan pengaruh 

terhadap pembelajaran sejarah di kelas. Hal ini dikarenakan yang menjadi bahan 

dalam materi tersebut diangkat dari penulisan sejarah yang ada. Setidaknya dari 

hal tersebut pastilah muncul persepsi yang berbeda dari para siswa (khususnya 

pada jenjang SMA) mengenai pelurusan sejarah tersebut. Materi-materi yang 

kontroversial memberikan pemikiran bagi masing-masing siswa untuk dapat 

menganalisa materi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kuntowijoyo 

(1995:3-4) mengungkapkan bahwa pendekatan pengajaran sejarah untuk jenjang 

sekolah dasar adalah estetis, yaitu sejarah diberikan semata-mata untuk 

menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, pahlawan, tanah air, dan bangsa. Pada 

Sekolah menengah pertama sejarah diberikan dengan pendekatan etis. 

Maksudnya, untuk memberikan pemahaman tentang konsep hidup bersama, 
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sehingga selain memiliki rasa cinta, perjuangan, pahlawan, tanah air, dan bangsa,  

mereka tidak canggung dalam pergaulan masyarakat yang semakin majemuk. 

Pada jenjang SMA, pembelajaran sejarah diberikan secara kritis. Melalui 

pembelajaran kritis peserta didik diharapkan mampu berpikir mengapa sesuatu 

terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, serta arah kejadian-kejadian itu. 

 Berbagai wacana pelurusan sejarah diharapkan dapat membantu 

“memperbaiki” maupun mencari kebenaran dari materi-materi kontroversial yang 

muncul. Pengajaran materi sejarah yang bersifat kontroversial sebagai satuan dari 

pendidikan sejarah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal 

ini disebabkan karena pendidikan sejarah pada hakekatnya memberikan 

pengertian pada masyarakat tentang pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dan 

makna-makna yang dapat diperoleh dari masa lampau. Pendidikan sejarah yang 

didasarkan pada kebenaran dan kearifan akan mewujudkan masyarakat yang sadar 

sejarah dan arif dalam menanggapi masa lampau dan menatap masa depan.        

 Menurut Widja (1989:101) sejarah dalam salah satu fungsi utamanya 

adalah mengabadikan pengalaman masyarakat diwaktu yang lampau yang 

sewaktu-waktu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam 

memecahkan problem-problem yang dihadapinya. Melalui sejarahlah nilai-nilai 

masa lampau dapat dipetik dan dimanfaatkan untuk menghadapi masa kini. Tanpa 

masa lampau orang tidak akan mampu membangun ide-ide tentang konsekuensi 

dari apa yang dia lakukan. 

 Pembelajaran sejarah merupakan salah satu wadah bagi peserta didik 

untuk belajar akan sesuatu. Pembelajaran itu diartikan sama dengan perbuatan 
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belajar (oleh siswa) dan kegiatan mengajar (oleh guru). Jadi pembelajaran sejarah 

adalah suatu usaha untuk mengajarkan atau mendapatkan hasil dalam belajar 

sejarah dengan bimbingan seorang guru atau pengajar.  Sementara itu tujuan 

pengajaran sejarah menurut Widja (1989:27) adalah untuk menguasai aspek 

pengetahuan, aspek pengembangan sikap, dan aspek keterampilan. Untuk 

mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran sejarah dipengaruhi 

oleh beberapa komponen pembelajaran. Di antara komponen pembelajaran 

tersebut yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai, keadaan dan kemampuan guru, 

keadaan dan kemampuan siswa, 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.  

 Perombakan buku pelajaran sejarah tidak hanya menyangkut pelurusan 

hal-hal yang kontroversial selama ini seperti G30S/PKI, Supersemar dan 

seterusnya tetapi juga menyangkut sudut pandang sejarah. Jika dulu sejarah ditulis 

dan diajarkan dari perspektif militer, seperti yang terlihat dari materi perlawanan 

daerah tahun 1958. Dalam hal ini perlu dilakukan demiliterisasi sejarah. Sesuai 

dengan tuntutan otonomi daerah, maka sejarah nasional juga perlu mengalami 

perubahan dalam konteks hubungan pusat dengan daerah. Dengan demikian 

sejarah daerah akan akan mempunyai tempat dalam sejarah nasional. Dengan 

mengangkat peristiwa G30S/PKI di masing-masing daerah, hal itu merupakan 

suatu upaya untuk mengembangkan kesejarahan di tingkat lokal. Hal tersebut jelas 

dapat menambah pengetahuan serta wawasan siswa dan bagi pendidikan sejarah 

pada umumnya.  
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 Pengajaran sejarah pada materi yang bersifat kontroversial merupakan 

salah satu upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, mendorong 

peserta didik untuk berpikir kritis, dan dapat mengemukakan pendapatnya secara 

arif. Pengajaran mengenai sejarah yang kontroversial ditingkat pendidikan 

menengah (SMA/Sederajat) merupakan salah satu cara untuk membuka wawasan, 

khususnya untuk siswa maupun guru sejarah bahkan bagi masyarakat luas pada 

umumnya. Penerapan pembelajaran sejarah yang kontroversial (Supersemar dan 

Gerakan 30 September), setidaknya akan memberikan pendapat serta tanggapan 

yang berbeda-beda bagi masing-masing sesuai dengan pemikiran mereka. 

 Berdasarkan pengamatan, pada SMA Negeri se-Kabupaten Pati telah 

menerapkan pembelajaran sejarah pada materi yang bersifat kontroversial, 

meskipun begitu ternyata belum semua pembelajaran sejarah kontroversial 

diterapkan pada beberapa sekolah. Pada dasarnya materi tersebut (Supersemar dan 

G30S/PKI) yang diajarkan di SMA masih belum begitu terbuka dan maksimal. 

Oleh sebab itu, dengan munculnya buku-buku yang berwacana “pelurusan sejarah 

Indonesia” hal ini jelas akan memberikan pemahaman dan persepsi yang berbeda-

beda bagi siswa maupun guru sejarah. Dalam hal ini terutama bagi guru dan siswa 

SMA Negeri di Kabupaten Pati.  

 Berkaitan dengan hal ini maka peneliti mengambil judul “ Persepsi Guru 

Sejarah dan Siswa Kelas XII SMA Negeri Se-Kabupaten Pati Terhadap 

Munculnya Buku-Buku Yang Berwacana Pelurusan Sejarah Indonesia Materi 

Supersemar dan Gerakan 30 September (G30S/PKI)”.     
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diulas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pendapat guru sejarah di SMA Negeri Se-Kabupaten Pati 

terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah pendapat siswa kelas XII di SMA Negeri se-Kabupaten   

Pati  mengenai munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah 

Indonesia? 

3. Bagaimanakah guru sejarah mengimplementasikan munculnya pemikiran 

pelurusan sejarah Indonesia dalam pembelajaran sejarah di kelas?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Ingin mengetahui pendapat guru sejarah di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Pati terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah 

Indonesia. 

2. Ingin mengetahui pendapat siswa kelas XII di SMA Negeri se-Kabupaten 

Pati mengenai munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah 

Indonesia. 
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3. Ingin mengetahui upaya guru sejarah mengimplementasikan munculnya 

pemikiran pelurusan sejarah Indonesia dalam pembelajaran sejarah di 

kelas. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak  yang  terlibat  dan  memiliki  kepentingan  dengan  masalah  yang  

diteliti, khususnya : 

1. Bagi siswa 

a. Dapat menambah wawasan siswa, kaitanya dengan wacana pelurusan 

sejarah Indonesia. 

b. Dapat mendorong siswa, untuk peka terhadap informasi kesejarahan 

terbaru. 

c. Dapat mendorong siswa berpikir  kritis, terhadap materi-materi seperti 

Supersemar dan G30S/PKI. 

d. Dapat menambah referensi siswa terhadap buku-buku sejarah, 

terutama yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia. 

2. Bagi guru 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam ruang lingkup 

yang lebih luas untuk menunjang profesinya sebagai guru. 

2. Mendorong guru untuk selalu mencari informasi kesejarahan terbaru. 

3. Mendorong guru untuk selalu menambah atau melengkapi sumber 

belajar yang berguna bagi pembelajaran sejarah. 



9 

 

E. Batasan Istilah 

 Untuk menghindari interpretasi yang tidak dikehendaki terhadap judul 

yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah 

untuk batas-batas dalam judul sebagai berikut. 

1. Persepsi  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai 

tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca indera. Menurut Rahmat (1989:51) persepsi 

adalah pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Sedangkan menurut Dimyati (1990:41) persepsi adalah penafsiran stimulus 

yang telah ada dalam otak. 

 Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi merupakan suatu tanggapan terhadap obyek yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat 

menyadari dan  menyimpulkan informasi lalu menafsirkan pesan terhadap 

obyek yang diinderakan tersebut. Obyek tersebut adalah buku-buku yang 

berwacana pelurusan sejarah Indonesia, sehingga disini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana persepsi guru dan siswa terhadap munculnya buku-

buku tersebut. Apakah siswa tertarik terhadap materi tersebut (Supersemar 

dan G30S/PKI), lalu bagaimana minat mereka terhadap pelajaran sejarah, 

serta bagaimana para guru mengimplementasikan munculnya pemikiran 

pelurusan sejarah Indonesia dalam pembelajaran di kelas. 
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2. Wacana Pelurusan Sejarah Indonesia 

 Kata wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) berarti 

satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau 

laporan yang utuh. Dalam penelitian ini buku-buku yang berwacana 

pelurusan sejarah Indonesia maksudnya bahwa buku-buku tersebut 

mempunyai tema tentang pelurusan sejarah Indonesia atau dengan kata lain 

buku-buku tersebut mengupas tentang pelurusan sejarah Indonesia.  

 Munculnya pemikiran terhadap pelurusan sejarah Indonesia 

merupakan sebuah upaya untuk mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa 

sejarah yang dianggap dulu dibelokkan demi kepentingan pribadi dan demi 

kepentingan politik semata. Menurut Asvi Varman Adam (2007:19) 

pelurusan sejarah itu berarti menjadikan sejarah yang dulu seragam menjadi 

beragam. maksudnya, jika dulu cuma ada satu versi mengenai peristiwa  

G30S/PKI, sekarang sudah terungkap berbagai versi lainnya. Munculnya 

wacana pelurusan sejarah Indonesia berarti sebuah ide yang muncul untuk 

meluruskan sebuah peristiwa sejarah yang dulu dianggap dibelokkan demi 

kepentingan pribadi dan kekuasaan politik semata. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Beberapa Penelitian Terdahulu 

Penelitian murni yang beranjak dari nol jarang ditemui. Biasanya suatu 

penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik tolak 

dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peninjauan terhadap penelitian lain 

sangat penting sebab bisa digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang 

telah lampau dengan penelitian yang akan datang. 

Penelitian mengenai sejarah kontroversial pada materi-materi seperti 

Supersemar dan G30S/PKI merupakan penelitian yang cukup menarik. Adapun 

beberapa penelitian yang masih ada keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dikaji oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tsabit (2008), Taofiq 

(2010). 

Tsabit (2008) dalam skripsinya yang berjudul Pembelajaran Sejarah 

Kontroversial di Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus di SMA Negeri 1 

Banjarnegara) menjelaskan bahwa pembelajaran untuk peristiwa sejarah yang 

bersifat kontroversial telah diterapkan di Sekolah Menengah Atas. Ada tiga hal 

yang mendorong pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversial, yakni dari 

aspek sekolah, kemandirian guru dn kemampuan peserta didik yang baik. Ada dua 

jenis sejarah kontroversial yang diajarkan di SMA, yakni sejarah kontroversial 

nonkontemprer dan sejarah kontroversial kontemporer. Salah satu materi yang 
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kontroversial yang telah diajarkan adalah materi yang membahas peristiwa 

Gerakan 30 September dan Supersemar. Materi tersebut diajarkan pada program 

IPS di kelas XII semester I dan di program IPA di kelas XI semester II.  

Ada beberapa kendala yang ditemui guru sejarah dalam pembelajaran 

sejarah kontroversial. Kendala-kendala tersebut dapat dipilah menajdi tiga, yakni 

kendala dalam aspek perencanaan pembelajaran, kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran, dan kendala dalam aspek atau komponen pendukung lainya. 

Kendala-kendala yang ditemui dalam kelas sejarah secara umum dapat disebabkan 

oleh dua faktor, yakni (1) faktor intern dan (2) faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang berasal dari dalam ilmu sejarah, yakni adanya perubahan dalam corak 

historiografi Indonesia posreformasi. Faktor kedua adalah faktor ekstern yakni 

faktor-faktor luar yang berasal dari luar sejarah yang memengaruhi sejarah dan 

pendidikan sejarah.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah materi yang 

dikaji, yaitu materi Supersemar dan Gerakan 30 September (G30S/PKI). 

Sedangkan perbedaanya terletak pada obyek yang dikaji. Pada penelitian ini 

adalah mengenai penerapan pembelajaran sejarah kontroversial, sedangkan pada 

penelitian peneliti ini mengarah kepada persepsi guru sejarah dan siswa terhadap 

munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia serta persepsi 

terhadap materi sejarah kontroversial. 

Taofiq (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial 

(Materi Gerakan 30 September 1965) Melalui Metode Debat pada Siswa Kelas XI 
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IPA 2 di SMA Negeri 1 Tuntang Tahun Ajaran 2009/2010 mengkaji tentang 

penggunaan metode debat dalam mempengaruhi pola berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

debat terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan dengan menbandingkan hasil tes pra siklus,  tes 

siklus I dan tes siklus II. Hasil ter pra siklus, siswa hanya mencapai nilai rata-rata 

kelas sebesar 61,21% dan ketuntasan belajar sebesar 42,86%. Hasil tes siklus I 

nilai rata-rata kelas 63,78% dan ketuntasan belajar sebesar 64,29%. Pada siklus II 

terjadi peningkatan sehingga memenuhi target yaitu nilai rata-rata kelas 73,64% 

dan ketuntasan belajar 85,71%. 

Selain mempunyai persamaan, penelitian ini juga mempunyai perbedaan. 

Perbedaanya terletak pada permasalahan kemampuan berpikir kritis siswa, 

sedangkan peneliti mengkaji persepsi siswa terhadap buku. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian 

mengenai sejarah kontroversial sudah banyak dilakukan, baik penerapannya 

dalam pembelajaran maupun pengaruhnya pada pola berpikir kritis siswa. Akan 

tetapi penelitian mengenai persepsi guru dan siswa terhadap buku-buku yang 

berwacana pelurusan sejarah pada materi sejarah kontroversial (Supersemar dan 

G30S/PKI) belum dilakukan. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini 

dapat melengkapi penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan pijakan bagi 

peneliti selanjutnya. 
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B. Teori Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Menurut Davidoff sebagaimana dikutip oleh Bimo Walgito (2002:53) 

persepsi adalah stimulus yang diindera oleh individu dan diorganisasikan 

kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa 

yang diinderanya itu. Sedangkan menurut Walgito (2002:53) persepsi merupakan 

proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Namun proses itu 

tidak terhenti sampai disitu saja melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat 

susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis sehingga individu 

menyadari apa yang ia dengar dan sebagainya. Menurut Rahmat (2004:51) 

persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi 

berarti memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimulus). Adapun 

menurut Dimyati (1990:41), mengemukakan bahwa persepsi adalah stimulus yang 

telah ada dalam otak. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, nampak jelas bahwa di dalam 

pengertian persepsi mengandung muatan : (1) adanya proses penerimaan stimulus 

melalui alat indera, (2) adanya proses psikologis di dalam otak, (3) adanya 

kesadaran dari apa yang telah diinderakan, (4) memberikan makna pada stimulus. 

Dengan demikian pengertian persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu tanggapan 

atau penilaian terhadap suatu obyek tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan 
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proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat menyadari dan 

memberikan makna terhadap obyek yang telah diinderakan tersebut. 

Persepsi seseorang selalu didasarkan pada kejiwaan berdasarkan 

rangsangan yang diterima oleh inderanya. Di samping itu persepsi juga didasarkan 

pada pengalaman dan tujuan seseorang pada saat terjadi persepsi. Hal senada juga 

dikatakan Jalaluddin Rahmat (2004:52) yang mengemukakan bahwa persepsi 

adalah suatu pengalaman tentang suatu obyek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Organisme dirangsang oleh masukan tertentu (obyek dari luar peristiwa 

dan lain-lain) dan organisme itu merespon dan menggabungkan masukan itu 

dengan salah satu kategori obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa. 

Obyek-obyek di sekitar masyarakat dapat ditangkap dengan indera dan 

diproyeksikan pada bagian-bagian tertentu di otak sehingga tubuh dapat 

mengamati obyek tersebut. Sebagian tingkah laku dan penyesuaian individu 

ditentukan oleh persepsinya. Teori di atas diperjelas oleh Bimo Walgito (2002:87-

88) yang mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses aktif dimana yang 

memegang peran bukan hanya stimulus yang mengenai, tetapi juga individu 

sebagai kesatuan dengan pengalaman baik yang didapat secara langsung maupun 

melalui proses belajar. 

