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SARI 
 
 
Eko Yuliyanto. 2005. Pemahaman Guru Sejarah Terhadap Pelaksanaan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 1 
Ungaran Tahun Ajaran 2004/2005. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. 93 halaman. 
 
Kata kunci: Pemahaman, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pembelajaran  
Sejarah. 
 

Di Kabupaten Semarang, Depdiknas menunjuk beberapa sekolah sebagai 
mini pilot project, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta 
didik dan lulusan SMA Negeri 1 Ungaran mulai menerapkan KBK dalam 
pembelajaran di semua mata pelajaran termasuk sejarah mulai tahun ajaran 
2003/2004. kondisi ini  menunjukkan adanya kemauan kuat dari pihak sekolah 
untuk memulai walaupun  dilakukan dengan segala keterbatasan dan menghadapi 
hambatan-hambatan dalam pelaksanannya. 

Penelitian ini mengungkap bagaimana pemahaman guru sejarah  terhadap 
landasan filosofis Kurikulum Berbasis Kompetensi?, Bagaimana pelaksanaan 
KBK dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran?, dan hambatan-
hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan KBK pada pembelajaran 
sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemahaman guru sejarah  terhadap landasan filosofis Kurikulum 
Berbasis Kompetensi, untuk menjelaskan pelaksanaan KBK dalam pembelajaran 
sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan KBK 
dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, metode yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan data. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis  interaksi dan prosedur penelitian meliputi 
tahap orientasi, eksplorasi dan pengecekan kebenaran hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sejarah SMA Negeri 1 Ungaran 
cemas terhadap pemberlakuan KBK. Kecemasan ini merupakan akibat dari 
kenyataan sebelumnya bahwa perubahan kurikulum tidak bisa memberikan bukti 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu faktor kegagalan tersebut 
adalah kurang diberdayannya pihak guru yang sebenarnya sebagai ujung tombak 
pelaksanaan kurikulum. Berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk 
memberdayakan guru seperti memberi pelatihan, retraining dan re edukasi agar 
guru dapat benar-benar memahami kurikulum yang baru. 

Hambatan-hambatan dalam penerapan KBK pada pembelajaran sejarah 
adalah kebiasaan guru yang menerapkan model Top down dalam menyusun 

 vi



silabus, sarana dan prasarana sekolah yang belum lengkap, waktu yang relatif 
sedikit dan jumlah muatan materi yang relatif banyak. 

Dari hasil penelitian disarankan, Guru sejarah sebaiknya lebih banyak 
mencari informasi mengenai pembelajaran sejarah yang menggunakan kurikulum 
berbasis kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan dan penataran untuk 
menambah wawasan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang 
kemudian dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Sekolah sebaiknya lebih 
meningkatkan sarana dan prasarana sekolah sehingga pelaksanaan KBK dapat 
berjalan secara optimal, dan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan 
proses pembelajaran guru hendaknya lebih kreatif dalam kaitannya dengan 
metode dan media pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Dalam UU No.20 Tahun 2003  dinyatakan Pendidikan Nasional 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha untuk 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Melalui Pendidikan Nasional diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pendidikan dan martabat manusia Indonesia, sehingga pendidikan 

nasional dapat menghasilkan manusia terdidik yang beriman, 

berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki rasa tanggungjawab.  

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus 

dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal ini lebih terfokus 

lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Pendidikan Nasional mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu 

Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Upaya yang dilakukan pemerintah 

adalah dengan melakukan penyempurnaan sistem pendidikan  baik melalui 

penataan perangkat lunak    (soft ware) maupun perangkat keras (hard ware).  

1 
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Hasil dari upaya tersebut, antara lain dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan (Mulyasa 2003: 5). Dengan berlakunya Undang-Undang 

tersebut, maka kewenangan pengelolaan telah berada pada pemerintah 

daerah kota/kabupaten. Dalam kaitan ini, visi, misi dan strategi kantor 

Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat kota/kabupaten harus dapat 

mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun 

lingkungannya dan harus pula mendukung misi pendidikan nasional serta 

memelihara garis kebijakan dari birokrasi yang lebih tinggi. Di samping itu, 

tujuan harus jelas dan dapat dicapai dengan kemampuan yang ada serta telah 

memiliki wawasan tentang gambaran ideal kondisi pendidikan yang 

diharapkan di masa depan.  

Perubahan yang cukup mendasar dalam Sistem Pendidikan Nasional 

merupakan prasyarat utama  agar pendidikan mampu melahirkan calon-calon 

penerus pembangunan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, 

cerdas, kreatif  dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dengan tetap 

bertaqwa kepada Tuhan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan perubahan 

kurikulum dimana kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai  

kedudukan yang cukup sentral yakni menentukan proses pelaksanaan dan 

hasil pendidikan.  

Para pengemban kurikulum dan pihak lain seperti supervisor 

pendidikan menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum yang 
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dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan dalam 

penguasaan IPTEK sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi. Dengan 

kurikulum baru ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

pendidikan di Indonesia, yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara 

makro, meso maupun mikro. Kerangka makro berkaitan erat dengan 

kebijaksanaan pemerintah daerah dari berbagai tingkat propinsi sampai 

kabupaten. Sedangkan aspek mikro, melibatkan seluruh sektor dan lembaga 

pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya yakni 

sekolah.  

Kurikulum 2004 yang sering dinyatakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang diterapkan saat ini merupakan konsep yang 

menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sendiri 

dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan agar dapat 

mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama 

yang erat antara sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah dalam 

membentuk pribadi peserta didik. Otonomi sekolah dimaksudkan agar 

sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya 

sesuai  prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat 

setempat, disertai manajemen sekolah yang bertanggungjawab.  

KBK menuntut adanya dukungan guru yang profesional dan 

berkualitas.   Di samping itu sekolah juga dituntut kemandirian dan 

kreatifitasnya dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran yang 

dilakukannya.  
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Kompetensi penyelenggaraan sekolah menengah yang berbasis 

kompetensi dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

karakter, kecakapan dan keterampilan yang kuat yang digunakan dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam sekitar serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia 

kerja atau pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan Sejarah sebagai suatu ilmu mulai diajarkan pada 

pendidikan jenjang SD sampai SMA. Aspek kajian sejarah berupa perubahan 

aktivitas manusia dan lingkungan kehidupannya pada masa lampau, sejak 

manusia belum mengenal tulisan sampai perkembangan mutakhir yang 

mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. 

Pengajaran sejarah bertujuan menanamkan kesadaran nasional bagi peserta 

didik.  

Penerapan KBK pada mata pelajaran sejarah menunjukkan 

perkembangan yang signifikan terhadap persepsi pembelajaran sejarah itu 

sendiri. Persepsi bahwa pembelajaran sejarah yang dirasa membosankan 

mulai tertepis dengan adanya sistem KBK ini. Di samping itu, KBK 

memberikan kontribusi  yang berarti dalam pembelajaran sejarah dimana 

siswa tidak hanya tahu dan menghafal materi tetapi juga dapat memahami 

materi secara mendalam. Dengan kata lain, telah terintegrasi tiga elemen 

essensial di dalam pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan perilaku 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  
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KBK menghendaki perubahan pola pikir (mindset) dan pola tindak 

(behavior) dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan baik di 

dalam maupun di luar kelas. Penerapan KBK bertujuan agar tercipta kondisi 

belajar yang berkualitas yaitu belajar mengetahui (learning to know), belajar 

melakukan (learning to do), belajar dalam hidup kebersamaan (learning to 

live together) dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be) (Mulyasa, 

2003:5). 

Sebagai konsep baru dalam pengembangan kurikulum, KBK tidaklah 

mudah diterapkan secara universal dan instan. Paling tidak untuk sementara 

waktu seperti orang kehilangan pegangan dan mengalami ketidakjelasan 

dalam proses pembelajaran. Tidak mengherankan apabila pelaksanaan KBK 

baru bisa diterapkan di sekolah-sekolah unggulan yang berada di perkotaan, 

sedangkan di sekolah-sekolah pinggir, KBK belum bisa diterapkan secara 

komprehensif. SMA unggulan yang ada di Kabupaten Semarang yang telah 

menerapkan KBK adalah SMA 1 Ungaran yang merupakan sekolah negeri.  

Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul 

“Pemahaman Guru Sejarah terhadap Pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi Dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri  I Ungaran Tahun 

Ajaran 2004/2005”.  
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B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari interpretasi yang keliru terhadap judul dimaksud 

dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah untuk 

menjelaskan batas-batas dalam judul sebagai berikut:  

1. Pemahaman  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman diartikan sebgai 

proses perbuatan, cara memahami atau menanamkan (Depdikbud 1995: 

714). Pemahaman merupakan jenjang kemampuan proses berpikir yang 

dituntut untuk memahami atau mengetahui tentang sesuatu hal serta dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Maka pemahaman dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk memahami (mengartikan) apa yang yang 

sudah dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkan dengan materi lain. 

berdasarkan penyesuaian di atas yang dimaksud dengan “pemahaman” 

dalam penulisan ini adalah kemampuan berpikir yang dimiliki guru, 

untuk dapat memahami pelaksanaan KBK dalam kegiatan pembelajaran.  

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu konsep kurikulum    yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) 

tugas-tugas dengan standar profesi tertentu, sehingga hasilnya dapat 

dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu (Mulyasa 2003: 27).  
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru sejarah terhadap landasan filosofis 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SMA? 

2. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam 

pembelajaran sejarah di SMA I Ungaran?  

3. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dalam pembelajaran sejarah di SMA I Ungaran? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pemahaman guru sejarah terhadap landasan filosofis 

Kurikulum Berbasis Kompetensi.  

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam 

pembelajaran sejarah di SMA 1 Ungaran.  

3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dalam pembelajaran sejarah di SMA 1 Ungaran.  
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E. Manfaat Penelitian  

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi     

semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang 

diteliti yaitu :  

1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk 

dapat:  

a. Menginventarisasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

b. Meningkatkan kreatifitas guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dalam mata pelajaran sejarah.  

c. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam 

ruang lingkup yang lebih luas untuk menunjang profesinya sebagai 

guru.  

2. Bagi Siswa  

a. Materi pelajaran akan lebih bermakna karena KBK bukan sekedar 

menekankan pada pemahaman materi saja melainkan pengalaman 

belajar.  

b. Meningkatkan minat belajar dalam mata pelajaran sejarah.  
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3. Bagi Sekolah  

a. Sebagai bahan informasi tentang hambatan-hambatan pemahaman 

guru tentang pelaksanaan KBK pada materi pelajaran sejarah di SMA 

1 Ungaran Kabupaten Semarang.  

b. Pengembangan jaringan dan kerjasama strategis antara sekolah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sekolah. 

  

F.  Sistematika Skripsi 

BAB I Pendahuluan 

Diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II  Landasan Teori 

Diuraikan tentang Definisi pemahaman, guru sejarah, dilanjutkan 

dengan uraian mengenai definisi kurikulum, kompetensi, 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan juga menerangkan 

tentang konsep dan karakteristik dari KBK. Dilanjutkan uraian  

mengenai pembelajaran sejarah meliputi definisi pembelajaran, 

kompetensi mata pelajaran sejarah dan ranah pembelajaran 

sejarah. 
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BAB III Metode Penelitian 

Diuraikan menjadi beberapa bahasan yakni: dasar penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik sampling, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis data, 

prosedur penelitian. . 

BAB IV  Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang laporan hasil penelitian terdiri atas 

hal-hal yang menyangkut deskripsi obyek penelitian, penyajian 

dan analisis data, dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  Penutup 

Diuraikan mengenai simpulan yang didasarkan pada hasil 

penelitian kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.  

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Secara etimologis kompetensi berarti kecakapan, kemampuan atau 

kewenangan juga kualitas seseorang yang menjadikannya memiliki 

kewenangan sesuai dengan kewenangan sesuai dengan kecakapannya dan 

secara terminologi kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan dari 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 

secara terus menerus. 

Mulyasa (2003:39) mengartikan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performansi tertentu.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan 

berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu atau rencana dan cara 

pengaturan tentang kompetensi atau rencana dan cara pengaturan tentang 

kompetensi atau hasil belajar yang harus dicapai siswa atau mahasiswa, 

penilaian kegiatan pembelajaran, pemberdayaan sumber daya pendidikan 

dalam pengembangan kurikulum.  
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B. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Dalam pendidikan Kurikulum Berbasis Kompetensi ada beberapa 

elemen essensial, yakni terdiri dari:  

1. Kompetensi: pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

didemonstrasikan.  

2. Kriteria penilaian kompetensi  

3. Kemajuan belajar siswa ditentukan oleh kompetensi yang ditampilkan, 

program remidial dan program pengayaan.  

4. Kecepatan belajar siswa tidak sama.  

5. Kemampuan membaca menjadi faktor penentu.  

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun klasikal.  

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

c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi.  

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

yang memnuhi unsur edukatif.  

e. Penilaian menekankan pada proses dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi (Mulyasa 2003: 42). 
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Lebih lanjut dari berbagai sumber sedikitnya dapat diidentifikasikan 

enam karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi yakni:  

a. Sistem belajar dengan modul  

Modul adalah Suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan 

bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah 

untuk digunakan oleh peserta didik, disertai penggunaannya untuk para 

guru. Pada umumnya modul terdiri atas beberapa komponen yakni: 

lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar 

soal, lembar jawaban dan kunci jawaban. 

b. Menggunakan keseluruhan sumber belajar  

           Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) guru tidak lagi 

sebagai subyek sentral yang  memberikan ceramahnya  dalam proses 

pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memberdayakan aneka ragam sumber belajar. Dengan demikian peserta 

didik dituntut untuk tidak hanya mengandalkan diri dari interaksi yang 

terjadi di dalam kelas, melainkan harus mampu dan mau menelusuri 

aneka ragam sumber belajar yang diperlukan.  

Sumber belajar itu sendiri diartikan sebagai sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberi kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam 

proses belajar mengajar (Mulyasa 2003: 48). Dari berbagai sumber belajar 
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yang ada dan mungkin dikembangkan dalam pembelajaran, dapat 

dikelompokkan menjadi lima yakni:  

1) Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara 

langsung.  

2) Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran.  

3) Lingkungan: yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber 

dapat berinteraksi dengan para peserta didik.  

4) Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau 

memainkan sumber-sumber lain.  

5) Aktivitas, sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi 

antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan 

belajar.  

Cara memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah 

dapat dilakukan dengan cara membawanya di dalam kelas dan membawa 

kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada.  

c. Pengalaman lapangan  

Kurikulum Berbasis Kompetensi  menekankan pada pengalaman 

lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dengan peserta 

didik. Perkembangan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dapat 

dilihat apabila ada keterlibatan anggota tim guru dalam pembelajaran di 

sekolah. Disamping itu, mereka dapat meningkatkan  pengetahuan, 
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pemahaman dan pengalaman dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk 

menunjang profesinya sebagai guru  (Mulyasa 2003: 51).  

d. Strategi Belajar Individual Personal 

Belajar individual adalah belajar berdasarkan tempo belajar peserta 

didik, sedangkan belajar personal adalah interaksi edukatif berdasarkan 

keunikan peserta didik: bakat, minat dan kemampuan (personalisasi) 

(Mulyasa 2003: 52). Dengan demikian dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi perlu mengusahakan strategi belajar individual personal.  

e. Kemudahan Belajar  

Kemudahan belajar dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran di sekolah dengan 

pengalaman lapangan, pembelajaran  individual dan personal 

pembelajaran  secara tim (team teaching). Hal tersebut dilakukan melalui 

berbagai saluran komunikasi yang dirancang untuk itu, seperti televisi, 

radio, buletin, jurnal dan surat kabar.  

f. Belajar Tuntas  

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

dilakukan didalam kelas, dengan asumsi bahwa dalam kondisi yang tepat 

semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh 

hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari.  
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C. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Secara garis besar, implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) mencakup tiga kegiatan pokok yaitu: pengembangan program, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi.  

a. Pengembangan Program  

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi mencakup 

pengembangan program tahunan, program semester, program modul 

(pokok bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan 

remidial serta program bimbingan dan konseling.  

b. Program Tahunan  

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran 

untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang 

bersangkutan. Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pengembangan program tahunan antara lain: daftar kompetensi standar, 

skope dan sekuensi setiap kompetensi.  

c. Program Semester 

Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal 

yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. program 

semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Secara umum 

program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang 

hendak disampaikan, waktu yang direncanakan dan keterangan-

keterangan.  
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d. Program Modul (Pokok Bahasan). 