Individu dalam melakukan pengalaman untuk mengartikan rangsangan 

yang diterima, agar proses pengamatan tersebut terjadi maka perlu obyek yang 

diamati, alat indera yang cukup baik dan perhatian. Itu semua merupakan langkah-

langkah sebagai suatu persiapan dalam pengamatan yang ditujukan dengan tahap 
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demi tahap, yaitu tahap pertama merupakan tanggapan yang dikenal sebagai 

proses kealaman atau proses fisik, merupakan ditangkapnya stimulus dengan alat 

indera manusia. Sedangkan tahap kedua adalah tahap yang dikenal orang dengan 

proses fisiologi merupak proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh 

perseptor ke otak melalui syaraf-syaraf sensorik, dan tahap ketiga dikenal dengan 

proses psikologi merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus 

yang diterima oleh perseptor. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi yaitu perhatian, 

karakteristik orang yang mempersepsi dan sifat stimuli yang dipersepsi (Mar’at 

1984 : 22-24). Ketiga faktor tersebut adalah : 

a. Faktor Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan indera kepada hal-hal tertentu yang terjadi 

dalam pengalaman dan mengabaikan masalah-masalah lain. Perhatian menyaring 

atau menyeleksi informasi inderawi yang diterima. Dengan demikian yang 

dipersepsikan bukan semua stimuli inderawi, namun yang menarik perhatian. 

b. Faktor karakteristik yang dipersepsi 

Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli saja, melainkan 

juga karakteristik orang yang menerima stimuli dan memberi respon stimuli 

tersebut. Misalnya kebutuhan, pengalaman masa lalu dan faktor-faktor personal. 

c. Faktor sifat stimuli yang dipersepsi 

Pengaruh terbentuknya persepsi selain perhatian dan karakteristik orang 

yang mempersepsi juga berasal dari sifat stimuli semata-mata. Jadi sebagaimana 
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adanya stimuli yang diterima oleh indera manusia juga mempengaruhi 

terbentuknya persepsi. 

Menurut Rahmat (2004:52) yang mengutip beberapa pendapat dari para 

ahli antara lain David Krench dan Richard S. Crutchfield (1977) faktor-faktor 

yang menentukan persepsi menjadi dua yaitu : 

a. Faktor fungsional 

Yang dimaksud dengan faktor fungsional yaitu faktor yang berasal dari 

kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut 

sebagi faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah 

obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 

b. Faktor Struktural 

Faktor struktural adalah faktor yang semata-mata berasal dari sifat : 

stimulus efek-efek syaraf yang timbul pada sistem syaraf individu. Faktor 

struktural yang menentukan persepsi, menurut teori gestalt bila kita ingin 

persepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Bila 

kita ingin  memahami  suatu  peristiwa  kita  tidak  dapat  meneliti  faktor-faktor  

yang terpisah, kita harus memandangnya dengan hubungan keseluruhan. 

3. Syarat-syarat terjadinya persepsi 

Bimo Walgito (2002 : 54)  mengemukakan  beberapa  syarat  sebelum 

individu mengadakan persepsi adalah : 

a. Adanya obyek (sasaran yang dituju) 
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Obyek  atau  sasaran  yang  diamati  akan  menimbulkan  stimulus  atau 

rangsangan  yang mengenai alat indera. Obyek dalam hal ini adalah persepsi 

terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia.  

b. Alat indera atau reseptor 

Alat  indera  atau  reseptor  yang  dimaksud  adalah  alat  indera  untuk 

menerima  stimulus kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensorik 

yang selanjutnya akan disimpan  dalam susunan syaraf pusat yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. 

c. Adanya perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan 

persepsi, tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sesuatu atau sekumpulan obyek. 

Pada proses persepsi terdapat komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan 

kognisi dengan memberikan bentuk dan struktur bagi obyek yang ditangkap oleh 

panca indera, sedangkan  pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti 

terhadap obyek yang ditangkap atau dipersepsikan individu, dan akhirnya konasi 

individu akan berperan dalam menentukan terjadinya jawaban yang berupa sikap 

dan tingkah laku individu terhadap obyek yang ada. Syarat individu untuk 

mempersepsi suatu obyek atau peristiwa adanya obyek yang  dijadikan sasaran 

pengamatan, dimana obyek tersebut harus benar-benar diamati dengan seksama, 
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dan untuk mengamati suatu obyek atau peristiwa perlu adanya indera yang baik 

karena kalau tidak individu tersebut menjadi salah mempersepsi. 

 

C. Materi Supersemar dan Gerakan 30 September (G30S/PKI) 

1. Supersemar 

Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan 

“Supersemar”, surat yang dibuat tahun 1966 ini merupakan suatu hal yang 

sampai sekarang masih menjadi kontroversi dalam sejarah Indonesia. Menurut 

Adam (2009:116-120), ada tiga hal yang menjadi kontroversi dalam Supersemar 

ini. Kontroversi yang pertama, tentang proses penyusunan dan penyerahan surat 

tersebut yang terkesan tidak wajar. Pengakuan dari beberapa orang bahwa surat 

tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Sukarno sendiri. Kontroversi 

yang kedua adalah tentang pengetik Supersemar. Kontroversi yang ketiga, yaitu 

munculnya indikasi bahwa surat perintah yang asli itu sengaja dihilangkan. Hal 

ini atas keterangan Ben Anderson, pakar Amerika yang pernah dicekal masuk 

Indonesia oleh rezim Orde Baru. Sampai sekarang dokumen yang menjadi 

landasan kelahiran Orde Baru itu telah hilang secara misterius.  

Isi Supersemar adalah diberikannya wewenang dari Presiden Sukarno ke 

Suharto untuk (1) mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk 

terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan 

dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan 

Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris 

MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan 
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melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi, (2) 

mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima 

angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya, (3) supaya melaporkan segala 

sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di 

atas (Aji, 2010:27). 

Berdasarkan isi Supersemar tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden 

Sukarno memerintahkan kepada Suharto untuk mengamankan UUD 1945, 

menjaga stabilitas nasional dan menjaga keamanan Bung Karno. Namun  dalam 

perkembangannya terjadi berbagai macam kontroversi tentang naskah asli 

Supersemar. Sampai sekarang ada  tiga naskah Supersemar yang beredar, dua 

versi seperti yang terdapat dalam “30 Tahun Indonesia Merdeka”, Supersemar 

hanya terdiri dari satu halaman. Dalam versi yang terdapat dalam biografi Jendral 

M. Yusuf, naskah tersebut terdiri dari dua halaman. Kemudian dalam versi lain 

Yusuf Hasyim seorang yang dekat dengan Bung Karno dikatakan diberi salinan 

dua naskah Supersemar, yang satu berjumlah dua halaman, sedangkan yang satu 

lagi hanya satu halaman. Naskah asli itu konon kabarnya disimpan di sebuah 

Bank di luar negeri, diperkirakan di Singapura (Adam, 2009:120). Dari 

pernyataan tersebut muncul pertanyaan “dimanakah naskah Supersemar yang 

asli? ”. 

Kemudian kontroversi lain yang muncul dan berkembang seputar 

Supersemar selain otentisitas naskah adalah tentang proses keluarnya Supersemar 

dan dampak dari keluarnya Supersemar. Tentang proses keluarnya Supersemar, 

kontroversi yang beredar adalah tentang pertanyaan-pertanyaan “apakah Sukarno 
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mengeluarkan Supersemar dengan tanpa tekanan?”, “siapa pengetik Supersemar?” 

(Wardaya, 2007:20).  

Kemudian berkaitan dengan dampak sesudah Supersemar, beberapa 

kontroversi yang muncul adalah “bagaimana sebenarnya sifat dari Supersemar, 

apakah teknis atau politis?”, “apakah Supersemar bersifat sebagai transfer 

authority?” (Wardaya, 2007:112). 

2. Gerakan 30 September (G30S/PKI)  

Peristiwa yang menjadi perbincangan banyak pihak dari pemerintah, 

sejarawan sampai masyarakat secara umum. Peristiwa ini adalah Gerakan 30 

September (G30S/PKI), dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah yang masih 

terdapat kontroversi didalamnya. Akhir September 1965, terjadi penculikan yang 

berujung kematian enam Jendral. Pelakunya adalah pasukan tentara atas 

komando Gerakan 30 September (G30S/PKI). Selain itu, obyek-obyek vital 

seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Telekomunikasi berhasil diduduki 

oleh pasukan militer. 

Setidaknya ada enam teori yang berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI 

ini. Beise (2004) menjelaskan secara gamblang teori-teori tentang G30S/PKI, 

yaitu : (1) Teori keterlibatan Soekarno, (2) teori keterlibatan PKI, (3) teori 

perwira-perwira progresif, (4)  teori keterlibatan Angkatan Darat (AD) dan 

Soeharto, dan (5) teori keterlibatan pihak asing (CIA), dan teori ‘Chaos’ 

Versi pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa dalang peristiwa 

tersebut adalah Soekarno. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa 

Soekarno sebagai dalang atau bertanggungjawab atas kudeta, terutama oleh John 



22 

 

Hughes, Anthony C.A. Dake dan Soerojo (Beise, 2004:35). Pendapat ini didasari 

adanya motif yang menggambarkan Soekarno sebagai orang yang egoistis dan 

haus kekuasaan, sehingga ia ingin menghapuskan oposisi militer. Soerojo seperti 

dikutip Beise (2004) berpendapat bahwa Soekarno merupakan seorang yang 

marxis yang ingin membangun komunisme di Indonesia. 

Teori yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa PKI menjadi 

dalang dibalik peristiwa G30S itu. Versi ini didukung oleh Nugroho Notosusanto, 

Sulastomo, Brackaman dan Pauker (Beise, 2004:21). Motif dari teori ini adalah 

pengambilalihan kekuasaan untuk mendirikan sebuah negara komunis.  Pendapat 

ini menjadi versi resmi dari pemerintahan orde baru sebagi upaya untuk 

melegitimasi kekuasaan. 

Teori yang ketiga yaitu menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S 

adalah klik Angkatan Darat. Pendukung utama dari versi ini diusung oleh Ben 

Anderson dan Ruth Mc. Vey melalui “Cornel Paper”. Sejumlah penulis lain yang 

mendukung teori ini yaitu Harold Crouch melihat adanya kerjasama antara 

Untung dengan PKI. Selain itu Wertheim dan Siregar berpendapat bahwa 

kelompok Untung bertujuan membela Soekarno terhadap kudeta dari pihak kanan, 

meski mereka ditipu oleh AD/Soeharto (Beise, 2004:25). Motif dari teori ketiga 

ini adalah sekelompok perwira ‘progresif’ yang berasal dari Divisi Diponegoro 

merasa tidak puas dengan cara kehidupan mewah pimpinan Angkatan Darat di 

Jakarta yang dianggapnya tidak sesuai dengan semangat revolusi serta 

mangabaikan kesejahteraan anak buahnya. Pimpinan Angkatan Darat tersebut 
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ingin ‘dibersihkan’ supaya politik Sukarno dapat dilanjutkan. Disamping itu 

mungkin ada tujuan lain, yaitu mencegah kudeta oleh pihak Dewan Jenderal.  

Teori yang keempat adalah teori yang menyatakan bahwa dalang dari 

peristiwa G30S adalah Angkatan Darat dan Soeharto. Teori ini diusung oleh 

Wertheim serta didukung oleh Coen Holtzappel, Wimandjaja K. Litohoe, serta 

Siregar. Motif dari teori ini yaitu adanya tujuan dari Soeharto untuk 

menghancurkan PKI, menjatuhkan Soekarno, menyingkirkan kubu-kubu lain 

dalam Angkatan Darat serta menjadi pahlawan dan Presiden (Beise, 2004:28). 

Teori yang kelima menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S adalah 

pihak asing (CIA). Teori ini diusung oleh Peter Dale Scott, Robinson, Kolko, 

Siregar, Southwood, dan Sophiaan (Beise, 2004:31). Motif dari teori ini adalah 

situasi duni internasional pada saat itu, yaitu adanya perang dingin dan adanya 

kepentingan Amerika atas Indonesia yang sangat potensial. Ada ketakutan dari 

pihak Amerika jika saja Indonesia jatuh ke tangan komunis, termasuk modal AS 

di Indonesia sangat terancam, maka Soekarno dan PKI harus dijatuhkan. 

Sedangkan menurut David T. Johnson mengenai teori ini (Adam, 2009:144-

145),bahwa ada enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat dalam 

mengahadapi situasi yang memanas di Indonesia menjelang tahun 1965 : (1) 

membiarkan saja, (2) membujuk Sukarno mengubah kebijakan, (3) 

menyingkirkan Sukarno, (4) mendorong Angkatan Darat mengambil alih 

kekuasaan, (5) merusak kekuatan PKI, (6) merekayasa kehancuran PKI sekaligus 

kejatuhan Sukarno. Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling 

menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan. 
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Teori yang keenam mengenai teori chaos atau pelaku dari peristiwa kudeta 

tersebut lebih dari satu dalang. Soekarno sendiri menyebutkan bahwa ada tiga 

unsur yang menyebabkan terjadinya peristiwa kudeta tersebut, yaitu (1) unsur-

unsur ‘Nekolim’, (2) pimpinan PKI yang keblinger, (3) adanya oknum-oknum 

yang ‘tidak benar’. Sedangkan menurut Scott seperti yang dikutip oleh Beise 

(2004) bahwa tidak satu pihak pun yang mampu sepenuhnya mengendalikan 

peristiwa-peristiwa dalam periode yang rumit itu. Landasan teori chaos ini 

didasarkan bahwa situasi yang terjadi pada saat itu sangat rumit, dan petunjuk dari 

masing-masing teori memiliki posisi dan argumentasi yang kuat, sehingga ada 

keterkaitan antara satu faktor dan faktor lain. 

Peraturan mengenai masalah Gerakan 30 September ini terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah. Yang pertama, diatur melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 tahun 2006 yaitu ditetapkannya kembali 

istilah G30S/PKI. Kemudian melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 

019/A/JA/03/2007 pada tanggal 5 Maret 2007 yang melarang buku-buku 

pelajaran sejarah yang tidak membahas pemberontakan PKI tahun 1948 dan 

1965. Peraturan semacam ini jelas membingungkan masyarakat, terutama guru 

dan peserta didik. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran 

sejarah yang memberi bekal pada siswa untuk berpikir kritis dan jauh dari tujuan 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
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D. Pelurusan Sejarah Indonesia 

Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu tentang manusia dan 

sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, 

meliputi urusan fakta masa tersebut dengan tafsiran penjelasan, yang memberikan 

pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu itu (Mulyono, 2000). 

Sejarah juga dikatakan sebagai suatu studi yang telah dialami manusia diwaktu 

lampau yang telah meninggalkan jejak-jejak diwaktu sekarang, tekanan perhatian 

diletakkan terutama pada aspek peristiwanya sendiri, dalam hal ini terutama pada 

hal yang bersifat khusus dan segi-segi urutan perkembangan yang disusun dalam 

cerita sejarah.  

Sejarah senantiasa berproses dan bukan sebagai suatu hal yang sudah 

selesai, sehingga ada kecenderungan munculnya fakta-fakta dan interpretasi-

interpretasi baru terhadap suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian terdapat 

beberapa pendapat yang berbeda tetang suatu peristiwa sejarah, yang pada 

akhirnya memunculkan beberapa versi. Dari sinilah muncul perbedaan pandangan 

tentang suatu peristiwa di kalangan sejarawan atau masyarakat yang dilandasi 

perbedaan perolehan sumber sampai dengan masalah interpretasi yang berbeda.  

Penulisan sejarah di Indonesia sendiri dari masa ke masa terus 

berkembang. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru wacana untuk melakukan 

pelurusan sejarah sudah  sangat populer di kalangan para sejarawan. Hal ini 

terjadi karena adanya  indikasi untuk merekayasa cerita sejarah guna kepentingan 

politik penguasa dan rezim. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, penulisan 

sejarah nasional dapat dibagi atas tiga tahap atau gelombang. Penggolongan ini 
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pernah disampaikan Kuntowijoyo tahun 1998 (“Indonesian Historiography in 

Search of Identity”). Gelombang pertama, disebut dekolonisasi sejarah. Ditandai 

dengan adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai sejarah nasional sendiri 

yang tidak lagi ditulis oleh penjajah Belanda. Gelombang kedua adalah 

pemanfaatan ilmu sosial dalam sejarah. Kemudian pada gelombang ketiga terjadi 

reformasi sejarah berupa pelurusan terhadap hal-hal yang yang kontroversial 

dalam sejarah yang ditulis semasa Orde Baru. 

Pada gelombang ketiga ini sejarah berfungsi sebagai “kritik sosial”, yang 

diharapkan tidak tergelincir menjadi pamflet politik. Setidaknya nanti tetap 

memperlihatkan standar metodologi sejarah dalam penggunaan sumber, kritik 

sumber, analisis dan penulisan yang dapat diterima secara akademis. Adapun 

ciri-ciri dari gelombang ketiga ini yang coba dijelaskan oleh Asvi Varman Adam 

yaitu, ciri yang pertama adalah penerbitan “sejarah terlarang”. Sejak munculnnya 

era reformasi ini sejarah yang dulu ditulis dengan versi resmi pemerintah kini 

telah dihimpit oleh berbagai pandangan lain. Sejarah yang seragam kini menjadi 

beragam. Ciri kedua adalah penerbitan “sejarah akademis yang kritis”, di sini 

ditandai dengan munculnya buku-buku, karya ilmiah, serta disertasi dari para 

tokoh maupun sejarawan. Sedangkan ciri yang ketiga adalah penerbitan biografi 

tokoh “terbuang”, penerbitan biografi sudah marak sejak dua dekade terakhir. 

Dalam penerbitan biografi tokoh tentu ada tudingan bahwa mereka menerbitkan 

buku tersebut untuk membela diri. Namun kritik itu bersifat umum, karena semua 

biografi jelas akan menonjolkan aspek positif dari tokoh tersebut dan semaksimal 

mungkin menghindari atau menutupi kekurangannya.  
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Dalam keterangan di atas, telah disampaikan beberapa kecenderungan 

yang terjadi belakangan ini dalam penulisan sejarah Indonesia yang termasuk 

dalam kerangka pelurusan sejarah. Menurut Asvi Warman Adam (2007:19) 

pelurusan sejarah itu berarti menjadikan sejarah yang dulu seragam menjadi 

beragam. Kalau dulu ada cuma satu versi  mengenai G30S, sekarang sudah 

terungkap berbagai versi lainnya. Sejarah bisa terjadi beberapa versi, menurut 

Paul Veyne sejarah adalah penceritaan mengenai peristiwa dan bukan peristiwa 

itu sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak bisa diraih oleh sejarawan secara langsung 

dan utuh. Ia selalu tidak lengkap, dilacak melalui jejak, diperlukan dokumen dan 

kesaksian dari para pelaku. Meskipun kita menyaksikan suatu peristiwa dengan 

mata kepala sendiri, kejadian itu tetap tidak terliput secara keseluruhan. Itulah 

sebabnya terdapat berbagai versi dalam sejarah. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Persepsi merupakan tanggapan terhadap suatu obyek dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ditangkap oleh panca 

indera. Hal ini berarti kita dapat mempersepsikan suatu kejadian bila kita melihat 

obyek dengan alat indera kita atau dengan cara menyimpulkan informasi-

informasi dari orang lain tentang obyek tertentu kemudian kita dapat menafsirkan 

obyek tersebut. 

Dalam kegiatan belajar mengajar buku merupakan suatu kebutuhan 

pokok, baik itu bagi guru maupun siswa itu sendiri. Buku menjadi pegangan 

wajib dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Setidaknya buku-
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buku tersebut menjadi pegangan dan pedoman. Di samping buku-buku resmi 

yang disusun dan dikeluarkan oleh pemerintah, bermunculan buku-buku di luar 

keluaran resmi pemerintah. Dalam hal ini, munculnya buku-buku yang 

berwacana pelurusan sejarah Indonesia khususnya dalam materi kontroversi 

seperti Supersemar dan G30S/PKI sedikit banyak akan berpengaruh bagi 

pemikiran guru maupun siswa itu sendiri.  

Dengan demikian, maka munculnya buku-buku yang berwacana 

pelurusan sejarah Indonesia akan menimbulkan tanggapan yang beragam bagi 

para guru dan siswa itu sendiri. Hal ini juga akan mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di kelas, bagaimana guru menjelaskan munculnya pemikiran-pemikiran 

tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Strauss 

dan Corbin dalam Utomo (2004:16) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kenyataan dengan menggunakan proses berpikir induktif, peneliti terlibat dalam 

situasi dan latar fenomena dengan memusatkan perhatian pada kenyataan/kejadian 

dalam konteks suatu kejadian unik dengan memperhatikan perbedaan konteks. 

 Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan-kenyataan yang dihadapi peneliti di lapangan. Kedua, metode kualitatif 

ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. 

Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

(Moleong, 2002:5). Dengan menggunakan pendekatan kualitaif ini diharapkan 

bahwa persepsi guru dan siswa kelas XII SMA Negeri se-Kabupaten Pati terhadap 
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munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia dapat 

dideskripsi secara teliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka 

lokasi penelitia ini adalah di SMA Negeri se-Kabupaten Pati yang diwakili oleh 

lima SMA Negeri, yaitu: 

1. SMA Negeri 1 Pati 

2. SMA Negeri 2 Pati 

3. SMA Negeri 3 Pati 

4. SMA Negeri 1 Tayu 

5. SMA Negeri 1 Batangan 

 Alasan pemilihan kelima SMA Negeri tersebut karena pembelajaran 

materi kontroversi sejarah sudah dilakukan oleh kelima SMA Negeri di 

Kabupaten Pati. Alasan yang kedua referensi yang digunakan oleh semua SMA 

tersebut juga cukup memadai, sehingga memudahkan peneliti dalam pencarian 

data. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2010. 

 

C. Fokus Penelitian 

 Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya fokus 

adalah pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini 

berfokus pada tiga permasalahan yaitu (1) mengetahui persepsi guru terhadap 

kemunculan buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia, (2) 
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mengetahui persepsi siswa terhadap munculnya buku-buku yang berwacana 

pelurusan sejarah Indonesia, serta (3) melakukan pengamatan dan kajian terhadap 

pengimplementasian munculnya pemikiran pelurusan sejarah Indonesia dalam 

pembelajaran sejarah di kelas. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Sugiyono (2009:224), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

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

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2006:186). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara terstruktur yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2006: 

190). Dengan demikian, sebelum melakukan wawancara peneliti telah 

menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait 

dengan persepsi guru sejarah dan siswa terhadap buku-buku yang berwacana 

pelurusan sejarah Indonesia. Orang-orang yang diwawancarai dalam penlitian ini 
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adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Pati, SMA Negeri 2 Pati, SMA Negeri 3 

Pati, dan SMA Negeri 1 Tayu dan SMA Negeri 1 Batangan. Kredibilitas hasil 

wawancara perlu dijaga maka diperlukan pencatatan data yang peneliti lakukan 

dengan menyiapkan tape-recorder yang berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara. Mengingat bahwa tidak semua informan suka dengan adanya alat 

tersebut, maka peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan untuk 

menggunakan tape-recorder tersebut. Di samping menggunakan tape-recorder, 

peneliti juga membuat catatan-catatan yang berguna untuk membantu peneliti 

dalam merencanakan pertanyaan berikutnya. 

2. Pengamatan/Observasi 

Pengamatan atau observasi dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

dijadikan bahan kajian untuk mendapatkan pengalaman dan data-data sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Ahmad, 2006). Dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan terhadap pembelajaran di kelas dan bagaimana cara guru 

mengimplementasikan munculnya pemikiran pelurusan sejarah Indonesia. 

3. Dokumen 

 Metode dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yan 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 1996:234). Menurut Surachmad (1995:128) 

metode dokumen adalah pecatatan suatu peristiwa yang isinya terdiri dari 

penjelasan dan pemikiran terhadap analisis dan ditulis dengan sengaja untuk 

menyampaikan dan merumuskan hitungan mengenai peristiwa tersebut. 
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Berdasarkan pengertian di atas, metode dokumen digunakan dalam penelitian ini 

untuk mencari data tentang jumlah siswa, guru, dan hal-hal lain yang dapat 

diketahui dari dokumen. 

 

E. Triangulasi Data 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori (Moleong, 2007 : 330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam 

Moleong (2007:330) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan seseorang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 
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Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian 

dibandingkan dengan sumber lain. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan 

dengan guru kaitannya dengan pengimplementasian pemikiran pelurusan sejarah 

Indonesia dengan performa guru dalam mengajar dan dibandingkan pula dengan 

hasil wawancara terhadap siswa tentang bagaimana persepsi mereka terhadap 

munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia dan 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi sejarah yang kontroversial.  

 

F. Teknik Analisis Data   

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Menurut Milles dan Huberman (2000) ada dua jenis analisis data, yaitu 

analisis mengalir dan analisis interaktif. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis interaktif. Dalam analisis interaktif ini terdiri alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, 

(3) penarikan simpulan.  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan (Milles dan Huberman, 2000:18). Langkah-langkah yang 
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dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti disini 

melakukan prose klasifikasi terhadap data dari hasil wawancara dan pengamatan, 

serta dokumentasi. 

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Adapun data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif sehingga 

mengurangi tergelincirnya peneliti untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah di 

dalam mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tak berdasar.  

Penarikan simpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan 

validitasnya (Milles dan Huberman, 2000:20). Penarikan simpulan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan dari data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, kemudian diambil makna dari hubungan-hubungan 

tersebut. Alur analisis interaktif tersebut bila digambarkan dalam skema yaitu, 

sebagai berikut: 
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Bagan 1. Skema analisis data model interaktif (Milles dan Huberman, 2000:20) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini ada lima Sekolah Menengah Atas Negeri yang 

menjadi lokasi penelitian dan terdapat di Kabupaten Pati. Untuk lokasi yang 

pertama yaitu di SMAN 1 Pati. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pati ini berdiri 

pada tahun 1946. Pertama kali berdiri SMA ini masih berstatus swasta. Namun 

setelah 1 Mei 1948 diubah statusnya menjadi sekolah negeri dengan nama SMA 

Negeri Pati. Semenjak tahun 1991 berganti nama dengan tambahan angka 1 

menjadi SMA Negeri 1 Pati. 

SMA Negeri 1 Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 24, Kab. Pati. Pada 

tahun ajaran 2010/2011, jumlah peserta didik adalah 928 anak. Perkembangan 

jumlah kelas sampai saat ini (tahun 2010) adalah 31 kelas, masing-masing 

angkatan pada kelas X ada 10 kelas, dimana salah satunya adalah kelas akselerasi. 

Pada kelas XI berjumlah 10 kelas, terbagi menjadi 8 kelas IPA, 2 kelas IPS dan 1 

kelas akselerasi. Kemudian pada kelas XII ada 10 kelas, terbagi atas 8 kelas IPA 

dan 2 kelas IPS. 

Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Pati sejumlah 85 

orang. Jumlah guru sejarah ada dua orang, yakni Drs. Amal Hamzah, M. Pd dan 

Dra. Sri Endah Rida Iriantina, M. Pd. Drs. Amal Hamzah, M. Pd merupakan guru 
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sejarah paling senior di SMA Negeri 1 Pati yang mulai mengajar sejak tahun 

1986. Saat ini Drs. Amal Hamzah, M. Pd., mengampu pelajaran sejarah untuk 

kelas X, XI, XII pada program IPA dan IPS. Pendidikan terakhir dari Drs. Amal 

Hamzah, M. Pd adalah seorang magister lulusan Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta.   

Lokasi penelitian yang kedua bertempat di SMAN 2 Pati. Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pati berdiri tahun 1989. SMAN 2 Pati merupakan alih 

fungsi dari SPGN Pati (Sekolah Pendidikan Guru Negeri Pati). SPGN Pati ini 

sendiri pertama kali menerima siswa baru pada tahun 1965. Pengalihfungsian 

SPG menjadi SMA tak lepas dari semakin terpenuhi kebutuhan guru pada saat itu 

dan untuk menghindari jumlah lulusan guru yang berlebihan maka pemerintah 

mengalihfungsikannya. 

SMAN 2 Pati terletak di Jl. Ahmad Yani No. 4 Pati. Pada tahun ajaran 

2010/2011, jumlah peserta didik adalah 960 anak. Perkembangan jumlah kelas 

sampai saat ini adalah 27 kelas. Masing-masing angkatan pada kelas X ada 9 

kelas, pada kelas XI ada 9 kelas, yang terbagi atas 7 kelas IPA dan 2 kelas IPS. 

Sedangkan pada kelas XII, terbagi atas 6 kelas IPA dan 3 kelas IPS.  

Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMAN 2 Pati berjumlah 

orang. Sedangkan guru sejarah sendiri ada dua orang, yakni Wiryanti, B.A. dan 

Dra. Sri Andayani. Wiryanti, B.A. merupakan sarjana sejarah lulusan Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Solo. Wiryanti, B.A. sudah mengajar sejarah selama 29 

tahun. Sedangkan Dra. Sri Andayani merupakan sarjana lulusan Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. Dra. Sri Andayani sendiri sebenarnya 
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merupakan sarjana PKn, namun sejak tahun 2003 juga mengampu mata pelajaran 

sejarah. 

Lokasi penelitian yang ketiga adalah SMAN 3 Pati. Sekolah Menengah 

Atas Negeri 3 Pati (SMAN 3 Pati) berdiri pada tahun 1989. Sekolah ini 

merupakan alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Guru Olahraga (SGO). Letaknya 

di Jl. P. Sudirman No. IA, Ds. Puri Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pada tahun 

ajaran 2010/2011, jumlah peserta didik di SMAN 3 Pati sejumlah 951 anak. 

Perkembangan jumlah kelas sampai saat ini (tahun 2010) adalah 24 kelas, masing-

masing angkatan pada kelas X ada 8 kelas, pada kelas XI ada 8 kelas terbagi atas 

4 kelas IPA dan 4 kelas IPS, sedangkan pada XII ada 8 kelas, terbagi atas 4 kelas 

IPA dan 4 kelas IPS. 

Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMAN 3 PATI sejumlah 75 

orang termasuk didalamnya guru tidak tetap/honorer. Sedangkan jumlah guru 

sejarah sendiri ada tiga orang, yakni Umi Mariani S. Pd, MM, Drs. Harjono, dan 

Dewi Ayun, S. Pd. Drs. Harjono merupakan salah satu guru sejarah senior di 

SMA 3 PATI selain Umi Mariani S. Pd, MM dan sudah mengajar selama 20 

tahun.  

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tayu menjadi lokasi penelitian yang 

keempat. SMAN 1 Tayu berdiri sejak tahun 1981. Sekolah ini terletak di Jl. P. 

Diponegoro no. 60, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Pada tahun ajaran 

2010/2011, jumlah peserta didik di SMAN 1 Tayu sejumlah 903 anak. 

Perkembangan jumlah kelas sampai saat ini (tahun 2010) adalah 24 kelas, 

sehingga masing-masing angkatan adalah sejumlah 8  kelas. Pada kelas XI dan 
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kelas XII sama-sama terbagi menjadi dua program, yakni empat kelas IPA dan 

empat kelas IPS.  

Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Tayu sejumlah 64 

orang dengan jumlah guru sejarah adalah tiga orang, yakni Yaida Rumiyati S. Pd, 

Sri Haryani S. Pd, dan Masriyah SN, S. Pd. Dari ketiga guru sejarah tersebut, 

Masriyah SN, S. Pd., adalah guru sejarah yang paling senior. Masriyah SN, S. Pd 

sudah mengajar selama 26 tahun yang artinya sudah mulai mengajar dari tahun 

1984 serta mengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas dua belas pada program 

IPA dan IPS. Masriyah SN, S. Pd adalah sarjana lulusan jurusan sejarah Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. 

Untuk lokasi penelitian yang terakhir yaitu berada di SMAN 1 Batangan. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batangan baru berdiri pada tahun 2004. Sekolah 

ini terletak di Jl. Raya Juana-Rembang Km. 8, Batangan-Kabupaten Pati. Pada 

tahun ajaran 2010/2011, jumlah peserta didik di SMAN 1 Batangan berjumlah 

655 anak. Perkembangan jumlah kelas sampai saat ini adalah 18 kelas. Pada kelas 

X terdiri atas 7 kelas. Sedangkan pada kelas XI terdiri atas 6 kelas, yang terbagi 

atas 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS. Pada kelas XII sendiri terdiri atas 5 kelas, yaitu 

3 kelas IPA dan 2 kelas IPS. 

Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Batangan 

berjumlah 47 orang. Sedangkan jumlah guru sejarah sendiri ada 2 orang yaitu Eko 

Puji Sumaryanto, S. Pd. dan Ambit Novendi, S. Pd. Eko Puji Sumaryanto, S. Pd 

sendiri merupakan lulusan jurusan sejarah Universitas Negeri Semarang 
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(UNNES)  pada tahun 2009, sehingga baru mengajar di SMAN 1 Batangan 

selama satu tahun. 

2. Persepsi Guru Sejarah Terhadap Munculnya Buku-buku yang 

Berwacana Pelurusan Sejarah Indonesia 

 Pelurusan terhadap sejarah dapat diartikan sebagai sebuah tulisan sejarah 

yang di dalamnya terdapat sebuah upaya sebagai pembenaran terhadap suatu 

peristiwa sejarah yang dianggap belum benar ataupun terdapat rekayasa dalam 

penulisannya oleh pribadi atau kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. 

Munculnya pelurusan sejarah merupakan suatu bentuk ”protes” terhadap 

penulisan sejarah yang ada. hal ini dikarenakan adanya penulisan sejarah yang 

disusun tidak secara obyektif sesuai dengan fakta yang ada, namun terdapat 

campur tangan dari pihak luar dimana sejarah digunakan sebagai alat untuk 

kepentingan (politik) tertentu. 