Program modul berisikan lembar kegiatan peserta didik, lembar 

kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, lembar jawaban dan kunci 

jawaban. Dengan demikian, peserta didik bisa belajar mandiri, tidak 

harus didampingi oleh guru. Kegiatan guru cukup menyiapkan modul 

dan membantu peserta didik yang menghadapi kesulitan belajar.  

e. Program Mingguan dan Harian 

Program ini merupakan penjabaran dari program semester dan 

program modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang 

telah dicapai dan perlu diulang bagi setiap peserta didik, dan juga dapat 

mengidentifikasikan kemajuan belajar setiap peserta didik sehingga dapat 

diketahui peserta didik yang mendapat kesulitan dalam setiap modul 

yang dikerjakan dan peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di 

atas rata-rata kelas.  

f. Program Pengayaan dan Remidial 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar dan terhadap 

tugas-tugas modul, hasil tes dan ulangan dapat diperoleh tigkat 

kemampuan belajar setiap peserta didik. Hasil analisis ini dipadukan 

dalam catatan-catatan yang ada pada program mingguan dan harian 

untuk digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Program ini juga mengidentifikasi modul yang perlu 
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diulang, peserta didik yang wajib mengikuti remidial dan yang mengikuti 

program pengayaan.   

g. Ketuntasan Belajar  

Berdasarkan teori belajar tuntas, seorang peserta didik dipandang 

tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dapat dilihat dari sejumlah 

peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas itu. 

h. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pada hakekatnya pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Secara umum pembelajaran mencakup pada tiga hal, yakni: 

pre test, proses dan post test.  

i. Evaluasi Hasil Belajar  

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, penilaian akhir satuan 

pendidikan dan sertifikasi, Brenchmarking dan penilaian program  

1. Penilaian Kelas  

 Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan 

hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, 

memberikan  umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan 
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penentuan kenaikan kelas (Mulyasa  2003: 104): Penilaian kelas 

dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. 

Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab oleh 

peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan 

konsep yang akan dibahas.  

 Ulangan umum dilakukan setiap akhir semester, dengan bahan  yang 

akan diuji meliputi ulangan umum semester pertama dimana soalnya 

diambil dari materi semester pertama, dan ulangan umum semester 

kedua yang soalnya merupakan gabungan dari materi semester 

pertama dan kedua dengan penekanan lebih pada semester kedua.  

 Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan yang 

diujikan meliputi seluruh materi modul yang telah diberikan dan 

lebih menekankan pada bahan yang diberikan pada kelas-kelas 

tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir ini terutama digunakan untuk 

menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik serta untuk 

menentukan layak tidaknya peserta didik melanjutkan pendidikan 

pada tingkat di atasnya.  

2. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi  

 Tiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan 

penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh 

mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu 

tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang 
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dicantumkan dalam STTB tidak semata-mata didasarkan atas hasil 

penilaian pada akhir jenjang sekolah.  

3. Brenchmarking.  

 Brenchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja 

yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu 

keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan 

di tingkat daerah, sekolah atau nasional. Untuk dapat memperoleh 

data dan informasi tentang pencapaian Brenchmarking tertentu dapat 

diadakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir 

satuan pendidikan.   

4. Penilaian Program  

 Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional  

dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. 

Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta 

kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan 

kemajuan jaman (Mulyasa 2003: 105).  

j. Pembelajaran Sejarah  

Rumusan pengertian belajar banyak didefinisikan oleh para ahli 

psikologi dengan berbagai dimensi yang  berbeda-beda. Menurut 

Hilgard belajar diartikan sebagai berikut: 
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Learning as the process by which activity originates or is changed 

through responding to a situation, provided the change can not be 

attributed to growth or to the temporary state of the organism 

(Hilgard Ernest, 1962 : 252). 

Artinya belajar merupakan suatu proses kegiatan yang  

menghasilkan suatu perubahan dalam memberikan sambutan terhadap 

suatu situasi, dan bahwa perubahan itu tidak boleh hanya ditandai oleh 

pertumbuhan atau keadaan yang  bersifat sesaat. Pengertian lain tentang 

belajar dikemukakan oleh Cronbach sebagai berikut: 

Learning is shown by a change in behavior as result of experience 

(Sumadi Suryoboto, 1983)  

Artinya bahwa belajar itu ditunjukkan oleh adanya perubahan 

perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut Winarno 

Surahmad, belajar diartikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku (Winarno Surahmad, 

1989:1). Pengertian lain tentang belajar dikemukakan oleh Whiterington 

sebagai berikut: 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman, perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan 

ketrampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan 

apresiasi. Tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang  ada dalam diri individu (faktor internal) 

maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah kemampuan yang  
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dimiliki, minat dan perhatian, kebiasaan dan motivasi serta 

faktor-faktor lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Diantara 

ketiga lingkungan tersebut yang  paling berperan terhadap proses 

belajar mengajar adalah dalam lingkungan sekolah seperti guru, 

sarana belajar, kurikulum, teman-teman sekelas, disiplin dan peratu-

ran sekolah dan lain-lainnya (Nana Sudjana, 1989 : 3-4). 

Dari pengertian tentang definisi belajar tersebut di atas terdapat 

berbagai persamaan sebagai berikut: (1) setiap definisi belajar mengakui 

bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang  menghasilkan perubahan pada 

diri individu yang  belajar, baik secara potensial maupun secara aktual,  

(2) bahwa perubahan itu berupa kemampuan baru dalam memberikan 

respon terhadap suatu stimulus. Dengan kata lain, individu yang  telah 

melakukan kegiatan belajar akan memiliki kemampuan baru dalam 

memberi sambutan terhadap situasi tertentu, (3) bahwa perubahan itu 

berfungsi secara relatif permanen. Artinya perubahan itu bukan sekedar 

merupakan keadaan sesaat saja, tetapi dapat berfungsi dalam kurun 

waktu yang  relatif lama, (4) bahwa terjadinya perubahan itu bukan 

karena proses pertumbuhan atau kematangan, melainkan karena  suatu 

usaha sadar. Artinya, terjadinya perubahan itu karena ada usaha yang  

disengaja oleh individu yang  bersangkutan untuk memperoleh 

perubahan itu. 
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Dari definisi tersebut di atas jelas ada empat ciri dalam belajar, 

pertama bahwa belajar adalah suatu aktivitas, kedua dalam belajar ada 

perubahan, ketiga perubahan itu berfungsi secara relatif permanen, dan 

keempat perubahan itu merupakan usaha sadar. Apabila keempat ciri 

tersebut dikaitkan dengan belajar sejarah, maka yang  dimaksud dengan 

belajar sejarah adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan 

Sejarah dimana pengetahuan sejarah itu bermanfaat untuk siswa yang  

dilakukan dengan sadar, atau dengan kata lain suatu usaha sadar untuk 

mendapatkan pengetahuan sejarah dengan melakukan berbagai aktivitas 

seperti membaca, mengamati, mengerjakan tugas, mendengarkan 

keterangan dari guru, berdiskusi dengan teman dan lain sebagainya. 

Sejarah mempunyai makna yang  dapat menggerakkan, 

mengarahkan, mendidik, dan membangun. Tetapi hal ini tergantung 

pada individu-individu yang  sejarah mereka bahas dan kesimpulannya 

di tarik dari kehidupan mereka. Manusia dibentuk melalui hukum tiruan, 

di bawah perilaku, perlakuan, keputusan kebisaaan moral serta pergaulan 

antar sesama. Karena kehidupan pada saat-saat tertentu merupakan suatu 

pelajaran dan contoh bagi manusia, dan manusia belajar tentang cara 

serta adat kebiasaan dari sesamanya, mempelajari perilaku baik, bahkan 

dari orang yang  berkelakuan buruk, agar tidak melakukan 

kesalahan-kesalahan mereka, maka prinsip serupa juga berlaku pada bio-

grafi orang-orang zaman dahulu (Murtadha, 1985 : 71). Nampak jelaslah 

sejarah dapat dipergunakan untuk mendidik masyarakat. Sejarah 
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sekaligus mampu mendidik moral, dari cerita-cerita sejarah dapat 

diambil pelajaran-pelajaran moral berharga. Bahkan sejarah bisa 

dijadikan dasar pembentukan kepribadian kelompok, yang akan 

membentuk kepribadian nasional. Seperti pernyataan sebagai berikut: 

"Lewat sejarahnya orang dapat menemukan diri sendiri, atau 

sebaliknya orang menemukan sejarahnya agar dapat mengenal 

kembali diri sendiri atau sebaliknya identitas diri. Mirip dengan 

hal ini ialah apa yang  dikatakan dengan Nehru, yaitu 

mempelajari dan menulis Discovery of India dia hendak 

menemukan kepribadiannya (Sartono Kartodirdjo, 1990). 

 

Dengan demikian struktur kepribadian nasional tersusun dari 

karakteristik perwatakan yang  tumbuh serta melembaga dalam proses 

pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Oleh karena itu kepribadian 

nasional  serta identitas nasional bertumpu pada pengalaman kolektif 

bangsa, jadi pada sejarahnya. 