Istilah ”pelurusan sejarah” yang muncul tak lepas dari adanya hal-hal yang 

berbau kontroversial dalam penulisan sejarah di masa lalu. Sedangkan kontroversi 

merupakan suatu yang tak bisa terelakkan dalam sebuah penulisan sejarah. Oleh 

karena itu, pelurusan sejarah sebenarnya merupakan hal yang tak dapat dielakkan, 

terlebih sekarang keterbukaan dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat 

maupun pemikiran sangat diperlukan dalam mendukung dan mendorong 

pelaksanaan pembelajaran sejarah. 

Persepsi guru sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di 

Kabupaten Pati mengenai munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan 

sejarah Indonesia mendapat tanggapan yang baik. Beberapa pendapat dari guru 
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sejarah menyatakan bahwa munculnya buku yang berwacana pelurusan sejarah 

merupakan wujud dari bentuk ”protes” terhadap penulisan sejarah yang ada 

selama ini serta kaitannya dengan materi-materi yang kontroversi. Hal ini seperti 

diungkapkan seperti diungkapkan guru sejarah SMAN 1 Pati, Drs. Amal Hamzah, 

M. Pd. Sebagai seorang guru sejarah dan termasuk guru sejarah yang tertarik 

terhadap materi-materi sejarah yang berbau kontroversi (G30S/PKI) dan sudah 

tentu sangat tertarik terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan 

sejarah tersebut. Dinyatakan bahwa 

”ya..buku tersebut mungkin saja digunakan, kalau memang isinya benar-
benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiahnya. Jadi misalnya 
dahulu ada supersemar dan G30S/PKI akhirnya kita lebih paham. Apalagi 
banyak sekali penulisan, yang masih sesuai dengan kepentingan 
penulisnya itu sendiri, jadi ya memang perlu diluruskan” (wawancara 
dengan Drs. Amal Hamzah, M. Pd., tanggal 21 Agustus 2010). 
 
Berkaitan dengan kemungkinan jika sejarah itu diluruskan beliau 

menyatakan bahwa  

”ya mungkin saja diluruskan ... sepanjang sejarah itu ditulis sesuai 
zamannya dan tidak ada kepentingan penulis apa-apa.”(wawancara dengan 
Drs. Amal Hamzah, M. Pd., tanggal 21 Agustus 2010). 
 

 Hampir senada dengan pendapat sebelumnya, wacana pelurusan sejarah 

mendapat tanggapan yang positif dari guru sejarah SMAN 2 Pati. Wiryanti, B.A. 

sendiri menanggapi bahwa kemunculan wacana pelurusan sejarah hanya 

merupakan masalah dari banyaknya versi yang muncul, semisal tentang materi 

G30S/PKI. Dahulu pada masa orde baru hanya muncul satu versi namun sekarang 

setelah jatuhnya Orde Baru 12 tahun silam ada beberapa versi yang muncul 
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mengenai dalang dari peristiwa (G30S/PKI) itu sendiri (wawancara dengan 

Wiryanti, guru sejarah SMA Negeri 2 Pati tanggal 16 Oktober 2010). 

Dra. Sri Andayani yang juga guru sejarah SMAN 2 Pati menanggapi 

tentang wacana pelurusan sejarah Indonesia dengan menyatakan : 

“penulisan sejarah Indonesia untuk pelurusan sejarah memang selama ini 
baru-baru muncul ya … terutama setelah tumbangnya Orde Baru … 
karena apa-apa di zaman Orde Baru kan harus sesuai dengan kehendak 
Orde Baru itu sendiri. Jadi, saat itu masih banyak sekali yang merasa takut 
untuk menulis sesuatu. Nah, setelah reformasi inilah nampaknya gencar 
sekali para pelaku maupun para korban peristiwa itu sendiri yang 
mengungkap tentang versi lain dari kekejaman PKI.” (wawancara dengan 
Dra. Sri Andayani tanggal 16 Oktober 2010). 
 
Selain itu, menurut Dra. Sri Andayani, upaya meluruskan sebuah peristiwa 

sejarah itu mungkin saja dapat dilakukan malahan harus ada usaha untuk hal 

tersebut. Tentu saja hal ini merupakan tugas dari Pemerintah, para sejarawan dan 

juga tugas kita semua. Hal ini harus dilakukan jika kita tak ingin terombang-

ambing antara mana peristiwa yang benar atau mana yang merupakan rekayasa.  

 Drs. Harjono, guru sejarah SMAN 3 Pati, menyatakan tertarik terhadap 

kemunculan buku tersebut dan menyambut positif terhadap adanya wacana untuk 

melurusakan sejarah di Indonesia kaitanya dengan materi-materi yang masih 

kontroversi. Drs. Harjono mempunyai tanggapan terhadap wacana pelurusan 

sejarah bahwa 

“Selama itu masih dalam wacana untuk tulisan sejarah, ya…tidak masalah. 
Selama tulisan itu didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Karena sejarah itu 
sendiri dalam pengertian sebagai sebuah penafsiran pastilah dalam 
penafsiran ini terdapat perbedaan dari masing-maing 
sejarawan”.(wawancara dengan Drs. Harjono tanggal 5 Oktober 2010). 
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Munculnya wacana pelurusan sejarah Indonesia sendiri juga mendapat 

tanggapan yang baik dari guru sejarah SMAN 1 Tayu. Masriah SN, S. Pd., sangat 

tertarik terhadap kemunculan buku tersebut, karena sampai saat ini masih ada 

materi-materi sejarah yang masih belum jelas (materi kontroversial), mungkin 

dengan kemunculan buku tersebut cerita atau peristiwa yang sebenarnya akan 

terkuak. Menurut Masriyah SN, S. Pd., adanya wacana pelurusan sejarah 

Indonesia bagus sekali dan sangat penting, karena ada materi-materi dalam 

pelajaran sejarah (seperti G30S/PKI) yang mempunyai banyak versi dan banyak 

pendapat yang muncul membuat kita menjadi bingung dan hanya bisa meraba-

raba. Dengan adanya pelurusan sejarah tersebut nantinya penyampaian materi 

pada siswa menjadi tidak membingungkan (wawancara dengan Masriah pada 30 

Agustus 2010). Dalam konteks pelurusan sejarah, Masriah SN, S. Pd. 

mengungkapkan bahwa 

”sangat mungkin sekali ya...selama bisa ditulis seobyektif mungkin 
kemudian sumbernya itu bisa dipercaya memang benar-benar valid, itu 
juga harus mencari dulu. Seperti kasus Supersemar itu kan sulit ya.., tapi 
tetep kita sebagai bangsa Indonesia sumber sejarah harus bener-bener valid 
dan tidak asal dari buku dikeluarkan langsung kita pakai. Pelurusan sejarah 
menurut saya mungkin sekali tapi kapan waktunya kita belum tahu, 
ya...karena mencari bukti itu yang sulit sekali dan juga perlu waktu yang 
lama...”(wawancara dengan Masriah SN, S. Pd., pada 30 Agustus 2010). 
 
Adanya buku-buku bertema pelurusan sejarah Indonesia, mungkin saja 

dipergunakan siswa di kelas asalkan buku tersebut sesuai dengan silabus yang 

ada. tetapi tidak ada salahnya jika siswa memiliki buku-buku tersebut sebagai 

referensi bagi mereka. Karena semakin banyak buku maka wawasan mereka akan 

semakin luas (wawancara dengan Masriah SN, S. Pd., pada 30 Agustus 2010). 
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Sependapat dengan tanggapan-tanggapan di atas, munculnya buku-buku 

yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat tanggapan yang positif 

dari guru sejarah SMAN 1 Batangan, Eko Puji Sumaryanto, S. Pd. Ia menyatakan 

bahwa  

”menurut saya pribadi pelurusan sejarah merupakan hal yang baik. Dengan 
begitu kita dapat mengetahui peristiwa tersebut dalam versi yang benar 
dan dapat mengetahui kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa 
itu”(wawancara dengan Eko Puji Sumaryanto, S. Pd., tanggal 21 Oktober 
2010).  
 
Dalam hal kemungkinan jika sejarah itu diluruskan, beliau menyatakan 

bahwa 

”ya...mungkin sekali, karena selalu ada saja istilah sejarah itu dibelokkan. 
Contoh saja ya...peristiwa G30S/PKI, dimana G30S/PKI pada zaman Orde 
Baru itu kan sebenarnya untuk kepentingan Soeharto”(wawancara dengan 
Eko Puji Sumaryanto, S. Pd., tanggal 21 Oktober 2010). 
 
Maksud dari kutipan tersebut bahwa pelurusan terhadap sejarah sangat 

mungkin untuk dilakukan, karena selalu ada istilah sejarah yang dibelokkan hal 

itu dilakukan demi kepentingan politik tertentu. Seperti contohnya adalah dalam 

kasus G30S/PKI. Muncul banyak tudingan bahwa peristiwa tersebut merupakan 

rekayasa dari Soeharto. Maka itu semua harus diluruskan. 

Dalam hal penulisan sejarah jelas tak dapat dilepaskan dari sumber dan 

bukti yang ditemukan guna penyusunan terhadap jalannya suatu cerita sejarah itu 

sendiri. Penemuan sumber yang berbeda jelas akan membuat sebuah karya yang 

berbeda dari masing-masing sejarawan. Mengenai penulisan sejarah Eko Puji 

Sumaryanto, S. Pd. mengatakan bahwa  
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”menurut saya, penulisan sejarah Indonesia atau historiografi Indonesia 
tergantung dari siapa yang menulis ya...dalam hal ini bersifat subyektif. 
Karena penafsiran dari setiap sejarawan mengenai bukti yang ditemukan 
itu yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ”(wawancara dengan Eko 
Puji Sumaryanto, S. Pd., tanggal 21 Oktober 2010). 
 

3. Persepsi Siswa Kelas XII Terhadap Munculnya Buku-buku yang 

Berwacana Pelurusan Sejarah Indonesia 

Beragam tanggapan muncul dari siswa-siswa kelas XII atas munculnya 

wacana pelurusan sejarah Indonesia tersebut. Sebagian besar siswa mempunyai 

tanggapan yang positif meskipun ada yang berbeda pendapat. Banyak yang 

beranggapan bahwa pelurusan sejarah itu  merupakan proses pembenaran dari 

penulisan sejarah yang dianggap masih simpang siur dan pelurusan sejarah perlu 

untuk dilakukan karena masih banyak peristiwa sejarah yang masih rancu  maka 

harus dibenarkan.   

 Sama halnya tanggapan yang diberikan oleh siswa-siswi kelas XII SMAN 

1 Pati, mereka mempunyai anggapan bahwa pelurusan sejarah itu merupakan 

suatu proses untuk merevisi  penulisan dari sebuah peristiwa sejarah yang belum 

benar. Seperti yang dikatakan oleh Herwiko Novian (siswa kelas XII) yang 

mengungkapkan bahwa  

“saya sih…setuju saja bila ada pelurusan sejarah...kalau memang perlu ada 
revisi, maka akan lebih baik bagi peristiwa sejarah itu sendiri”(wawancara 
dengan Herwiko Novian pada 1 Oktober 2010) 
 

 Begitu pula yang diungkapkan oleh Andrea Elok Horaga (siswa kelas XII) 

yang menyatakan bahwa masih banyaknya peristiwa sejarah (G30S/PKI) yang 

belum jelas, maka perlu adanya pembenaran atau pelurusan. Berbeda lagi dengan 

yang pendapat dari Dian Purwo Saputro yang juga siswa kelas XII, dia 
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mengungkapkan bahwa pelurusan sejarah itu memang perlu, tapi jika nantinya hal 

itu menimbulkan kontroversi lagi maka akan memberikan dampak yang kurang 

baik. Berdampak bagi materi sejarah di sekolah dan tentunya berdampak terhadap 

penulisan sejarah itu sendiri.  

 Tak jauh beda dengan pendapat sebelumnya, siswa-siswi dari SMA Negeri 

2 Pati berpendapat bahwa munculnya wacana pelurusan sejarah itu merupakan 

suatu koreksi terhadap penulisan sejarah dahulu yang masih simpang siur dan 

perlu untuk diluruskan. Seperti yang diungkapkan oleh Fery Nora Pradanantyo 

bahwa 

 ”menurut saya sejarah itu perlu diluruskan karena sejarah masih simpang 
siur, masih ada beberapa peristiwa yang perlu dikaji lebih 
lanjut”(wawancara dengan Fery Nora Pradana pada 16 Oktober 2010) 

 
 Hal itu juga diungkapkan oleh rekannya yaitu Nur Faizin yang menyatakan 

bahwa perlunya pelurusan karena adanya kebenaran dari sebuah peristiwa sejarah 

yang ditutupi dan belum terungkap kebenaranya sampai sekarang, jadi perlu 

diungkap supaya tak timbul kebingungan. Pendapat lain yang  muncul dari siswa-

siswa di sini yaitu pelurusan sejarah terjadi akibat adanya keinginan untuk 

membenarkan suatu penulisan sejarah yang dianggap masih rancu.  

 Mengenai munculnya buku-buku yang bertema pelurusan sejarah, siswa 

mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja serta asalkan buku tersebut ditulis dengan 

bukti-bukti dan berdasarkan sumber yang benar. Hal ini sesuai seperti yang 

diungkapkan oleh Qintara Zahra (siswa SMAN 2 Pati) bahwa 

 ”buku perlurusan sejarah sah-sah saja untuk dibuat ... asalkan benar-benar 
punya bukti, sehingga tidak hanya sekedar mengada-ada”(wawancara 
dengan Qintara Zahra pada 16 Oktober 2010) 
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  Selain itu mereka juga menyatakan bahwa buku tersebut juga sangat 

mungkin untuk digunakan sebagai salah satu referensi siswa baik hanya untuk 

dibaca maupun sebagai acuan untuk mengerjakan tugas dan wawasan juga 

semakin bertambah. Menurut mereka penjelasan tentang adanya wacana tersebut 

dalam pembelajaran sejarah perlu sebagai bahan kajian serta sebagai bahan 

diskusi antar siswa. 

 Persepsi dari siswa kelas XII SMA Negeri 3 Pati terhadap munculnya 

buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat tanggapan 

yang positif dan siswa juga tertarik terhadap kemunculan buku tersebut. Mereka 

beranggapan bahwa kemunculan buku-buku tersebut sebagai pembenaran atau 

perbaikan atas penulisan sejarah yang dahulu yang belum jelas dan masih ada 

kesalahan. Seperti halnya yang dikatakan Puput Nur Asyhar (siswa kelas XII IPS) 

bahwa 

“kan sejarah itu peristiwa di masa lampau ya… jadi dalam penulisannya 
dulu mungkin masih ada kesalahan. Jadinya keakuratan dalam 
penulisananya itu masih simpang siur. Jadi masih perlu 
dibenarkan”(wawancara dengan Puput Nur Asyhar tanggal 12 Oktober 
2010). 
 
Hal ini juga disampaikan oleh Moh. Gilang Lazuardi (siswa kelas XII IPA) 

mengungkapkan bahwa munculnya wacana yang menginginkan pelurusan sejarah 

yang terjadi sekarang ini merupakan rangkaian dari penulisan sejarah yang dahulu 

disusun sebelum masa reformasi masih banyak masalah dalam penulisannya. 

Keadaan ini membuat masyarakat menjadi bingung tentang apa yang terjadi serta 

hal mana yang benar, jadi memang perlu ada pelurusan mengenai hal tersebut.  
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Mereka pun tak mempermasalahkan jika wacana tersebut dipaparkan guru 

ketika proses pembelajaran di kelas. Penggunaan buku-buku yang berwacana 

pelurusan maupun menguak tentang kontroversi sejarahpun kalau memang sesuai 

dengan materi yang ada tentu dapat diterima, baik sebagai referensi maupun 

hanya sebagai bacaan. Namun berbeda lagi dengan tanggapan dari Riza Andi 

Puspita  yang menyatakan bahwa 

 “buku-buku itu memang boleh-boleh saja digunakan oleh siswa … namun, 
semua itu tergantung dari siapa yang menerima buku itu, di dalam seperti 
ini terus  diluar sudah beda lagi. Nanti malah bisa jadi salah persepsi 
“(wawancara dengan Riza Andi Puspita siswa kelas XII IPS 1 pada 
tanggal 12 Oktober 2010). 

 
Persepsi dari siswa kelas XII SMAN 1 Tayu terhadap munculnya buku-

buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat respon yang baik. 

Siswa menganggap bahwa pelurusan sejarah itu merupakan proses pembenaran 

atau pembenahan dari suatu penulisan sejarah yang dahulu mungkin ada 

kesalahan. Sehingga dengan adanya pelurusan sejarah tersebut, nantinya 

masyarakat diharapkan akan memperoleh sebuah cerita yang benar dan mereka 

dapat mendalami masalah yang belum jelas tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

Muhammad Subehi yang mengungkapakan bahwa  

”pelurusan sejarah Indonesia itu, menurut saya ditujukan lebih pada 
pembenaran terhadap cerita sejarah yang terdahulu, sehingga nantinya 
kita jadi tahu secara nyata bagaimana sejarah itu terjadi dari awal sampai 
akhir”(wawancara dengan Muhammad Subehi, siswa kelas XII IPA 1 
tanggal 30 Agustus 2010). 
 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Ella Fatmawati (siswa kelas XII IPA) 

yang menyatakan bahwa sejarah yang selama ini tertulis belum tentu benar. 
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Mungkin ada bukti-bukti yang kurang lengkap, yang membuat terjadinya 

kesalahan dalam penulisannya itu sendiri. Sehingga fungsi Pelurusan sejarah yaitu 

sebagai sarana untuk pembenaran dari penulisan sejarah itu sendiri. Sedangkan 

Febri Kurniawan (kelas XII IPS) menyatakan bahwa munculnya buku berwacana 

pelurusan sejarah mempunyai fungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa 

lebih mendalami berbagai peristiwa sejarah yang belum jelas atau masih berbau 

kontroversi.  

Menurut mereka penjelasan terhadap wacana tersebut dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas sangatlah mungkin untuk dilakukan. Namun menurut 

M. Subehi (siswa kelas XII IPA), bahwa bagi dia sejarah itu sangat menarik 

apalagi muncul wacana baru dalam hal pelurusan sejarah, tentu hal tersebut 

menambah motivasi siswa untuk mempelajarinya. Namun, permasalahan alokasi 

waktu untuk mata pelajaran sejarah pada setiap kelas IPA yang hanya 1x45 menit 

dalam satu minggu membuat ketertarikan terhadap mata pelajaran sejarah itu 

seakan ”dipaksa” hilang karena sebagai anak IPA dia hanya fokus pada materi-

materi eksak. Tapi kalau tak ada salahnya bagi guru untuk memaparkan masalah 

pelurusan tersebut, karena hal itu akan semakin menambah wawasan atau 

pengetahuan kita.  

Tak jauh beda dengan pernyataan dari siswa-siswa sebelumnya, persepsi 

siswa kelas XII SMA Negeri 1 Batangan terhadap munculnya buku-buku yang 

berwacana pelurusan sejarah Indonesia dapat dikatakan baik. Sebagian besar 

berpendapat bahwa mnculnya wacana pelurusan terhadap sejarah berarti ada 

sesuatu yang salah dalam penulisan sejarah dan harus dibenarkan. Menurut Prety 
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Ayu Maharani (siswa kelas XII IPS) pelurusan sejarah berarti proses pembenaran 

terhadap segala sesuatu yang salah dimasa lalu sehingga nantinya kita jadi tahu 

peristiwa yang sebenarnya. Pernyataan ini juga sama dengan pendapat dari Rilla 

Pambudi bahwa 

”menurut saya, maksud dari munculnya wacana pelurusan sejarah adalah 
untuk mengetahui cerita sejarah yang sebenarnya ”(wawancara dengan 
Rilla Pambudi siswa kelas XII IPS pada 21 Oktober 2010).  
 
Rusmiati (siswa kelas XII IPA) sependapat dengan rekannya bahwa 

dengan munculnya buku-buku berwacana pelurusan sejarah tersebut menimbulkan 

keingintahuan dari masalah tersebut. Yang nantinya mereka sendiri akan tahu 

mana cerita yang benar dan mana cerita yang salah. 

Pemaparan materi pelurusan oleh guru dalam pembelajaran di dalam kelas, 

menurut mereka merupakan hal yang perlu dan tidak salahnya. Menurut Tiya 

Damayanti (siswa kelas XII IPA) guru boleh saja menjelaskan masalah tersebut 

(pelurusan sejarah) di dalam kelas, selain berguna sebagai bahan diskusi juga 

dapat menambah pengetahuan kita.   

4. Implementasi Wacana Pelurusan Sejarah Indonesia dalam 

Pembelajaran Sejarah  

Munculnya wacana pelurusan sejarah jelas tak dapat mempengaruhi 

penulisan sejarah Indonesia secara umum, namun secara khusus dalam 

perkembangannya mungkin saja dapat mempengaruhi pembelajaran sejarah yang 

ada selama ini. Keberadaan wacana tersebut jelas tak dapat diabaikan. Maraknya 

media-media yang mengulas tentang berbagai kontroversi peristiwa sejarah di 

Indonesia bukan lagi hanya sekedar isu yang hanya dipandang sebelah mata 
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namun sudah menjadi sebuah polemik yang harus kita kaji dan diskusikan 

bersama.  

Memungkinkan sekali untuk bisa memaparkan wacana tersebut menjadi 

sebuah diskusi bagi siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas. Apalagi sesuai 

dengan salah satu dari tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam 

kurikulum 2006 seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan untuk melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. 

Mendiskusikan wacana tersebut oleh siswa jelas dapat membantu siswa untuk 

melatih daya berpikir secara kritis dalam menganalisis permasalahan yang ada.  

Upaya untuk memunculkan wacana pelurusan sejarah Indonesia dalam 

pembelajaran sejarah di dalam kelas menurut beliau Drs. Amal Hamzah, M. 

Pd.(guru sejarah SMAN 1 Pati) merupakan suatu hal yang mungkin saja 

dilakukan. Saat guru menjelaskan tentang belum ditemukannya versi asli dari 

Supersemar dan kontroversi seputar peristiwa G30S/PKI, terdapat perbedaan dari 

versi pemerintah (resmi) dengan versi dari para sejarawan (tak resmi) sudah 

merupakan salah satu cara untuk memunculkan wacana pelurusan tersebut.  

Lain halnya dengan pendapat dari guru sejarah di SMAN 2 Pati. Diantara 

kedua guru sejarah di sini (Wiryanti, B.A. dan Dra. Sri Andayani) mengenai perlu 

tidaknya wacana pelurusan sejarah tersebut jika dijelaskan kepada siswa. Menurut 

Wiryanti, B.A. penjelasan wacana tersebut mungkin saja dilakukan asal sesuai 

dengan kompetensi yang ada. Penjelasan yang diberikan hanya sesuai dengan 
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buku yang ada dan tidak berani keluar dari jalur yang ada. Salah-salah nantinya 

malah akan menimbulkan masalah karena materi ini (G30S/PKI&Supersemar) 

sangat rawan. Berbeda lagi dengan pendapat dari Dra. Sri Andayani yang 

menyatakan bahwa penjelasan tentang munculnya wacana tersebut harus 

dimunculkan dan harus dipelajari oleh para siswa itu sendiri. 

Menurut Drs. Harjono (guru sejarah SMAN 3 Pati) dalam pembelajaran 

sejarah di kelas, memunculkan materi mengenai wacana pelurusan sejarah 

terhadap materi yang masih kontroversi tidak ada salahnya dan sangat mungkin 

untuk dilakukan yang tentunya juga kita harus mengacu pada standar kompetensi 

yang telah disusun. Sedangkan mengenai perlunya penjelasan mengenai wacana 

pelurusan sejarah terhadap siswa, beliau menyatakan bahwa  

“selama perbedaan yang muncul bersifat nasional, hal itu juga harus kita 
sampaikan meskipun hanya sekilas saja, namun tidak kita ditekankan. 
Muncul versi ini…versi ini…, tapi juga siswa harus diberikan dasar, jadi 
siswa itu sendiri tidak terombang-ambing”(wawancara dengan Drs. 
Harjono tanggal 5 Oktober 2010). 
 

Maksud dari kutipan tersebut bahwa selama wacana pelurusan sejarah 

tersebut bersifat nasional atau menjadi isu nasional maka tidak ada salahnya untuk 

disampaikan pada siswa. Namun, untuk menghindari kebingungan pada siswa 

akibat adanya berbagi versi atau wacana dari peristiwa sejarah itu sendiri maka 

siswa harus diberikan dasar supaya mereka tak terombang-ambing dan bisa 

mensikapi setiap masalah yang muncul. 

Selain itu Drs. Harjono juga sebelumya sedikit menjelaskan tentang 

perbedaan dalam kaitanya dengan pembelajaran sejarah antara masa orde baru 
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dengan masa sekarang. Dari segi materi jelas ada perbedaan, sebagai contoh jika 

dulu masa orde baru hanya menjelaskan tentang keberhasilan-keberhasilan yang 

dicapai oleh masa itu, sekarang ada materi yang menjelaskan tentang kelemahan 

serta kegagalan masa Orde Baru. Contoh yang lain adalah jika sekarang banyak 

sekali muncul berbagai versi mengenai peristiwa G30S/PKI, dahulu hanya boleh 

ada satu versi yang dibuat oleh Pemerintah. 

Kemudian pada masa sekarang guru sejarah telah mempunyai kebebasan 

dalam menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya, dalam hal ini khususnya 

mmengenai materi-materi yang kontroversial. Lalu buku-buku sejarah yang 

diberikan di sekolah sekarang juga banyak mengalami perubahan karena 

kurikulum yang berubah. Banyak materi yang yang berbeda baik ada yang 

diperbaiki maupun ada tambahan materi yang baru.  

Buku-buku tersebut dapat digunakan guru sebagai referensi asalkan 

menunjang kompetensi yang ada serta buku itu sendiri didukung oleh fakta-fakta 

yang kuat dan ditulis secara obyektif. Bagi siswa sendiri tidak ada larangan untuk 

membaca maupun mengoleksi buku-buku tersebut.  

Berbeda halnya dengan pendapat dari Masriah SN, S. Pd. (guru sejarah 

SMAN 1 Tayu), dalam hubungan antara adanya wacana pelurusan sejarah 

Indonesia dengan pembelajaran di kelas, yaitu upaya dalam memunculkan wacana 

tersebut terutama dalam materi tertentu (G30S/PKI dan Supersemar) di dalam 

kelas tidak seluruhnya dapat dilakukan kalau kita belum mendapat materi yang 

benar. Jadi dalam menerangkan kepada siswa, kita tidak hanya memakai persepsi 

kita saja tanpa adanya referensi yang disertai bukti-bukti dan fakta yang benar. 
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Hal ini perlu dilakukan karena yang kita jelaskan adalah materi yang cukup 

”rawan”. 

Pendapat yang selanjutnya dari Eko Puji Sumaryanto, S. Pd. (guru sejarah 

SMAN 1 Batangan) bahwa wacana pelurusan sejarah mungkin saja dimunculkan 

saat pembelajaran di kelas. Menurutnya, hal itu mungkin saja dilakukan dan tidak 

ada salahnya untuk diketahui siswa. Semakin banyak pengetahuan yang didapat 

siswa semakin luas pula wawasannya. Pembelajaran sejarah yang kontroversi 

serta penjelasan terhadap munculnya buku-buku yang berwacana pelurusan 

sejarah Indonesia perlu dan sangat bagus bagi merangsang siswa untuk berpikir 

secara kritis dalam menyikapi permasalahan yang muncul.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran para guru menggunakan metode 

pembelajaran, yakni ceramah bervariasi, diskusi, serta memberi kesempatan pada 

siswa untuk belajar mandiri. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat observasi 

di kelas, ada berbagai metode yang dipakai oleh guru–guru sejarah dalam 

menjalankan proses pembelajaran. Metode ceramah tetap digunakan oleh guru 

dalam setiap pembelajaran sejarah. Namun, terkadang guru juga menggunakan 

metode diskusi kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi dan juga teori tentang G30S/PKI maupun Supersemar. Di SMAN 1 Pati 

sendiri hampir 90% pembelajaran sejarah dilakukan melalui metode diskusi. 

Sumber-sumber belajar yang digunakan dalam penyusunan perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran terdiri atas beberapa buku, yakni buku teks yang 

ditulis oleh I Wayan Badrika (2006) terbitan Airlangga serta beberapa buku 

referensi seperti buku Nugroho Notosusanto (1988) berjudul ”Sejarah Nasional 
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Indonesia jilid III” terbitan Depdikbud, kemudian juga buku dari Ricklefs (1999) 

terbitan Universitas Gajah Mada berjudul Sejarah Indonesia Modern. Selain itu 

guru guru juga menggunakan sumber-sumber dari internet dan media-media yang 

lain. 

Sarana pendukung lain yang dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah 

adalah pemanfaatan media pembelajaran yang mempermudah pemahaman siswa 

siswa terhadap materi-materi sejarah dan menarik minat siswa pada mata 

pelajaran sejarah khussunya. Dalam menampilkan konsep dan gambar-gambar 

yang akan ditampilkan, media yang digunakan yaitu aplikasi microsoft power 

point. Media audio film yaitu film juga digunakan. Dalam hal ini guru 

menggunakan film tentang diorama Museum Lubang Buaya yang menampilkan 

gambaran tentang penyiksaan PKI terhadap para Jenderal. Diantara beberapa 

media tersebut,   

Cara meningkatkan motivasi terhadap siswa kaitanya dengan materi 

kontroversial tersebut, dalam wawancara dengan guru sejarah di masing-masing 

lokasi penelitian, mereka mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

meningkatkan motivasi siswa. Pernyataan yang pertama oleh guru sejarah SMAN 

1 Pati, menyatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi anak didik diharap untuk 

terus menggali pengetahuan salah satu caranya adalah dengan mencari banyak 

sumber belajar sehingga siswa kaya dengan pengetahuan sekaligus untuk belajar 

menganalisis perbedaan yang terdapat di masing-masing sumber itu sendiri.  

Hampir sama dengan pernyataan guru sejarah SMAN 1 Pati, kedua guru 

sejarah SMAN 2 Pati mengatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi pada 
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peserta didik salah satu caranya yaitu dengan mendorong siswa untuk mencari dan 

menggali sumber-sumber yang tentunya berkaitan dengan materi dari berbagai 

media baik dari media visual, audio maupun cetak.  

Berbeda lagi dengan pernyataan dari guru sejarah SMAN 3 Pati. Untuk 

meningkatkan mootivasi, dalam pembelajaran guru menggunakan media film, 

seperti film tentang panorama di museum lubang buaya yang menggambarkan 

kekejaman PKI. Penggunaan media film ini berguna untuk memberikan 

visualisasi bagi siswa tentang bagaimana kejadian pada waktu itu. Menurut Drs. 

Harjono (guru sejarah SMAN 3 Pati) tanpa adanya visualisasi terhadap sebuah  

peristiwa maupun kejadian sejarah, maka imajinasi siswa terhadap sebuah 

peristiwa sejarah tersebut tidak akan jelas. Menurutnya, media film sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran. Penggunaan media ini dapat 

meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran sejarah. 

Pernyataan berikutnya dari guru sejarah SMAN 1 Tayu yang 

mengungkapkan utuk meningkatkan motivasi siswa yaitu dengan mendorong dan 

menyarankan siswa agar mengikuti berita-berita terbaru mengenai berita tentang 

materi tersebut (G30S/PKI) baik melalui media televisi, internet maupun media 

cetak. Kupasan atau sajian yang lebih menarik dari media-media tersebut dapat 

mendorong ataupun merangsang siswa dalam menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

dan meningkatkan keinginan untuk mempelajari sebuah materi ataupun peristiwa 

sejarah yang disajikan oleh media tersebut. 

Selanjutnya pernyataan dari guru sejarah SMAN 1 Batangan. Untuk 

meningkatkan motivasi siswa-siswanya Eko Puji Sumaryanto, S. Pd. (guru sejarah 
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SMAN 1 Batangan) selalu menyampaikan pada siswanya yaitu ”Historia Vitae 

Magistra” yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Kalimat yang mengandung 

makna bahwa sejarah di masa lalu adalah pegangan bagi kita untuk melangkah di 

masa depan. Hal ini selalu ditekankan pada siswa agar mereka senantiasa dapat 

memetik pelajaran di masa lalu untuk dapat berbuat yang lebih baik di masa yang 

akan datang. 

Dalam proses pembelajaran selalu ada hambatan maupun kendala 

didalamnya. Menurut kesemua informan, ada beberapa kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran terutama dalam materi-materi sejarah yang kontroversial. 

Menurut Drs. Amal Hamzah, M. Pd (guru sejarah SMAN 1 Pati) salah satu 

hambatan yang muncul yaitu anak-anak belum bisa untuk berpendapat dan 

menganalisis, jadi jika ada sumber yang berbeda dalam satu materi mereka masih 

bingung karena adanya beberapa pendapat yang berbeda. Sedangkan menurut 

Wiryanti, B.A. (guru sejarah SMAN 2 Pati) kaitan dengan kendala yang ada, 

beliau menyatakan bahwa 

”dalam materi-materi yang kontroversial seperti G30S/PKI, penjelasan 
tentang siapa pelaku atau dalang sebenarnya belum begitu jelas gitu ya... 
jadinya kita hanya bisa meraba-raba. Jadi untuk menjelaskannya secara 
gamblang dan terbuka saya belum berani, hanya mengikuti buku saja” 
(wawancara dengan Wiryanti, B. A., tanggal 16 Oktober 2010) 
 
Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Dra. Sri Andayani yang juga 

guru sejarah SMAN 2 Pati mengungkapakan bahwa materi-materi seperti 

G30S/PKI maupun Supersemar merupakan ”materi rawan”, jadi ada sedikit 

kehati-hatian untuk menjelaskannya. Namun, tidak ada salahnya menjelaskan 

pada siswa tentang munculnya berbagai versi tersebut. Apalagi sekarang muncul 
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buku-buku yang mengupas tentang pelurusan sejarah Indonesia dan juga buku-

buku yang mengungkap kontroversi dari sebuah peristiwa sejarah.  