Pengetahuan sejarah juga berguna untuk mencari dan 

memperoleh pengetahuan mengenai masa silam, yang  menghasilkan 

kepuasan intelektual, sebab pengkajian suatu ilmu akan menyenangkan 

bagi kita. Sejarah dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran, sejarah 

mengerjakan suatu kepada kita, dan seorang sejarawan harus 

menunjukkan pada kita, ajaran-ajaran sama yang  dapat kita petik dari 

sejarah. Sejarah dapat mengerjakan pada kita, bagaimana dalam situasi 
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tertentu kita harus bertindak. Inilah latar belakang "historis Vitae 

Magistra", sejarah bertindak sebagai guru kehidupan. Salah seorang 

yang  dengan gigih membela pendapat ini adalah Niccolo Maccchiavelli 

(1469-1527), bahwa dengan membanding-banding peristiwa masa silam 

dan dari masa yang  baru saja lewat kita dapat menimba ajaran-ajaran 

praktis (Ankersmit, 1987 : 374). 

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

makna sejarah meliputi sebagai berikut:  

a. Makna Ispiratif 

Makna ispiratif  berkaitan dengan rasa kebanggaan dari 

patriotisme. Rasa kebanggan sebagai suatu bangsa yang pada 

akhirnya membentuk perwatakan, dan kemauan bersama, sebagai 

dasar pembentukan kepribadian nasional, dalam arti bahwa 

pengalaman-pengalaman masa lampau akan membentuk struktur 

kepribadian nasional. 

b. Makna Rekreatif dan Instruktif 

Makna ini berkaitan dengan  nilai estetis dari sejarah, yaitu 

berupa cerita yang  indah tentang tokoh atau peristiwa sejarah. 

Disamping itu  sejarah akan memberi kepuasan dalam bentuk 

yang  diistilahkan Nugroho Notosusanto sebagai pesona perlawatan. 

c. Makna Edukatif 

Makna edukatif berkaitan dengan fungsi sebagai bahan 

pengajaran pada peserta didik, dengan mengambil nilai-nilai masa 



 26

lampau, yang  kemudian diajarkan pada peserta didik, sehingga 

memberi kearifan dan kebijaksanaan bagi yang  mempelajarinya 

(I.G. Widja, 1988 : 49-50). 

Berkaitan dengan makna edukatif, maka Pendidikan Sejarah 

mempunyai misi atau tuiuan yang  ingin disampaikan kepada para 

siswa, adapun mis pengajaran sejarah digambarkan sebagai berikut: 

(1) pengajaran dan pendidikan intelektual, (2) pengajaran dan pen-

didikan moral bangsa dan civil society yang  demokratis dan 

bertanggung jawab kepada masa depan bangsa (Djoko Surjo, 1991 : 

11). Rumusan lain mengenai misi sejarah dikatakan sebagai berikut: 

(1) Untuk membangkitkan serta minat sejarah tanah airnya, (2) untuk 

mendapatkan inspirasi dari sejarah, baik dari kisah-kisah 

kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa yang  merupakan tragedi 

nasional, (3) memberi pola pikir arah berfikir secara rasional, kritis 

dan empiris, (4) mengembangkan sikap mau menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan. (Sartono Kartodirdjo, 1982 43). Maka secara umum 

misi pengajaran sejarah meliputi unsur  (1) pengetahuan, (2) sikap, 

dan (3) ketrampilan. 

Sedangkan menurut GBPP 1994, Tujuan Pelajaran Sejarah 

terbagi dalam tujuan pengajaran umum, kemudian pengajaran umum 

dijabarkan dalam tujuan pengajaran khusus. Apabila kita melihat 

tujuan pengajaran sejarah menurut GBPP dapat dibagi menjadi tiga 

aspek pertama; aspek pengetahuan, kedua aspek sikap, dan ketiga 
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aspek psikomotor. Dari ketiga aspek tersebut secara garis besar tujuan 

pengajaran dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Aspek Pengetahuan (Kognitif) 

1) Menguasai pengetahuan tentang aktivitas manusia pada 

waktu yang  lampau dalam aspek eksternal dan internalnya. 

2) Menguasai pengetahuan tentang fakta-fakta khusus dari 

peristiwa masa lampau sesuai dengan waktu, tempat, serta 

kondisi pada waktu terjadi peristiwa. 

3) Mengetahui pengetahuan tentang unsur-unsur umum 

(generalisasi) yang  terlihat pada sejumlah peristiwa masa 

lampau.  

4) Menguasai pengetahuan tentang unsur perkembangan 

peristiwa masa lampau yang  berlanjut dari periode satu ke 

periode yang  lain. 

5) Menumbuhkan pengertian tentang hubungan fakta satu 

dengan fakta yang  lain secara berkaitan. 

6) Menumbuhkan keawasan bahwa keterkaitan fakta-fakta lebih 

penting dari fakta-fakta yang  berdiri sendiri. 

7) Menumbuhkan keawasan tentang pengaruh sosial dan 

kultural terhadap sejarah. 

8) Menumbuhkan keawasan tentang pengaruh sejarah terhadap 

pengembangan sosial dan kultur masyarakat. 
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9) Menumbuhkan pengertian tentang arti serta hubungan 

peristiwa masa lampau bagi situasi masa kini dalam 

perspektifnya dengan situasi yang  akan datang. 

b. Aspek Pengembangan Nilai dan Sikap (Afektif) 

1) menumbuhkan kesadaran sejarah pada siswa terutama dalam 

artian agar mereka mampu berfikir dan bertindak atau 

bertingkah laku dengan rasa tanggung jawab sejarah sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

2) penumbuhan sikap menghargai kepentingan atau kegunaan 

pengalaman masa lampau bagi hidup suatu bangsa masa kini. 

3) menumbuhkan sikap menghargai berbagai aspek kehidupan 

masa kini dari masyarakat di mana mereka hidup yang  

adalah hasil pertumbuhan di waktu yang  lampau. 

4) penumbuhan kesadaran akan perubahan-perubahan yang  

telah dan berlangsung di suatu bangsa yang  diharapkan 

menuju pada kehidupan yang  lebih baik di waktu yang  akan 

datang. 

c.   Aspek Ketrampilan (Psikomotor) 

1) menekankan pengembangan kemampuan dasar di kalangan 

siswa berupa kemampuan penyusunan sejarah. 

2) ketrampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan 

masalah kesejarahan. 
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3) kemampuan menelaah secara elementer buku-buku sejarah 

terutama yang  menyangkut sejarah bangsa. 

4) ketrampilan mengajukan pertanyaan produktif di sekitar 

masalah sejarah. 

5) ketrampilan mengembangkan cara-cara berfikir analisis 

tentang masalah sosial historis di lingkungan masyarakat. 

6) ketrampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara hidup. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang 

implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada  pembelajaran 

sejarah di SMA adalah metode kualitatif. 

Menurut Bogdan  dan Taylor penelitian  kualitatif adalah prosedur 

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

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002:3). 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan 

beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden 

dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moleong, 2002:5). 

Terkait dengan  jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian 

bertumpu pada pendekatan fenomologis, yakni usaha untuk memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi 

tertentu (Moleong, 2002:9). Disini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam 

dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka 

mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh 

30 
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mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan 

pendekatan inilah diharapkan bahwa implementasi KBK pada pembelaaran 

sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran dapat dideskripsikan secara lebih teliti dan 

mendalam. 

Adapun disain penelitiannya adalah studi kasus, berdasar pada 

pertimbangan bahwa tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran 

secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter  

yang khas dari kasus. Studi kasus digunakan untuk keperluan penelitian, 

mencari kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan  pola, kecenderungan, 

arah dan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan 

perkembangan masa depan (Muhadjir, 1990:62). 

Bentuk studi kasus dalam penelitian ini adalah Observational Case 

Studies dengan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan 

evaluasi hasil belajar di SMA Negeri 1 Ungaran. Observational Case Studies 

dengan memusatkan  perhatian pada aspek tertentu atau berbagai aspek dari 

suatu organisasi dengan menggunakan teknik observasi partisipasi (Bogdan 

dan Biklen, 1982:59). 

Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetapi lebih menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel 

atau keadaan. Kata-kata yang tergambar dalam penelitian deskriptif bertolak 

pada penafsiran data yang melalui suatu alur berfikir logis “tesa, antitesa dan 

sintesa”. Biklen (1982:38) menekankan bahwa penelitian yang bersifat 

deskriptif selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum 
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tentang berbagai fenomena sosial yang dtemukan, juga untuk 

mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut 

“mengapa” dan bagaimana”an-nya tentang sesuatu yang terjadi. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya  

fokus merupakan pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah perlunya KBK pada pembelajaran sejarah 

SMA, implementasi KBK pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Ungaran dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KBK. 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perlunya 

implementasi KBK di SMA adalah: 

1. Faktor kebijakan 

2. Faktor KBK itu sendiri 

Mengenai indikator implementasi KBK pada pembelajaran sejarah di 

SMA adalah: 

1. Menerapkan berbagai program yang telah diterapkan 

2. Menggunakan berbagai sumber belajar 

3. menerapkan berbagai model pembelajaran 

4. Menggunakan  berbagai metode dan media pembelajaran. 

5. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman 
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6. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

7. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa bukan hasil baik 

klasikal maupun individual. 

Sedangkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan KBK adalah 

1.  Aktivitas guru 

2.  Aktivitas siswa 

3.  Sarana dan prasarana 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Semarang, tepatnya di SMA 

negeri 1 Ungaran. Oleh karena KBK di kota Semarang baru diterapkan 

secara serempak pada bulan Juli tahun 2004 maka SMA tersebut menurut 

peneliti memenuhi syarat untuk dilaksanakan penelitian yaitu adanya 

kesamaan dalarn melaksanakan KBK di kelas X. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong 

2002 : 112). Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat 

kualitatif ini adalah sebagai berikut 

1.  Sumber data primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan responden atau informan lapangan yang 
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berkaitan dengan penelitian ini yaitu guru sejarah SMA yang berasal dari 

SMA Negeri 1 Ungaran. 

2.  Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, dokumen 

dan sumber lain yang relevan. Data sekunder yang telah peneliti gunakan 

berupa dokumen sekolah berkenaan dengan profil dari SMA Negeri 1 

Ungaran. 

 

D. Teknik Sampling 

 Teknik sampling disini adalah cara untuk mengambil sampel 

penelitian yaitu menentukan informan yang dianggap mampu menjawab dan 

memecahkan permasalahan yang peneliti ajukan. Tujuan dari sampling ini 

adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang 

unik dan guna menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan 

dan teori yang muncul. 

 Oleh karena bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif, maka sampel yang  digunakan adalah sampel bertujuan 

atau Purposive sample yakni menurut sample yang dihubungi dengan 

ketentuan tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan 

kata lain pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi 

kriteria untuk dijadikan anggota sampel, mereka kemudian menjadi sumber 

informasi mengenai orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. 
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Orang-orang yang ditentukan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan 

selanjutnya diminta menunjuk orang lain yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel. Demikian seterusnya sampai jumlah anggota yang 

diinginkan terpenuhi (Hasan 2002 : 68). 

Teknik sampel bertujuan ini, peneliti gunakan dengan pertimbangan 

adanya karakteristik dalam suatu populasi. Karakteristik yang dimaksud 

disini adalah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel yakni guru SMA 

tersebut telah menggunakan sistem KBK pada pembelajaran sejarah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data 

yang diperoleh dari lapangan (natural setting) sudah tentu data yang 

diperoleh dari lapangan harus lengkap, sehingga peneliti dalam waktu yang 

cukup lama berada di lapangan guna memperoleh gambaran proses yang 

komprehensif dan menyeluruh, dengan kata lain peneliti berusaha melakukan 

penghayatan terhadap implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Ungaran tahun ajaran 2004/2005. Untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

1.  Observasi langsung 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung di 

SMA Negeri 1 Ungaran dengan menekankan fokus dari observasi 

terlebih dahulu yaitu keadaan fisik di SMA Negeri 1 Ungaran dengan 
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menentukan sarana dan prasarana, media dan alat pembelajaran serta 

pembelajaran sejarah dengan sistem KBK. 

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti telah menetapkan aspek-

aspek tingkah laku yang hendak diobservasi yang kemudian peneliti rinci 

dalam bentuk pedoman agar lebih memudahkan peneliti dalam pengisian 

observasi. Pengisian observasi ini dalam bentuk memberi tanda chek list 

(√) pada salah satu jawaban yang telah peneliti sediakan pada instrumen 

observasi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti 

untuk mencatat hal-hal lain yang belum dirumuskan dalam instrumen 

observasi. 

2.  Wawancara 

Wawancara menurut Sudijono (2000:82) adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka dengan arah 

serta tujuan yang telah ditentukan.  

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang 

perlunya KBK di SMA, implementasi KBK pada pembelajaran sejarah 

dan juga hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi tersebut. 

Wawancara atau intervie ini bersifat "open ended' artinya bahwa 

wawancara dimana jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja, 

schingga peneliti dapat bertanya kepada informan tidak hanya tentang 

hakekat suatu peristiwa melainkan juga akan bertanya mengenai 

pendapat responden mengenai peristiwa tersebut. Disarnping itu, 
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terkadang peneliti juga akan meminta informan untuk mengemukakan 

pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat 

dipakai sebagai batu loncatan untuk mendapat keterangan lebih lanjut 

Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar dapat 

memberikan keterangan-keterangan tentang persoalan dan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian 

ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini, timbul 

masalah-masalah ingatan informan yang tidak sempurna, analisis 

responden yang tidak cermat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini 

peneliti juga akan memadukan sumber bukti dan wawancara ini dengan 

informasi-informasi lainnya yang memadai. 

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur 

yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong 2002 : 138). 

Dengan demikian, sebelum wawancara dengan informan tersebut 

dilakukan, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perlunya KBK di SMA, 

implementasi KBK pada pembelajaran sejarah dan juga hambatan-

hambatan yang muncul dalam implementasi KBK (instrumen terlampir). 

Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya 

pencatatan data yang peneliti lakukan dengan menyiapkan tape-recorder 

yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Mengingat bahwa tidak 

setiap informan suka dengan adanya alat tersebut karena merasa tidak 
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bebas ketika diwawancarai, maka peneliti meminta izin terlebih dahulu 

kepada informan dengan menggunakan tape-recorder tersebut. 

Di samping menggunakan tape recorder, peneliti juga membuat 

catatan-catatan yang berguna  untuk membantu peneliti dalam 

merencanakan pertanyaan berikutnya dan juga meminta peneliti untuk 

mencari pokok-pokok penting dalam pita suara sehingga mempermudah 

analisis. 

Meskipun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan 

merupakan sumber sekunder, jelas hal ini tidak bisa diabaikan  oleh 

peneliti. Dengan demikian peneliti tetap menggunakan data tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis melalui dokumen resmi, makalah-

makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. 

Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data 

melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai keadaan SMA yang 

diteliti yakni SMA Negeri 1 Ungaran 

Data tambahan lainnya adalah diperoleh dari foto, baik itu foto 

tentang orang dan latar penelitian. Dengan foto ini diharapkan 

kredibilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena telah 

sifat-sifat khas dari kasus yang diteliti dengan menggunakan foto. 
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data tidak dapat dilepaskan dari penelitian kualitatif 

karena terkait dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Hasil penelitian dikatakan valid dan reliabel apabila dilaksanakan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan 

teknik yang tepat.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi guna 

memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan  sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data  

itu. Denzim (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Moleong, 2002:178). Dari keempat triangulasi ini yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. 

Triangulasi sumber adalah teknik pengujian dengan cara 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh pada waktu dan alat yang beda. Pengujian data dengan teknik 

triangulasi sumber ini ditempuh melalui usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara tentang implementasi KBK pada pembelajaran sejarah SMA 

dan juga hambatan-hambatan pelaksanaan KBK. 
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2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini mengkroscek kepada 

siswa apakah guru-guru sejarah benar-benar menerapkan KBK pada 

pembelajaran sejarah SMA. 

Sedangkan triangulasi metode, digunakan peneliti untuk pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Untuk 

lebih jelasnya, berikut akan peneliti sajikan skema atau bagan mengenai 

pelaksanaan triangulasi metode seperti di bawah ini: 

Bagan 1 

Triangulasi metode 

 

Teknik sama   Sumber berbeda 

 

 

 

 

Sumber: Moleong , 2002 

 
Teknik triangulasi metode dengan melakukan wawancara dengan 

informan A, kemudian wawancara dengan informan B dengan items 

pertanyaan yang sama. Dengan demikian akan diperoleh data yang dapat 

digunakan untuk mengklasifikasi data di lapangan. 