 Lain lagi dengan pernyataan dari Drs. Harjono (guru sejarah SMAN 3 

Pati)  bahwa kendala yang muncul saat pembelajaran sejarah khususnya materi-

materi kontroversi yaitu terletak pada sumber-sumber yang tersedia, dalam hal ini 

khususnya seperti media film. Karena media ini yang setidaknya menjadi daya 

tarik siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Dukungan dari media yang sesuai dan 

tepat dalam menunjang jalannya proses pembelajaran akan sangat mendukung 

ketertarikan siswa terhadap pelajaran tersebut dan juga mendukung kelancaran 

dalam proses pembelajaran itu sendiri. Khususnya dalam hal ini pelajaran sejarah 

menjadi menarik dan tak ”dijauhi” siswa.    

Sedangkan pendapat dari Masriah SN, S. Pd. (guru sejarah SMAN 1 Tayu) 

mengenai hambatan atau kendala dalam pembelajaran materi kontroversial yaitu 

yang pertama adalah materi kurang atau hanya itu-itu saja. Yang kedua adalah 

materi yang masih mengambang, maksudnya di sini adalah munculnya dua versi 

tentang peristiwa sejarah antara versi pemerintah dengan versi-versi di luar yang 

muncul. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan bagi para siswa itu sendiri. 

Sehingga kita hanya menyampaikan materi tersebut dengan hati-hati dan 

menyesuaikan dengan referensi dan kurikulum yang ada. 

 Berbeda lagi dengan jawaban dari Eko Puji Sumaryanto, S. Pd. (guru 

sejarah SMAN 1 Batangan). Kendala yang ada hanya terletak pada siswa itu 

sendiri. Maksudnya di sini adalah jika siswa tersebut pintar maka dia akan mudah 
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dalam menerima materi begitu sebaliknya. Jadi di sini masalah kepintaran siswa 

berpengaruh, namun satu hal yang penting adalah adanya kemauan untuk belajar. 

Selain itu reaksi yang ditunjukkan oleh peserta didik terhadap wacana 

tersebut (pelurusan sejarah) mempunyai respon yang beragam. Menurut Drs. 

Amal Hamzah, M. Pd.(guru sejarah SMAN 1 Pati), siswa seakan kaget saat tahu 

ternyata ada kontroversi sebuah peristiwa sejarah seperti kasus Supersemar 

dimana ada indikasi bahwa Arsip Supersemar yang ada sekarang bukan yang asli. 

kemudian kasus G30S/PKI, dimana muncul berbagai versi mengenai siapa dalang 

sebenarnya dari peristiwa kelam tersebut.  Sedangkan reaksi dari siswa SMA 

Negeri 2 Pati, mereka sangat antusias terhadap kontroversi yang muncul terutama 

pada materi G30S/PKI.  Banyak muncul pertanyaan dari mereka tentang siapa 

sebenarnya yang mendalangi peristiwa itu. Begitupun dengan siswa SMAN 3 Pati, 

siswa di sini tertarik dengan adanya kontroversi sejarah tersebut. Menurut Drs.  

Harjono (guru sejarah SMAN 3 Pati), salah satu faktor penyebab hal tersebut 

adalah cara seorang guru dalam mengemas dan menjelaskan sebuah materi 

dengan baik dapat memberikan reaksi ataupun respon yang positif dari siswa itu 

sendiri.  

Hampir sama dengan pernyataan sebelumnya, siswa di SMA Negeri 1 

Tayu mempunyai reaksi yang serupa. Reaksi yang muncul adalah keingintahuan 

dari mereka tentang adanya perbedaan pendapat dari kasus G30S/PKI. Namun 

menurut Masriyah SN, S. Pd. (guru sejarah SMAN 1 Tayu), tak semua siswa 

tertarik akan hal itu,  hanya sebagian saja yang punya ketertarikan. Mata pelajaran 

sejarah masih dipandang sebelah mata pada sebagian siswa. Lain halnya dengan 
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reaksi dari siswa SMA Negeri 1 Batangan. Di sini siswa baru sadar bahwa 

ternyata ternyata ada berbagai versi mengenai dalang dari peristiwa G30/PKI serta 

adanya pendapat bahwa Supersemar yang sekarang adalah Supersemar yang 

palsu. Namun hanya sebagian kecil siswa antusias mengenai hal itu,  

5. Pendapat Siswa Mengenai Materi Sejarah Kontroversial 

(SUPERSEMAR & G30S/PKI) 

Sejarah kontroversial dapat diartikan sebagai sebuah tulisan sejarah yang 

berisi berbagai macam versi dan pendapat dari sebuah peristiwa sejarah tertentu. 

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan terhadap suatu 

peristiwa dikalangan sejarawan atau masyarakat yang didasarkan atas perbedaan 

dalam perolehan sumber dan interpretasi yang berbeda. 

Munculnya berbagai versi dalam suatu peristiwa sejarah memang tak 

pernah lepas dari sumber bukti-bukti yang ada. Menurut Paul Veyne dalam Adam 

(2007:20) menyatakan bahwa sejarah adalah penceritaan mengenai peristiwa dan 

bukan peristiwa itu sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak bisa ”diraih” oleh sejarawan 

secara langsung dan utuh. Ia selalu tidak lengkap dan hanya dipermukaan saja. 

Dilacak melalui jejak. Diperlukan dokumen dan kesaksian dari para pelaku. 

Meskipun kita menyaksikan suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri, kejadian 

itu tetap tidak terliput secara keseluruhan. Itulah sebabnya terdapat berbagai versi 

dalam sejarah. 

Hal itu juga terjadi pada penulisan sejarah G30S/PKI dan Supersemar. 

Pandangan serta interpretasi yang berbeda dari para sejarawan terhadap peristiwa 

tersebut menyebabkan munculnya berbagai versi yang berbeda. Apalagi terdapat 
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indikasi adanya pembelokkan terhadap peristiwa yang sebenarnya untuk 

kepentingan  (politik) tertentu.  Kontroversi yang tak kunjung selesai tentu saja 

berimbas bagi pembelajaran sejarah di sekolah terutama pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

Pendapat siswa mengenai adanya sejarah yang kontroversial mendapat 

tanggapan yang beragam. Sebagian besar berpendapat bahwa kontroversi itu pasti 

muncul karena pemikiran yang berbeda dari penulisnya. Ada juga yang 

menyatakan bahwa kontroversi itu merupakan hal yang wajar tergantung dari 

masyarakat dapat menerima atau tidak, semua boleh berpendapat, tinggal kita 

memilah-milah mana yang paling relevan. Namun, ada juga yang mempunyai 

pendapat tak setuju dengan munculnya kontroversi, seperti yang disampaikan oleh 

Puput Nur Asyhar (siswa kelas XII IPS SMAN 3 Pati) bahwa 

”... kalau saya sendiri kurang setuju dengan adanya kontroversi, karena 
mungkin ada rekayasa untuk kepentingan seseorang yang ingin 
mempengaruhi masyarakat.”(wawancara dengan Puput Nur Asyhar pada 
tanggal 12 Oktober 2010) 
 
Maksud dalam kutipan tersebut adalah ketidaksetujuan terhadap 

kontroversi karena adanya anggapan bahwa kontroversi yang muncul hanya 

merupakan hasil rekayasa individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan 

tertentu pula. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat 

dalam kasus tersebut. 

Lain halnya seperti yang disampaikan oleh M. Subehi (siswa SMAN 1 

Tayu) Dan Andrea Elok Horaga (siswa SMAN 1 Pati) keduanya berpendapat 
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bahwa banyaknya perbedaan pendapat mengenai sebuah cerita sejarah jika tanpa 

bukti yang konkrit malah nantinya akan membuat kita menjadi bingung. 

a. Kontroversi Supersemar 

Sampai hari ini tampaknya kontroversi tentang Supersemar 1966 tidak 

kunjung selesai. Secara tak langsung hal ini jelas berimbas bagi pembelajaran 

sejarah di sekolah tentunya bagi materi Supersemar itu sendiri. Materi Supersemar 

ini sendiri terintegrasi dalam materi yang lain, penjelasan tentang kontroversi 

Ssupersemar dikaitkan dengan materi pokok, yakni proses peralihan kekuasaan 

politik setelah peristiwa G30S/PKI. Karena pengintegrasian materi tersebut dan 

juga alokasi waktu yang terbatas, penjelasan mengenai kontroversi Supersemar 

guru hanya menjelaskan secara singkat. Pemaparan materi tersebut hanya sebatas 

penjelasan tentang adanya berbagai versi mengenai Surat Perintah Sebelas Maret 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Harjono (guru sejarah SMA Negeri 

3 Pati) bahwa 

”kalau materi seperti supersemar itu kan bukan materi pokok ya...tapi 
bagian dari materi lain. Jadi ya hanya dijelaskan sekilas saja tentang isinya 
dan kontroversinya.”(wawancara dengan Drs. Harjono pada 5 Oktober 
2010). 
  
Para siswa mempunyai pendapat yang beragam mengenai kontroversi yang 

ada pada Supersemar ini. Dimulai dari pendapat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati. 

Sebagian berpendapat bahwa terdapat kejanggalan dalam Supersemar itu sendiri 

baik dilihat dari isinya maupun keaslianya. Jika dilihat dari isinya, mungkin 

terdapat rekayasa dari kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan. Kemudian 
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sampai sekarang masih belum diketahui dimana naskah asli Supersemar itu 

sebenarnya.  

Namun ada pula yang berpendapat tak ada rekayasa dalam Supersemar 

tersebut. Menurut Herwiko Novian (siswa kelas XII IPA SMAN 1 Pati), tak 

mungkin ada kontroversi ada rekayasa, karena hal tersebut akan ”membutakan”  

sendiri tentang peristiwa sejarah yang ada. senada dengan pendapat sebelumnya,  

menurut Marsellina Safitri (siswa kelas XII IPA SMAN 1 Pati), belum tentu ada 

rekayasa, karena bila hal itu terjadi mungkin ada campur tangan dari pihak-pihak 

luar untuk memanipulasi peristiwa sejarah yang sebenarnya. 

Berbeda halnya bagi siswa kelas XII SMA Negeri 2 Pati, sebagian besar 

menganggap bahwa dalam Supersemar merupakan rekayasa, yang bertujuan untuk 

mengambil alih atau merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Menurut Nur 

Faizin (siswa kelas XII IPS) yang menyatakan bahwa Supersemar merupakan alat 

mengambil alih pemerintahan dan merupakan hasil rekayasa dari individu atau 

kelompok tertentu. Sampai saat ini pun Surat Perintah Sebelas Maret yang asli 

belum diketemukan bahkan ada indikasi untuk sengaja menghilangkanya. Hal 

serupa juga diungkapkan oleh Lela Diska Fatmala (siswa kelas XII IPA), bahwa 

ada rekayasa dalam Surat Perintah Sebelas Maret tersebut yang dilakukan oleh 

Soeharto untuk mendapatkan posisi sebagai Presiden menggantikan Soekarno. 

Apalagi sekarang masih ada perdebatan mengenai keaslian dari Surat Perintah 

Sebelas Maret tersebut. 
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Pendapat yang cukup berbeda diutarakan oleh Moh. Gilang (siswa kelas 

XII IPS) yang merupakan siswa dari SMA Negeri 3 Pati, yang mengungkapkan 

bahwa  

”.... kalau menurut saya pribadi kog kayaknya gak ya mas...kayaknya 
memang gak ada rekayasa gitu. Jadi pada waktu itu memang kondisi 
Soekarno yang sudah tak mampu lagi jadinya memberikan mandat kepada 
Soeharto untuk memimpin. Karena pada waktu itu memang Soeharto yang 
dipercaya...” (wawancara dengan Moh. Gilang pada tanggal 12 Oktober 
2010) 
 

Di sini dia juga ingin menambahkan bahwa tidak ada rekayasa dan tak 

boleh ada kontroversi mengenai Supersemar maupun peristiwa sejarah yang lain. 

Karena memang sepatutnyalah sejarah hanya boleh ada satu versi yang diketahui 

oleh masyarakat agar tak timbul kebingungan. Kartika Wati yang juga siswa kelas 

XII IPS SMA Negeri 3 Pati mengungkapkan bahwa sebenarnya kurang setuju 

dengan adanya anggapan bahwa ada rekayasa dalam Supersemar. Hal itu terjadi 

mungkin ada oknum tertentu yang ingin ”mengaburkan” cerita sebenarnya dari 

peristiwa tersebut untuk mempengaruhi pandangan masayarakat. 

Ketidaksetujuan terhadap adanya manipulasi dalam Surat Perintah Sebelas 

Maret juga diungkapkan oleh Ella Fatmawati (siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 

Tayu), bahwa tidak ada manipulasi dalam peristiwa tersebut karena sebenarnya 

memang Surat Perintah Sebelas Maret tersebut diberikan Presiden Soekarno pada 

Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan sebab dia tak mampu mengatasi 

keadaan saat  itu yaitu adanya G30S/PKI. Astrid Setiyani yang juga siswa SMA 

Negeri 1 Tayu juga berpendapat kurang setuju kalau ada anggapan bahwa ada 

rekayasa dalam peristiwa Supersemar tersebut. Tak boleh sembarangan 
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menyatakan hal tersebut harus ada bukti yang lebih valid dibanding bukti 

sebelumnya baru boleh ada wacana seperti itu. Hal ini berarti materi yang ada 

selama ini hanya merupakan rekayasa atau kebohongan semata. 

Senada dengan pernyataan sebelumnya Yogo Siswanto (siswa kelas XII 

IPS) dari SMA Negeri 1 Batangan menyatakan bahwa tidak ada manipulasi dalam 

peristiwa Supersemar. Surat itu secara sah diberikan oleh Presiden Soekarno 

kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan, yang saat itu kacau dengan 

adanya G30S/PKI. Namun jika memang hal itu benar terjadi dan didukung oleh 

bukti-bukti yang asli maka pembenaran terhadap peristiwa itu perlu untuk segera 

dilakukan. Tetapi, jika hal itu hanya sekedar isu maka sebaiknya jangan 

dimunculkan karena mungkin bisa melenceng dari peristiwa sebenarnya. 

b. Kontroversi G30S/PKI 

 Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau sering disebut 

dengan G30S/PKI merupakan sebuah peristiwa sejarah yang sampai sekarang 

masih hangat dibicarakan. Berbagai kontroversi mengenai peristiwa sejarah 

G30S/PKI pun telah menjadi bagian dari pembelajaran sejarah. Jika dahulu di 

masa Orde Baru hanya ada satu versi sekarang ada beberapa versi mengenai 

kebenaran peristiwa tersebut. Pendapat berbagai ahli sejarah mengenai peristiwa 

G30S/PKI tersebut sekarang telah menjadi bagian dalam materi sejarah di 

sekolah.  

Dalam pembelajaran mengenai G30S/PKI tahun 1965 terdapat beberapa 

tujuan yang salah satu diantaranya yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis 

beberapa pendapat tentang peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dengan benar. Selain 
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guru memaparkan tentang materi tersebut, siswa juga dituntut untuk berperan aktif 

dalam menanggapinya serta dapat menganalisis materi ini. Banyak tanggapan atau 

pendapat yang muncul dari para siswa mengenai kontroversi yang muncul pada 

peristiwa itu.      

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa-siswa kelas XII di SMA 

Negeri se-Kabupaten Pati, ada empat hal yang menjadi kesimpulan mengenai 

pendapat mereka tentang tokoh atau dalang dibalik peristiwa G30S/PKI. Yang 

pertama yaitu adanya keterlibatan Soeharto, tanggung jawab Soekarno, kemudian 

murni ide dari PKI itu sendiri atau yang terakhir adanya campur tangan dari pihak 

asing. 

Pada pendapat yang pertama yaitu yang siswa berpendapat bahwa dalam 

peristiwa G30S/PKI ada keterkaitan dengan Soeharto. Mereka mempunyai 

pendapat bahwa terjadinya peristiwa berdarah itu didalangi oleh Soeharto. Adanya 

beberapa faktor yang mereka (siswa) anggap dapat dijadikan sebagai alasan dalam 

hal ini yaitu adanya kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh PKI, adanya 

keinginan untuk menjadi Presiden, pemunculan isu dewan jendaral, dan sebagai 

salah satu petinggi di Angkatan Bersenjata kenapa Soeharto tak menjadi korban. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ungu Siwi Maharunti (siswa SMAN 1 Pati) yang 

menyatakan bahwa 

 ”kalau menurut saya PKI disuruh oleh Soeharto untuk memberontak...lalu 
seolah-olah dia menjadi pahlawan dalam peristiwa itu” (wawancara 
dengan Ungu Siwi Maharunti siswa kelas XII IPA pada tanggal 1 Oktober 
2010). 
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 Begitupun yang disampaikan oleh Herwiko Novian Aditya (siswa kelas 

XII IPA SMAN 1 Pati) yang berpendapat bahwa Soeharto lah yang memberikan 

perintah pada PKI untuk memberontak pada Pemerintahan Soekarno. Adanya 

kedekatan dengan dengan anggota PKI lah yang mendasarinya serta adanya 

keinginan dari Soeharto untuk menjadi Presiden.  

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Feri Nora Pradanantyo (siswa kelas 

XII IPS SMAN 2 Pati) yang mengungkapkan bahwa adanya kedekatan antara 

Soeharto  dengan tokoh PKI (Letkol Untung) menjadi dasar bahwa ada kaitan 

dengan pemberontakan itu. Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Puput 

Nur Asyhar  (siswa SMAN 3 Pati) yang menyatakan bahwa  

 ”... kalau menurut saya pribadi mungkin ada seorang tokoh yang menjadi 
dalang dan PKI hanya sebagai wadah. Mungkin ya...Soeharto. ya...seperti 
pendapat Pah Jon dan teman saya tadi, PKI kan menculik para perwira-
perwira tapi kenapa Soeharto yang saat itu berpangkat tinggi (kolonel) 
malah tidak ditangkap dan kenapa beliau masih eksis. (wawancara dengan 
Puput Nur Asyhar siswa kelas XII IPS pada tanggal 12 Oktober 2010) 

 

Maksud dari kutipan tersebut bahwa alasan kenapa Soeharto yang 

dianggap sebagai dalang dalam peristiwa G30S/PKI tidak menjadi korban. 

Padahal yang diculik PKI adalah para perwira-perwira tinggi, lalu kenapa 

Soeharto sendiri yang mempunyai posisi cukup penting dalam Angkatan Darat 

tidak menjadi korban. Hal ini dianggap sebagai adanya permainan antara PKI 

dengan Soeharto itu sendiri. 

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Rilla Pambudi yang 

mengungkapkan bahwa adanya peristiwa G30S/PKI itu berawal dari munculnya 
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isu adanya ”Dewan Jendral” yang berencana untuk menjatuhkan Soekarno. 

Dimana isu ini sebenarnya dimunculkan oleh Soeharto itu sendiri. 

Kemudian pendapat yang kedua yaitu adanya pernyataan dari siswa yang 

menganggap bahwa peristiwa G30S/PKI itu terkait dengan Soekarno. Ada 

beberapa alasan yang mereka sebutkan terkait dengan pendapat ini yang pertama 

jelas Soekarno mendukung adanya komunisme di Indonesia, kemudian dekat 

dengan para petinggi PKI.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Andi Muhtar (siswa SMAN 1 Tayu) 

yang menyatakan bahwa kecenderungan Soekarno yang mendukung tumbuhnya 

komunisme di Indonesia dan dekatnya dia dengan petinggi PKI menjadi alasan 

munculnya peristiwa tersebut. Dengan tangan PKI, Soekarno berusaha 

menyingkirkan lawan politiknya yang ada di Angkatan Bersenjata. Pendapat 

sedikit berbeda diungkapkan oleh M. Subhki yang juga siswa kelas XII IPA 

SMAN 1 Tayu) bahwa semua yang terjadi saat itu adalah tanggung jawab 

Soekarno. Sebagai pemimpin bangsa semua hal yang terjadi saat itu merupakan 

tanggung jawabnya. Apalagi saat itu komunisme tumbuh di Indonesia juga atas 

persetujuannya.  

Kesimpulan yang ketiga yaitu adanya pendapat dari siswa yang 

menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S/PKI adalah Pihak PKI itu sendiri. 

Adanya ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Soekarno serta adanya masalah 

dengan para petinggi AD menjadi alasan kenapa hal itu didalangi oleh PKI itu 

sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Riza Andhy Puspita (siswa kelas SMAN 3 

Pati) bahwa 
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“…menurut saya peristiwa (G30S/PKI) yang saat itu terjadi murni 
perbuatan dari PKI itu sendiri. Pada waktu itu menurut film yang saya 
lihat, adanya ketidakpuasan PKI terhadap Soekarno, sehingga muncul 
keinginan untuk memberontak pada Soekarno” (wawancara dengan siswa 
kelas XII IPS pada tanggal 12 Oktober) 
 

 Pendapat yang kedua dari Andrea Elok Horaga (siswa kelas XII IPA 

SMAN 1 Pati) yang menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S/PKI yaitu 

para anggota PKI itu sendiri. Mereka mempunyai tujuan untuk mengkudeta 

Presiden Soekarno, dengan salah satu jalan yaitu menculik para Jendral bawahan 

Pres. Soekarno yang juga merupakan saingan mereka. 

 Kesimpulan yang keempat yaitu adanya pendapat dari siswa yang 

menyatakan bahwa dalang dari peristiwa itu adalah pihak asing. Berbagai 

pendapat dari para siswa muncul mengenai hal ini. Menurut Tiya Damayanti 

(siswa kelas XII IPS SMAN 1 Batangan) yang mengungkapkan bahwa terjadinya 

pemberontakan itu atas rekayasa dari Soeharto yang bekerjasama dengan pihak 

asing (Amerika) untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Hal ini terkait 

dengan perang idealisme antara blok barat (liberalisme) dengan blok timur 

(komunisme). 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Febri Kurniawan (siswa kelas XII IPS 

SMAN 1 Tayu) bahwa yang medalangi pemberontakan itu adalah pihak asing. 

Tapi dia menyatakan bukan pihak barat yang mendalangi ini melainkan pihak 

timur (Uni Soviet). Hal ini juga terkait dengan perang dingin antara blok barat 

dengan blok timur. 
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B. Pembahasan 

1. Persepsi Guru Terhadap Wacana Pelurusan Sejarah 

Persepsi guru sejarah SMA Negeri di Kabupaten Pati terhadap munculnya 

buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat tanggapan 

yang cukup positif. Terdapat tiga pendapat dari para guru sejarah mengenai 

munculnya wacana tersebut. (1) muncul setelah tumbangnya Orde Baru, (2) 

wacana pelurusan sejarah muncul sebagai sebuah rangkaian dari munculnya 

kontroversi dari suatu peristiwa sejarah itu sendiri, (3) munculnya wacana tersebut 

diharapkan sebagai salah satu langkah untuk “membenarkan” sejarah yang selama 

ini ditulis. 

 Kesimpulan yang pertama tentang munculnya wacana ini semenjak 

jatuhnya Orde Baru. Semenjak runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang telah 

berkuasa selama 32 tahun, mulai bermunculan buku-buku yang menguak berbagai 

masalah dalam sejarah di masa lalu terutama pada dekade 60-an. Sebagai contoh, 

di masa orde baru hanya ada versi tunggal mengenai tragedi G30S/PKI yang 

diperbolehkan oleh pemerintah. Padahal ada buku-buku yang mengungkap 

berbagai versi mengenai peristiwa tersebut, seperti buku berjudul Bayang-Bayang 

PKI yang diterbitkan oleh ISAI pada tahun 1995 langsung dilarang oleh 

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung. Hal ini membuktikan adanya sesuatu yang 

mencoba untuk ditutupi oleh pemerintah dan membuktikan adanya motif 

kepentingan politik tertentu.   

 Yang kedua, mengenai kaitan pelurusan sejarah dengan kontroversi dalam 

peristiwa sejarah. Sejarah kontroversial senantiasa muncul akibat perbedaan 
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pandangan tentang suatu peristiwa dikalangan sejarawan atau masyarakat karena 

adanya perbedaab dalam perolehan sumber, bukti, serta interpretasi yang berbeda. 

Kochar (2008:450) menyatakan bahwa “hampir setiap hal yang kita ajarkan 

merupakan sesuatu yang kontroversial atau memiliki unsur kontroversi di 

dalamnya. Semakin banyak kita menginterpretasikan masa sekarang dengan 

bantuan masa lalu, semkain besar pula kemungkinan kita menemukan isu-isu 

kontroversial”. 

 Semenjak adanya historiografi nasional yang membagi penulisannya 

dalam tiga gelombang, pada gelombang ketiga inilah terjadi reformasi sejarah 

berupa pelurusan terhadap hal-hal yang kontroversial dalam sejarah yang yang 

ditulis semasa orde baru. Berbagai spekulasi mengenai pembelokkan cerita 

sejarah di masa lalu, memunculkan ide untuk melakukan pelurusan sejarah 

tersebut. 

 Yang ketiga, diharapkan dengan adanya pulurusan sejarah tersebut muncul 

sebuah harapan untuk “memperbaiki” penulisan sejarah yang ada selama ini. Ada 

harapan dari guru sejarah bahwa nanti kedepannya sebuah penulisan sejarah yang 

benar tanpa ada rekayasa dapat terwujud. Namun, ada pula yang beranggapan 

bahwa banyaknya versi yang muncul tanpa kita tahu mana yang benar dapat 

memunculkan kebingungan dan hanya bisa meraba-raba. Sehingga pelurusan 

berfungsi sebagai cara untuk memunculkan satu cerita yang sebenarnya. 
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2. Persepsi Siswa 

a) Pendapat Siswa Mengenai Pelurusan Sejarah 

Persepsi siswa SMA Negeri di Kabupaten Pati terhadap munculnya 

buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat tanggapan 

yang positif. Pelurusan sejarah merupakan sebuah bentuk koreksi serta untuk 

mengungkap kebenaran dari peristiwa sejarah yang masih simpang siur.  

Dari semua siswa kelas XII di lima lokasi penelitian, siswa cenderung 

mempunyai pemikiran bahwa pelurusan itu merupakan sebuah langkah untuk 

meluruskan cerita sejarah yang selama ini dianggap masih keliru. Siswa 

menyatakan hal tersebut dengan melihat materi-materi yang selama ini mereka 

dapat di kelas, ternyata ada kontroversi didalamnya. Khususnya materi seperti 

Supersemar dan G30S/PKI. Banyaknya versi dari peristiwa itu membuat siswa 

mempunyai anggapan pasti ada yang salah dengan penulisan sejarah di masa 

lalu. 

b) Pendapat Siswa Mengenai Materi Kontroversi Sejarah (Supersemar 

dan G30S/PKI) 

Pendapat siswa mengenai materi sejarah yang kontroversi mendapat 

tanggapan positif dan negatif. Siswa yang berasumsi positif menganggap 

bahwa kontroversi merupakan hal yang wajar saja bila muncul akibat adanya 

perbedaan pemikiran dari para sejarawan.  

Siswa yang berasumsi negatif dengan beberapa alasan, yaitu (1) sebuah 

rekayasa untuk mengaburkan cerita aslinya, (2) banyak versi maka membuat 

siswa semakin bingung, (3) rekayasa yang dibuat untuk mempengaruhi 
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persepsi masyarakat. Anggapan siswa tersebut mengacu pada materi yang 

selama ini di dapat dalam kelas. Materi-materi seperti G30S/PKI, merupakan 

contoh materi yang masih belum jelas mengenai kebenarannya.  

3. Implementasi Wacana Pelurusan Sejarah dalam Pembelajaran 

 Pemaparan wacana pelurusan sejarah Indonesia dalam pembelajaran di 

kelas belum sepenuhnya bisa dilakukan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkannya, faktor pertama yaitu masalah alokasi waktu. Pada kelas XII IPS 

mendapat alokasi waktu 3 jam pelajaran untuk 2 kali pertemuan. Sedangkan pada 

kelas XII IPA hanya 1 jam pelajaran. Kurangnya jam bagi mata pelajaran sejarah 

ini tentu saja mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Guru menjadi 

kurang leluasa untuk bisa melaksanakan pembelajaran sejarah. Selain itu, guru 

menjadi kurang bisa mengeksplor tentang materi-materi sejarah yang sebenarnya 

menarik untuk dijadikan diskusi dengan siswa.  

 Bagi siswa sendiri, kurangnya jam pembelajaran sejarah ternyata menjadi 

salah satu pengaruh terhadap antusiasme mereka terhadap mata pelajaran ini. 

Banyaknya materi namun terbatasnya waktu, membuat siswa tidak fokus pada 

pendalaman materi tapi dikejar waktu untuk melahap semua materi yang ada. 

Bagi siswa pada kelas IPA, bagi mereka yang sebenarnya tertarik pada sejarah 

secara “terpaksa”  harus mengesampingkannya karena prioritas pada kelas IPA 

adalah pada mata pelajaran eksak ataupun pada mata pelajaran yang masuk pada 

ujian nasional. 

Faktor yang kedua adalah subyek belajar . Dalam hal ini aspek guru dan 

peserta didik sangat berpengaruh dalam pembelajaran sejarah. Meskipun sebagian 
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dikatakan sebagai guru yang berpengalaman dan memiliki pemikiran terbuka 

terhadap informasi-informasi kesejarahan terbaru, namun pada kenyataannya 

masih ada guru yang masih kaku terhadap perkembangan informasi. Sebagai 

contoh adalah masih adanya “ketakutan” pada guru sejarah untuk menjelaskan 

materi-materi yang dianggap rawan. 

Selain itu ada dua pendapat guru sejarah yang berbeda mengenai wacana 

ini. Pertama, wacana tersebut memang penting dan perlu dijelaskan pada siswa. 

Siswa sudah bisa berpikir secara kritis dalam menyikapi hal tersebut. Apalagi 

belakangan, marak media-media yang mengupas tentang masalah kontroversi 

sejarah. Tentu saja siswa perlu tahu hal tersebut. Pendapat yang kedua, 

menyatakan bahwa wacana tersebut tentu tak bisa dipaparkan pada siswa dalam 

pembelajaran. Selain harus mengacu pada standar kompetensi, masih ada guru 

sejarah yang menganggap materi seperti G30S/PKI adalah materi yang “rawan” 

dan tak boleh sembarangan dalam menjelaskannya. 

Lain dengan pendapat para siswa, mereka mempunyai anggapan jika 

wacana tersebut memang bersangkutan dengan materi pelajaran sejarah di sekolah 

maka tentu saja perlu untuk dijelaskan. Selain menambah wawasan, juga menarik 

untuk menjadi bahan diskusi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa wacana 

tersebut tak seharusnya ada ataupun dijelaskan pada siswa hanya akan membuat 

bingung. Selain itu, sebagian siswa masih asing dengan wacana pelurusan sejarah 

tersebut. 

Faktor yang ketiga adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini yang 

dimaksud dapat berupa buku maupun internet. Kaitannya dengan pemanfaatan 
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sumber berupa buku, diakui bahwa guru belum dapat memanfaatkan sumber yang 

secara spesifik menjelaskan tentang pelurusan sejarah Indonesia pada materi-

materi seperti Supersemar maupun G30S/PKI. Hal ini dapat dipahami karena 

sumber-sumber tersebut tidak dapat secara mudah diakses dari Kabupaten Pati 

yang memiliki posisi jauh dari sumber informasi kesejarahan terbaru. 

Sumber lain yang dimanfaatkan guru dalam pembelajaran sejarah adalah 

sumber dari internet. Internet sebagai sumber belajar memiliki keunggulan adanya 

data-data yang cukup banyak dan memiliki nilai keterbaruan yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan dengan pemafaatan internet sebagai sumber belajar, berbagai 

infromasi dari belahan dunia dapat diakses secara mudah dan cepat. Akan tetapi 

sebagai sumber belajar, internet juga memiliki kelemahan. Walaupun memiliki 

nilai keterbaruan yang tinggi, internet memiliki nilai keakuratan dan kepercayaan 

yang rendah. Tingkat keakuratan dan kepercayaan data di internet lemah. Hal ini 

dikarenakan tidak semua tulisan yang ada di internet dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber. Oleh karena banyak orang yang dapat mengakses maka kadar 

kepercayaan data adalah lemah. Hal ini dikarenakan bisa saja orang menulis 

sejarah semaunya, padahal yang dituliskannya belum tentu benar. Oleh karena itu, 

untuk memanfaatkan internet sebagai sebagai sumber belajar perlu diterapkan 

beberapa upaya untuk menyeleksi sumber yang akan dimanfaatkan.  

Bekaitan dengan pemanfaatan internet terlebih dahulu patut dipertanyakan 

tentang sumber dari tulisan, apakah berasal dari sumber yang terpercaya. Apakah 

tulisan tersebut memang didasarkan pada referensi-referensi tertentu. Selain itu 
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guru harus memahami bahwa sumber di internet bukan sebagai satu-satunya 

sumber dan sumber yang paling utama.  

Selain itu letak geografis juga mempunyai pengaruh pada ketersediaan 

sumber-sumber belajar. Pada dasarnya memang ada perbedaan pada sekolah yang 

terletak di perkotaan dengan sekolah yang letaknya ada di pinggiran. Pada sekolah 

yang terletak di  perkotaan, sumber-sumber belajar berupa buku maupun sumber 

dari internet yang ada sangat mendukung. Namun, bagi sekolah yang terletak 

dipinggiran sumber-sumber belajar yang ada kurang begitu mendukung. Hal ini 

menyebabkan kurangnya informasi bagi siswa. Apalagi semakin diperparah 

dengan kurangnya minat baca siswa sekarang ini.  