 

 

Sumber informan B  

Sumber informan A  

Wawancara  
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G. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan  dan Tylor, analisis data adalah proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau 

ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk emmberikan 

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

Analisis data dilakukan dengan mengkaji makna yang terkandung 

didalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan 

antar kategori, dilakukan peneliti sebelum membuat interpretasi. Peranan 

statistik  tidak diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna 

dan konsep dari data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan 

penelitian, karena dalam penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif artinya 

data yang dianalisa dalam bentuk deskriptif fenomena,  tidak berupa angka 

atau koefisien tentang hubungan antar variabel. 

Menurut Milles dan Huberman (1992) ada dua jenis analisis data 

yaitu: 

1. Analisis mengalir / flow analysis models 

Dimana dalam analisis mengalir, tiga komponen analisis yakni reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara 

mengalir dengan  proses pengumpulan data dan saling bersamaan. 

2. Analisis interaksi / interactive analysis models 

Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga 
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komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau 

verifikasi) berinteraksi (Rachman, 1999:120). 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis kedua yakni model analisis interaksi atau interactive analysis models 

dengan langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mencari data melalui wawancara, observasi, dokumentasi di 

SMA Negeri 1 Ungaran, kemudian melaksanakan pencatatan data.   

2. Reduksi Data 

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya direduksi 

yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari 

kembali data yang diperlukan di lapangan.  

3. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi 

yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan 

kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan 

pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. 
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Secara sistematis, langkah-langkah analisis interaksi diatur dapat 

digambarkan dalam skema: 

Bagan 2 

Model Analisis Interaksi 

Pengumpulan  

Data 

Penyajian 
 Data  

Kesimpulan-
Kesimpulan 

Penarikan/Verifikasi 

Reduksi  
Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Milles dan Huberman dalam Rohidi, 1992:20) 

 

H. Prosedur Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dari penelitian ini, 

berikut akan diuraikan setiap pentahapannya: 

1. Tahap Orientasi 

Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. 

Dalam tahap ini peneliti belum menentukan fokus dari penelitian ini. 

Peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang kemungkinan adanya 
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masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian ini. Perkiraan itu 

muncul dari hasil membaca berbagai sumber tertulis dan juga hasil 

konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini yakni dosen 

pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing skripsi II. 

2. Tahap eksplorasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna 

mempertajam masalah, dan untuk dianalisis dalam rangka memecahkan 

masalah atau merumuskan kesimpulan atau menyusun teori. Disamping 

itu, pada tahap ini pun peneliti juga telah melakukan penafsiran data 

untuk mengetahui maknanya dalam konteks keseluruhan masalah sesuai 

dengan situasi alami, terutama menurut sudut pandang sumber datanya. 

3. Tahap pengecekan kebenaran hasil penelitian 

Hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun 

sebagai laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya 

sehingga ketika didistribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan 

tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan metode. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I Ungaran pada siswa kelas I 

yang telah melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Berdasarkan data 

yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumen resmi dari pihak 

sekolah, diperoleh mengenai profil dari SMA Negeri 1 Ungaran. 

SMA Negeri 1 Ungaran berdiri atas perjuangan panitia Pendiri SMA 

Persiapan Negeri Ungaran, sehingga berhasil keluar SK Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI tanggal 17 Juli 1965 Nomor 96/SK/B/65-66 tentang 

Pendirian SMA Negeri Ungaran. SMA Negeri didirikan di Ungaran karena 

Ungaran (waktu itu sebagai kota Kawedanan) akan dijadikan Ibukota 

Kabupaten Semarang. Dengan demikian SMA Negeri  Ungaran  sah dan 

resmi berdiri tahun 1965 dengan murid kelas I sebanyak 111 orang dan 

menempati gedung SRC (Sekolah Rakyat Latihan) sebanyak 4 kelas. Baru 

pada tahun 1968 gedung ini diberikan kepada SMA. Gedung ini berlokasi 

diJalan Diponegoro 185 Ungaran. Lokasi gedung tersebut bersebelahan 

dengan SD Sidomulyo. Pada perkembangan selanjutnya gedung SD 

Sidomulyo dihibahkan kepada SMA sehingga area lebih luas. Dengan 

demikian kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, lancar 

dan bersemangat. Hal ini dimungkinkan karena adanya kerjasama yang baik 

antara panitia pendiri SMA Negeri, POM SMA dengan pemerintah daerah 
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dan instansi terkait. Pada tahun 1983-an nama SMA Negeri Ungaran berubah 

menjadi SMA Negeri 1 Ungaran, karena di wilayah Kecamatan Ungaran 

berdiri SMA negeri yang baru, yakni yang kemudian menjadi SMA Negeri 2 

Ungaran. Selanjutnya sesuai dengan perubahan kurikulum 1984 menjadi 

kurikulum 1994, SMA Negeri 1 Ungaran berganti nama menjadi SMU 

Negeri 1 Ungaran. 

SMA Negeri 1 Ungaran terletak di Jalan Diponegoro 42 

Ungaran.Luas sekolah ini terdiri dari luas tanah ± 7538 m2 dan luas 

bangunan ± 2973 m2. 

Staff pengajar atau guru yang dimiliki SMA Negeri 1 Ungaran 

sebanyak 69 orang dengan rincian 51 orang berstatus sebagai guru tetap dan 

18 orang sebagai guru tidak tetap. Khusus untuk mata pelajaran sejarah 

sebanyak 3 orang dengan karakteristik guru yakni nama : Dra Rahmawati, 

Sri Rahayu, BA, Drs. Woro Sri Winarno. 

Tahun ajaran 2004/2005 SMA Negeri 1 Ungaran memiliki 26 kelas 

dengan perincian jumlah keseluruhan siswa kelas X ada 332 orang yang 

terbagi ke dalam sembilan kelas. Untuk jumlah keseluruhan siswa kelas XI 

ada 305 orang yang terbagi ke dalam delapan kelas dan untuk jumlah 

keseluruhan siswa kelas XII ada 322 orang yang terbagi ke dalam sembilan 

kelas. 

Keberadaan SMA Negeri 1 Ungaran ini dengan berbagai situasi dan 

kondisinya diketahui telah menunjukkan arti fungsi dan peranannya sebagai 
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lembaga sekolah. Fungsi dan peranannya tersebut nampak pada tujuan dan 

harapannya, agar dapat membentuk insan intelektual yang sanggup dan 

mampu bertahan di tengah kisaran jaman. Keberadaan lembaga tersebut 

merupakan harapan utama, baik dari lembaga SMA Negeri 1 Ungaran 

sendiri maupun masyarakat dalam luas. Terbukti SMA Negeri 1 Ungaran 

menjadi sekolah Favorit di Ungaran. Pencapaian harapan itu banyak 

ditentukan atau dipengaruhi oleh kualitas pendayagunaan sarana dan pra-

sarana yang dimiliki oleh lembaga itu termasuk pendayagunaan sumber 

belajarnya dan media pendidikannya. 

Berdasarkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi SMA Negeri 1 

Ungaran sebagai "rona" dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa keadaan 

sekolah cukup mendukung untuk kelancaran proses belajar mengajar. 

Kondisi demikian dapat dilihat dari segi pemeliharaan (pengaturan dan ke-

bersihan) dan pemanfaatannya. Terdapat ruang untuk pimpinan sekolah 

yang terpisah, telah ada ruang guru dan ruang tata usaha atau administrasi 

sekolah yang telah dilengkapi komputer. Ada pula ruang laboratorium serta 

sebuah ruang perpustakaan. Sudah tentu ruang kelas yang paling utama 

karena untuk berjalannya proses belajar mengajar. Perawatan dan kebersihan 

ruang kelas ini ternyata cukup terjaga dengan baik. 

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti: 

laboratorium perpustakaan serta media pendidikan di sekolah ini sudah 

cukup memadai terutama dalam menunjang proses belajar mengajar bidang 

studi, kimia, fisika, dan biologi. Namun khusus untuk penunjang PBM 
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bidang studi IPS-Sejarah masih sangat terbatas, kecuali adanya beberapa 

peta umum dan beberapa gambar para pahlawan. Bahkan belum dimilikinya 

laboratorium khusus untuk pelajaran ilmu-ilmu sosialnya.Kondisi 

perpustakaan walaupun telah tersedia ruang khusus dan banyak buku-buku, 

namun untuk buku sejarah, tergolong sedikit. Bahkan belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal di lingkungan siswa.  

Oleh karena itu untuk menunjang proses belajar mengajar sejarah 

siswa harus membeli sendiri, walaupun banyak siswa yang belum mampu 

membeli buku teks sejarah. Dengan demikian, kadangkala dalam proses 

belajar mengajar bidang studi tersebut masih menuntut guru untuk 

memberikan catatan. Demikian juga untuk keperluan alat peraga serta media 

pembelajaran masih terbatas sekali. 