Pada kenyataanya memang sumber belajar begitu penting bagi guru, siswa 

dan tentunya berguna dalam kelancaran pembelajaran itu sendiri tanpa 

mengesampingkan faktor-faktor yang lain. Sumber belajar itu menjadi pegangan 

serta dasar bagi guru maupun siswa dalam memperoleh materi-materi yang 

diperlukan.  

4. Upaya Guru dalam Pemaparan Wacana Pelurusan Sejarah Indonesia   

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan beberapa masalah dalam 

pemaparan wacana pelurusan sejarah dalam pembelajaran menuntut adanya upaya 

untuk mengatasi kendala tersebut. Guru mencoba untuk mencari sumber-sumber 

baru, serta melakukan tukar pikiran dengan rekan sesama guru. Kemudian dalam 

pencarian sumber-sumber baru guru merasa ini adalah suatu kebutuhan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Sumber-sumber baru ini didapatkan dari berbagai surat 

kabar, buku referensi, serta pemanfaatan sumber internet.  
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Salah satu upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran adalah guru berupaya untuk memanfaatkan lingkungan sekitar 

dalam pembelajaran. Pada aspek ini guru berupaya memanfaatkan secara 

maksimal fasilitas-fasilitas yang telah tersedia.  

Pada pelaksanaan pembelajaran, guru telah menerapkan pembelajaran 

berbasis teknologi. Dalam hal ini guru memanfaatkan internet sebagai sarana 

mendapatkan informasi tidak hanya bagi guru tetapi juga bagi peserta didik. 

Pemanfaatan internet menjadi salah satu hal yang memudahkan bagi guru dan 

peserta didik dalam penguasaan materi serta upaya mendapatkan informasi 

kesejarahan terbaru. Dari internet, guru mendapatkan banyak informasi. Selain itu 

pemanfaatan internet bagi peserta didik selain sebagai sumber untuk mendapatkan 

informasi juga sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah. 

Dalam hal kebijakan pemerintah, guru tidak terlalu merisaukan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang kadang-kadang membingungkan oleh guru. Hal ini 

dikarenakan pada kurikulum tahun 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), guru memiliki wewenang yang luas dalam pelaksanaan 

pembelajaran, baik dalam penyusunan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, baik perumusan tujuan, materi, metode pembelajaran, 

sistem evaluasi, sampai pemanfaatan fasilitas pendukung lainnya. Adanya 

kurikulum ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi guru dalam mengatasi 

kendala-kendala yang ditemui.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Persepsi guru sejarah SMA Negeri se-Kabupaten Pati terhadap munculnya 

buku-buku yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia mendapat 

tanggapan yang baik/positif. Ada beberapa pendapat dari para guru sejarah 

mengenai wacana tersebut, yakni munculnya wacana pelurusan sejarah 

Indonesia dimulai sejak jatuhnya Orde Baru, wacana tersebut muncul 

sebagai sebuah rangkaian dari munculnya berbagai kontroversi dari suatu 

peristiwa sejarah, kemudian wacana tersebut menjadi suatu langkah untuk 

proses “pembenaran” sejarah yang selama ini dianggap telah dibelokkan. 

2. Persepsi siswa kelas XII SMA Negeri se-Kabupaten Pati terhadap 

munculnya wacana pelurusan sejarah Indonesia juga mendapat tanggapan 

yang positif. Siswa cenderung mempunyai pemikiran bahwa pelurusan 

sejarah itu merupakan langkah untuk meluruskan cerita sejarah yang 

selama ini dianggap keliru. Namun, sebagian siswa mempunyai anggapan 

yang berbeda bahwa wacana pelurusan sejarah dapat menimbulkan 

dampak yang kurang bagus karena hanya akan memunculkan kontroversi 

lagi. 

3. Bentuk pengimplementasian wacana pelurusan sejarah Indonesia belum 

sepenuhnya bisa dilakukan. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara 
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lain (1) permasalah alokasi waktu yang terlalu sedikit, (2) ada sebagian 

guru yang masih beranggapan bahwa materi tersebut terlalu “rawan” untuk 

diungkapkan dalam pembelajaran, (3) setiap materi harus mengacu pada 

standar kompetensi, (4) beberapa siswa masih asing dengan wacana 

tersebut, (5) letak geografis masing-masing sekolah, dan (6) kelengkapan 

sumber belajar. 

 

B. Saran 

1. Guru harus pro-aktif dengan peserta didik untuk mencari info kesejarahan 

terbaru melalui berbagai media. 

2. Dibutuhkan kemampuan guru untuk bisa mengoptimalkan media serta 

sumber belajar yang terbatas. 

3. Perlu adanya sosialisasi mengenai informasi kesejarahan terbaru bagi 

praktisi pendidikan. 

4.  Perlu adanya penelitian serta pengembangan terhadap wacana pelurusan 

sejarah Indonesia dari para sejarawan, praktisi pendidikan dan pemerintah. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK GURU 

 

Waktu  : 21 Agustus 2010- 21 Oktober 2010 

Tempat  :  

Informan  : 

 

A. Pendapat guru terhadap munculnya buku-buku berwacana pelurusan 

sejarah Indonesia 

1. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu mengenai munculnya wacana pelurusan sejarah 

Indonesia? 

2. Menurut Bpk/Ibu, mungkinkah sejarah itu dapat diluruskan? 

3. Apakah Bpk/Ibu tertarik terhadap kemunculan buku-buku berwacana 

pelurusan sejarah Indonesia? 

4. Apakah Bpk/Ibu menggunakan buku-buku tersebut sebagai salah satu 

referensi? 

 
B. Implementasi munculnya pemikiran pelurusan sejarah Indonesia dalam 

pembelajaran di kelas 

1. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memunculkan wacana pelurusan 

sejarah Indonesia terhadap materi kontroversial (Supersemar & G30S/PKI) 

dalam pembelajran di kelas? 

2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam  

3. pembelajaran sejarah terutama pada materi Supersemar dan G30S/PKI? 

4. Model pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran materi 

kontroversial tersebut? 

5. Bagaimana bentuk penugasan-penugasan yang diberikan kepada siswa 

mengenai materi tersebut? 

6. Apa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pembelajaran sejarah 

kontroversial khususnya pada materi Supersemar dan G30S/PKI? 
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7. Apa sumber-sumber yang digunakan pada materi G30S/PKI yang digunakan 

dalam pembelajaran? 

8. Bagaimana cara penilaian yang diberikan untuk mengetahui pencapaian 

belajar siswa? 

9. Bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran materi (Supersemar & 

G30S/PKI) tersebut? 
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK SISWA 
Waktu  : 1 Oktober 2010 - 21 Oktober 2010 
Tempat  : 
Informan  : Siswa Kelas XII IA/IS 

 
 

 Pendapat siswa terhadap munculnya buku-buku berwacana pelurusan 

sejarah Indonesia 

1. Apakah pendapat anda mengenai munculnya “wacana pelurusan sejarah 

Indonesia”? 

2. Apakah anda pernah membaca buku-buku yang bertema pelurusan sejarah 

Indonesia? 

3. Apakah anda sering membaca buku-buku mengenai kontroversi peristiwa 

sejarah (Supersemar&G30S/PKI) di Indonesia? 

4. Apakah anda menggunakan buku-buku kontroversi tersebut sebagai salah 

satu referensi untuk pelajaran sejarah di sekolah? 

5. Apakah anda sering mencari informasi mengenai materi-materi kontroversi 

dari sumber-sumber selain buku buku pelajaran? 

6. Setelah munculnya buku-buku tersebut, apakah hal itu membuat anda tertarik 

terhadap pelajaran? 

Materi Supersemar 
1. Apakah anda tertarik terhadap buku-buku kontroversi tentang Supersemar? 

2. Apa pendapat anda setelah muncul buku yang menceritakan versi yang lain 

dari peristiwa tentang Supersemar? 

3. Setelah muncul buku tersebut, apakah anda menjadi tertarik terhadap materi 

(Supersemar) tersebut? 

4. Apakah guru anda menjelaskan berbagai kontroversi tentang peristiwa 

seputar Supersemar? 

5. Setujukah anda, jika salah satu buku menyebutkan bahwa ada rekayasa dalam 

penyusunan Supersemar? beri alasan! 
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Materi G30S/PKI 
1. Apakah anda tertarik terhadap buku-buku kontroversi tentang G30S/PKI? 

2. Apa pendapat anda setelah muncul buku-buku tentang versi lain dari peritiwa 

sekitar G30S/PKI? 

3. Setelah muncul buku tersebut, apakah anda jadi tertarik terhadap materi 

(G30S/PKI) tersebut? 

4. Apakah guru menjelaskan berbagai versi tentang peristiwa G30S/PKI? 

5. Menurut anda, siapa yang paling bertanggung jawab dal peristiwa G30S/PKI. 

Apakah Soekarno, Soeharto, Pihak asing atau ada yang lain?beri alasan! 
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Lampiran 3 
LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN DI KELAS 
Waktu  :  
Tempat  : 
Kelas   : 

 
1. Guru 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
 

HASIL PENGAMATAN 

1. Apersepsi 
 

 

2. Penguasaan materi 
 

 

3. Penggunaan bahasa lisan dan 
tulis 
 

 

4. Penggunaan media 
pembelajaran 
 

 

5. Referensi/buku yang digunakan 
 

 

6. Penggunaan model 
pembelajaran 
 

 

7. Memberikan refleksi atau 
rangkuman 
 

 

8. Evaluasi 
 

 

 
2. Siswa 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
 

HASIL PENGAMATAN 

1. Kesiapan siswa saat akan 
mengikuti pelajaran 

 

2. Antusiasme siswa saat 
mengikuti pelajaran 

 

3. Sumber/buku yang digunakan 
siswa 

 

4. Keaktifan siswa saat 
mengikuti pelajaran 
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3. Kelas 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
 

HASIL PENGAMATAN 

1. Keadaan lingkungan kelas 
 
 

 

2. Kondisi kelas ketika pelajaran 
 
 

 

3. Kelengkapan fasilitas dalam 
kelas 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA INFORMAN (GURU) 

 

Informan 1 
Nama  : Amal Hamzah, M.Pd. 
Usia  : 48 tahun 
Pekerjaan  : Guru Sejarah SMAN 1 Pati 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 24 tahun 
Kelas  : X-XII 
Pendidikan  : S1 pada Jurusan Sejarah Universitas Sebelas Maret 
   S2 pada Universitas Sebelas Maret 
Informan 2 
Nama  : Dra. Sri Andayani 
Usia  : 40 tahun 
Pekerjaan  : Guru PKn/Sejarah SMAN 2 Pati 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 10 tahun 
Kelas  : XII IS 
Pendidikan   : S1 IKIP Semarang 
Informan 3 
Nama  : Wiryanti, B.A. 
Usia  : 59 tahun 
Pekerjaan  : Guru Sejarah SMAN 2 Pati 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 29 Tahun 
Kelas  : XII IA 
Pendidikan   : Lulusan Universitas Sebelas Maret 
Informan 4 
Nama  : Drs. Harjono 
Usia  : 50 tahun 
Pekerjaan  : Guru Sejarah SMAN 3 Pati 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 20 tahun 
Kelas  : XII IA/IS 
Pendidikan   : S1 pada jurusan sejarah Universitas Sebelas Maret 
Informan 5 
Nama  : Masriah. Sn, S.Pd. 
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Usia  : 55 tahun 
Pekerjaan  : Guru Sejarah SMAN 1 Tayu 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 26 tahun 
Kelas  : XII IA/IS 
Pendidikan   : S1 IKIP Semarang 
Informan 6 
Nama  : Eko Puji Sumaryanto, S.Pd. 
Usia  : 23 tahun 
Pekerjaan  : Guru Sejarah SMAN 1 Batangan 
Status Pegawai  : Pegawai Negeri Sipil 
Pengalaman Mengajar : 1 tahun 
Kelas  : X-XII IA/IS 
Pendidikan   : S1 pada Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang 
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Lampiran 5 
DAFTAR NAMA INFORMAN (SISWA) 

 
Informan 1 
Nama : Dian Purwo Saputro 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah  : SMAN 1 PATI 
Informan 2 
Nama : Andrea Elok Horaga 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 1 PATI 
Informan 3 
Nama : Herwiko Novian Aditya Candika Putera 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IA 
Sekolah : SMAN 1 PATI 
Informan 4 
Nama : Ungu Siwi Maharunti 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IA 
Sekolah : SMAN 1 PATI 
Informan 5 
Nama : Marselina Safitri 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IA 
Sekolah   : SMAN 1 PATI 
Informan 6 
Nama : Qintara Zahra 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah  : SMAN 2 PATI 
Informan 7 
Nama : Fery Nora Pradanantyo 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 2 PATI 
Informan 8 
Nama : Septian Hensri Susena 
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Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 2 PATI 
Informan 9 
Nama : Lela Diska Arvio Fatmala 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 2 PATI 
Informan 10 
Nama : Nur Faizin 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah   : SMAN 2 PATI 
Informan 11 
Nama : Puput Nur Asyhar 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IA 
Sekolah  : SMAN 3 PATI 
Informan 12 
Nama : Yuningtyas Kartikawati 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 3 PATI 
Informan 13 
Nama : Riza Andhy Puspita 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 3 PATI 
 
Informan 14 
Nama : Moh. Gilang Lazuardi Pradana 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 3 PATI 
Informan 15 
Nama : Enca Kristy 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah   : SMAN 3 PATI 
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Informan 16 
Nama : Astrid Setyani 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IA 
Sekolah  : SMAN 1 TAYU 
Informan 17 
Nama : Andi Muhtar 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IA 
Sekolah : SMAN 1 TAYU 
Informan 18 
Nama : M. Subhki 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IA 
Sekolah : SMAN 1 TAYU 
Informan 19 
Nama : A. Ella Fatmawati 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IA 
Sekolah : SMAN 1 TAYU 
Informan 20 
Nama : Febri Kurniawan 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah   : SMAN 1 TAYU 
Informan 21 
Nama : Rilla Pambudi 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IA 
Sekolah   : SMAN 1 BATANGAN 
Informan 22 
Nama : Yogo Siswanto 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Kelas : XII IS 
Sekolah  : SMAN 1 BATANGAN 
 
Informan 23 
Nama : Tiya Damayanti 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
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Sekolah : SMAN 1 BATANGAN 
Informan 24 
Nama : Rusmiati 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah :  SMAN 1 BATANGAN 
Informan 25 
Nama : Prety Ayu Maharani 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kelas : XII IS 
Sekolah : SMAN 1 BATANGAN 
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Lampiran 6       

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
Gambar 1.  Wawancara dengan Bpk. Amal Hamzah, guru sejarah SMA 

Negeri 1 Pati pada 21 Agustus 2010 
 
 

 
Gambar 2.  Pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas XII IA di SMA 

Negeri              1 Pati   
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Gambar 3.  Wawancara dengan Marselina Safitri, siswi kelas XII IA SMAN 1    

Pati pada 1 Oktober 2010       
 
 
 

 
            Gambar 8. Pembelajaran sejarah di kelas XII IS di SMAN 2 Pati 
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Gambar 9.  Wawancara dengan Ibu Sri Andayani, guru sejarah kelas XII IS   

SMAN 2 Pati pada 16 Oktober 2010 
 

 
 
 

 
Gambar 10.  Wawancara dengan Ibu Wiryanti, guru sejarah kelas XII IA 

SMAN 2 PATI pada 16 Oktober 2010 
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Gambar 15.  Wawancara dengan Qintara Zahra, siswa kelas XII IS SMAN 2 

Pati pada 16 Oktober 2010. 
 
 
 

 
      Gambar 16. Pembelajaran sejarah di kelas XII IS di SMAN 3 Pati 

 
 
 
 
 



99 

 

 
Gambar 17.  Wawancara dengan Bapak Harjono, guru sejarah kelas XII 

SMAN 3 PATI pada 5 Oktober 2010 
 
 
 
 

 
Gambar 18.  Wawancara dengan Moh. Gilang Lazuardi, siswa kelas XII IS 

SMAN 3 Pati pada 12 Oktober 2010. 
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Gambar 23. Pembelajaran sejarah di kelas XII IA di SMAN 1 Tayu. 

 
           
 
 

 
Gambar 24.  Wawancara dengan Ibu Masriah, guru sejarah kelas XII SMAN 

1 Tayu pada 30 Agustus 2010. 
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Gambar 25.  Wawancara dengan Astrid Setyani, siswa kelas XII IA SMAN 1 

Tayu pada 30 Agustus 2010.         
           
           
 
 
 

 
Gambar 30. Pembelajaran sejarah di kelas XII IS di SMAN 1 Batangan. 
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Gambar 31.  Wawancara dengan Bapak Eko Puji Sumaryanto, guru sejarah 

kelas XII SMAN 1 Batangan pada 21 Oktober 2010. 
           
 
 
 

 
Gambar 32.  Wawancara dengan Rusmiati, siswa kelas XII IS SMAN 1 

Batangan pada 21 Oktober 2010. 
 
     
 