Situasi dan kondisi proses belajar mengajar di sekolah ini dapat 

diketahui sudah berjalan dengan baik dan tertib. Kondisi demikian selain 

didukung oleh sebagian guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi disiplin 

ilmunya. Ditunjang pula oleh beberapa faktor yang dapat diciptakan di 

lingkungan sekolah ini. Faktor-faktor tersebut antara lain, terwujudnya 

sistem koordinasi yang terstruktur, baik para pimpinan sekolah maupun 

guru-guru dan karyawan serta siswa-siswanya. Tingkat kedisiplinan sekolah 

mengikat dan bangunan sekolah yang sesuai untuk terlaksananya tata tertib 

sekolah.  

Keadaan dan kondisi siswanya yang berjumlah cukup banyak, 

sebagian besar berasal dari daerah sekitar sekolah tersebut yang mempunyai 
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latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan potensi input dari para 

siswanya sebagian besar memiliki prestasi yang baik. Hal ini dapat diketahui 

dari keterangan guru dan Kepala Sekolah, sebagian besar anak-anak yang 

masuk sekolah ini NEM-nya baik (rata-rata standar yang diterima di sekolah 

negeri). Hal ini dapat diperkuat dari pernyataan beberapa siswa yang sempat 

diwawancarai, bahwa selain motivasi yang berbeda-beda (karena dekat, 

mendengar sekolah baik dsb) menyatakan karena masuk di negeri sebagai 

sekolah favorit. Kelancaran PMB di sekolah ini juga cepat diketahui dari 

keterangan beberapa guru selama PBM tersebut jarang terjadi jam-jam 

kosong, kecuali jika ada guru yang benar-benar berhalangan. Keadaan 

demikian guru harus mengirim tugas, sehingga tak pernah terjadi siswa 

dipulangkan pada jam-jam sebelun usai jam terakhir. Tingkat kenakalan 

siswa di sekolah ini relatif kecil sekali, sekalipun menurut keterangan 

berdasarkan data kasus dari guru BP juga sering menangani beberapa kasus 

siswa. Namun demikian jenis dari kriteria masih ringan dan pada tingkat 

yang wajar.  

Kondisi tersebut dapat dirasakan sejak berada dan berfungsinya guru 

BP di sekolah ini. Bahkan kenyataan tersebut dapat juga diketahui dengan 

pengamatan  secara langsung (di dalam kelas) maupun di luar kelas, temasuk 

waktu istirahat. Mereka nampak sabar, sopan dan saling hormat.  

Ketertiban berpakaian seragam secara tertib maupun cara komunikasi 

dengan guru, karyawan, praktikan dan termasuk antar siswa yang dapat 

diamati langsung. Pelaksanaan PBM di sekolah ini juga berdasarkan 
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kurikulum 1994 seperti yang digunakan di sekolah lain yang sejenis. 

Sebagian operasional pelaksanaan kurikulum tersebut telah didukung oleh 

keberedaan para guru, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu 

keguruannya.  

Penyusunan rencana atau program pengajaran di sekolah ini sudah 

nampak terstruktur rapi. Selain dapat dilihat dari sistem pembagian tugas 

yang jelas, juga dapat diketahui dari sistem administrasi yang sudah 

terstruktur. Juga didukung keberadaan OSIS yang sudah nampak fungsinya. 

Di sekolah ini berbagai kegiatan ekstra yang bersifat kerokhanian nampak 

sekali.  

Suatu beban dan resiko yang sering dirasakan dari pihak sekolah 

sebagai suatu kendala utama adalah bertahan sebagai sekolah unggulan. 

Pihak sekolah merasa perlu memperhatikan upaya membina para siswanya 

untuk bergairah belajar dengan tekun dan disiplin perlu didukung kesabaran 

dan kecermatan serta tanggung jawab moral dan intelektual bagi para 

gurunya. Di samping itu, sekolah juga memperhatikan perlunya sarana 

prasarana penunjang PBM yang dapat meningkatkan kualitas peserta 

didiknya.  

Berbagai upaya untuk memperhatikan tanggung jawab tersebut, 

berdasarkan informasi dari beberapa tenaga pengajar dan wakil pimpinan 

sekolah diketahui hasilnya cukup menggembirakan. Hasil UAN di sekolah 

ini rata-rata sudah baik. Dalam situasi dan kondisi intektual seperti tersebut 
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di atas juga melibatkan eksistensi para guru guru yang mengajar di sekolah 

ini.   

 

B. Pemahaman Guru Sejarah Terhadap Kurikulum Berbasis 

Kompetensi di SMA Negeri 1 Ungaran  

Pada akhir-akhir ini penyampaian mata pelajaran sejarah di 

sekolah-sekolah banyak dibicarakan. Hal ini berhubungan erat dengan 

kondisi para siswa dalam  belajar sejarah. Pada umumnya para siswa akan 

merasa malas apabila menghadapi pelajaran Sejarah, lebih-lebih apabila 

pelajaran Sejarah itu disampaikan pada jam-jam terakhir. Mereka akan 

merasa bosan dan mengantuk. Beberapa siswa ketika ditanya sebagian besar 

menyatakan bahwa pelajaran Sejarah sering diidentikkan dengan cerita atau 

dongeng. Bahkan ada sementara siswa yang menganggap bahwa guru 

Sejarah adalah seorang pembohong yang hanya pandai bercerita saja, seperti 

halnya apabila seorang ibu sedang mendongeng kepada anak-anaknya 

sebagai pengantar tidur. 

Hal ini merupakan salah satu kendala bagi pengajaran sejarah. Selain 

itu sumber bagi pengajaran sejarah dirasa juga masih kurang. GBPP yang 

sering berubah–ubah serta banyaknya pengajar sejarah yang bukan berasal 

dari disiplin ilmu sejarah. Selain itu, kenyataan yang ada sekarang ini adalah 

menurunnya minat baca masyarakat terhadap bacaan sejarah. Hal tersebut 

tidak terlepas dari banyaknya buku bacaan yang lebih menarik bagi mereka. 

Belum lagi cerita-cerita lewat TV yang nampaknya lebih mengasyikkan 
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daripada buku sejarah. Pahlawan dan idola  mereka lebih tampak nyata 

mengarah kepada tokoh-tokoh di serial TV dari pada pahlawan sejarah 

bangsa. Bagi kebanyakan orang, sejarah semakin tersisih dari kenyataan hi-

dup masyarakat kita. Demikian kata guru sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran.  

Disamping itu, siswa juga cukup mampu membedakan apa yang diajarkan, baik 

mengenai makna konsep dan nilai yang kenyataannya sering berlawanan 

dengan apa yang dilakukan, terutama di kalangan tokoh masyarakat. Sikap 

kritis ini ternyata mampu menyisihkan pelajaran Sejarah di dalam 

kehidupan masyarakat. Apabila bentuk sajian dalam buku dan pelajaran 

Sejarah masih cenderung pada bentuk sajian yang tradisional, maka lebih 

sering tidak mampu menyajikan makna utama suatu peristiwa bagi suatu 

perjuangan manusia di dalam mencari identitas diri dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu dikaji figur dan tanggung jawab guru sejarah. Demikian 

pendapat beberapa guru IPS Sejarah yang dimintai pendapat mengenai figur 

guru Sejarah di Ungaran.  

Oleh karena itu, guru sebagai komponen yang utama dalam 

pendidikan harus mampu berperan serta secara aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga yang profesional sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang ini. Untuk dapat memenuhi tuntutan 

masyarakat ini maka seorang guru harus memenuhi beberapa syarat, antara 

lain:  

1. Harus membina sikap yang baik terhadap siswa dan sesama guru, 

misalnya bersikap terbuka dan demokratis.  
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2. Mau melaksanakan eksperimen dalam kegiatan belajar.  

3. Harus memahami dan menempatkan diri, sebagai pendidik harus mampu 

menjadikan dirinya sendiri sebagai tauladan serta menghindarkan 

perbuatan yang tercela dan tingkah laku yang akan menjatuhkan martabat 

seorang pendidik.  

4. Dalam menyampaikan materi harus memiliki sepuluh kemampuan guru, 

misalnya: menggunakan metode, media yang tepat, mampu menguasai 

materi dan mampu mengelola kelas. 

Berdasarkan. observasi peneliti, dari berbagai faktor yang harus 

dipenuhi oleh seorang guru itu, tak semuanya mampu dilaksanakan, 

khususnya guru bidang studi sejarah. Banyak kendala yang merintangi 

pelaksanaan pengajaran sejarah. Adapun kendala-kendala yang ditemui itu 

antara lain: ) kurangnya sumber yang dimiliki oleh seorang pengajar sejarah, 

2) Adanya  guru bidang sejarah yang dirangkap oleh guru bidang lain, dan 3) 

GBPP sejarah yang tidak tetap atau sering berubah-ubah. Kendala-kendala 

tersebut cukup berpengaruh dalam mencapai tujuan pengajaran sejarah. 

Lebih-lebih bila dikaitkan dengan fungsi dari pengajaran sejarah sendiri 

yaitu sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan jiwa 

nasionalisme dan patriotisme.  

Menurut guru-guru sejarah di SMA N I Ungaran penerapan KBK 

masih perlu diteruskan, walaupun begitu sebaiknya diterapkan secara 

berjenjang baik itu di tingkat SD dan SMP karena hal ini merupakan 

kontinuitas. 
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Salah seorang guru menyatakan pula bahwa KBK masih perlu 

diterapkan. Karena kalau diterapkan sejak dari SD siswa dapat memiliki 

pengalaman langsung dan tidak hanya secara teoritis saja. 

Sebelum tahun ajaran guru haruslah mempersiapkan atau 

merencanakan pembelajaran meliputi perencanaan program tahunan, 

program semesteran, program mingguan, program harian dan silabus. Untuk 

program tahunan, semesteran, mingguan dan harian tersebut disusun dengan 

acuan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Sedangkan untuk silabus disusun dengan mengacu pada standar kompetensi, 

kompetensi dasar serta materi pokok yang telah ditetapkan pemerintah untuk 

kemudian dikembangkan sendiri olah sekolah atau guru. 

Isi dari silabus sangat kompleks, terdiri atas standar  kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber  atau bahan atau alat. Bagian-bagian tersebut 

dikemas dalam satu rangkaian tabel. Manfaat dari silabus adalah sebagai 

pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti 

pembuatan rencana pembelaaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan 

pengembangan sistem nilai. Hal ini sangat sulit untuk dicerna oleh guru. 

Hambatan-hambatan dalam penyusunan silabus adalah keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya, sehingga dalam menyusun silabus guru terbiasa 

dengan pola yang praktis yakni menggunakan model top down. Dengan kata 

lain guru tidak membuat silabus sendiri melainkan menunggu silabus dari 

Depdiknas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau dari MGMP. 
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Silabus adalah rangkaian dari program-program kerja KBK, dimana 

pada silabus terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, 

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

bahan atau alat. 

Dalam menyusun  silabus memerlukan guru yang kualified terkait 

dengan perencanaan metode atau strategi pembelajaran, media pembelajaran 

serta  sistem penilaian yang sesuai dengan kondisi dan potensi siswa dan 

lingkungan masing-masing. 

Guru di SMA 1 Ungaran kesulitan dalam penyusunan silabus adalah 

hambatan yang berasal dari guru yang masih kurang kreatif dalam menyusun 

silabus, hal ini terkait dengan keterbatasan alokasi waktu, tenaga dan biaya 

dari guru tersebut. 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

implikasi kurikulum berbasis kompetensi pada perencanaan program 

pembelajaran adalah pengembangan program tahunan, semesteran dan 

silabus. Silabus adalah acuan untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran, yang bersifat hierarkis atau berurutan yaitu dengan urutan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau uraian materi, 

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

bahan atau alat. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar materi 

pokok dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan 

penentuan uraian materi pembelajaran, indikator pencapaian dan penilaian 

dikembangkan oleh masing-masing daerah atau sekolah. Dalam penyusunan 
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silabus, diperlukan guru yang kualified dalam arti guru harus memiliki 

kreatifitas yang tinggi dalam merencanakan metode dan media pembelajaran 

serta sistem penilaiannya. Hambatan dalam penyusunan silabus adalah 

keterbatasan alokasi waktu, tenaga dan biaya sehingga dalam menyusun 

silabus guru terbiasa dengan pola yang praktis yakni menggunakan model 

top down. 

Proses pembelajaran sejarah berdasar KBK, diawali dengan kegiatan 

rutin, dilanjutkan dengan kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses 

pembelajaran dengan sistem KBK lebih menuntut guru agar lebih kreatif 

dalam mengkondisikan lingkungan belajar sehingga menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi peserta didik. Disini guru bukan lagi sebagai subyek 

centre melainkan  hanya sebagai motivator dan inovator. Sedemikian rupa 

KBK ini dimplikasikan pada pembelajaran sejarah sehingga akan tercapai 

kondisi belajar yang berkualitas yaitu belajar mengetahui, belajar 

melakukan, belajar dalam hidup kebersamaan dan belajar menjadi diri 

sendiri. 

 Dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas tersebut 

dibutuhkan kreatifitas guru dalam menerapkan metode dan penggunaan 

media yang baik. Metode yang paling cocok digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah metode bervariasi. Sedangkan media, sebagai alat yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran berfungsi untuk merangsang 

siswa agar lebih giat belajar dan memusatkan perhatiannya pada 

pembelajaran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media 
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adalah kesesuaian media dengan tujuan, materi, pengalaman siswa, 

kemampuan guru sendiri, efektifitas dan efisiensinya. 

Hambatan dalam proses pembelajaran adalah berasal dari siswa. 

Dimana siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena mereka masih terbelenggu dengan kultur lama dan terbiasa dengan 

model disuapi, maksudnya mereka sudah terbiasa dengan metode ceramah 

yang hanya sekedar transfer knowledge saja. Disamping juga karena intik 

siswa yang rendah. Hambatan lain adalah kurangnya sarana dan prasarana 

sekolah sehingga  metode dan media yang bervariasi belum dapat 

dimaksimalkan. 

Pada kurikulum terdahulu, guru kurang menyadari peranannya untuk 

menumbuhkan pemahaman materi kepada siswanya melainkan hanya 

sekedar transfer knowledge yang sifatnya hafalan, padahal kebanyakan 

siswa mengalami kesulitan dalam menghafal tanggal, bulan, dan tahun  

peristiwa, apalagi fakta-fakta sejarah. Dengan metode mengajar 

konvensional dan monoton yakni ceramah, menyebabkan kebosanana pada 

siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Ada beberapa  siswa yang membuat 

coret-coretan, menggambar dan menulis kalimat-kalimat yang tidak ada 

hubungannya dengan materi yang sedang dijelaskan pada bagian belakang 

buku atau pada sobekan kertas, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh 

dan suntuk. Sedangkan siswa yang masih tetap mendengarkan penjelasan 

guru dan menahan kantuk beralasan duduknya paling depan, takut dan malu 
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bila ditegur guru dan ada yang beralasan dapat memahami materi kalau 

dijelaskan terlebih dahulu. 

Dengan KBK pengetahuan atau materi sejarah bukan hanya untuk 

diambil dan diingat siswa, melainkan harus merekonstruksi pengetahuan itu 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam proses  

pembelajaran, siswa membangun sendiri  pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian siswalah 

yang menjadi pusat kegiatan, sedangkan guru menjadi fasilitator dalam 

proses tersebut. 

Metode yang paling tepat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

sejarah disini adalah metode bervariasi, yakni satu tatap muka tidak hanya 

satu metode saja melainkan juga menggunakan metode-metode lain. 

Contohnya, untuk pembahasan satu materi digunakan metode ceramah, 

diskusi dan tanya jawab. 

Disamping metode, dalam pembelajaran sejarah juga diperlukan 

media yang beragam. Media yang baik belum tentu mahal. Pembuatan 

media dari alat yang sederhana tapi menarikisa digunakan untuk memotivasi 

siswa dalam pembelajaran. Misalkan, media kartu yang hanya dibuat  dari 

kertas. Dari media siswa dapat mengetahui dan mendeskripsikan mengenai 

metode-metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi 

dan historiografi. 

Pembelajaran sejarah dengan sistem KBK ini tidak harus 

dilaksanakan didalam kelas, namun juga bisa dilakukan diluar kelas, 
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misalnya di perpustakaan, di halaman sekolah bahkan bisa keluar dari 

sekolah seperti kunjungan ke museum, Gedong Songo atau tempat-tempat 

bersejarah lainnya. Intinya seorang guru haruslah dapat membuat siswa 

tertarik dan senang terhadap pelajaran dan dapat merangsang kreatifitas 

siswa sehingga dari pengalaman belajarnya tersebut dapat tercapai life skill 

atau kecakapan hidup. 

Hambatan-hambatan di dalam proses pembelajaran adalah 

keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, keterbatasan waktu, tenaga dan 

biaya sehingga penerapan metode dan media  kurang variatif, serta 

hamabtan dari kesiapan siswa itu sendiri. Disamping itu, alokasi waktu 

pembelajaran sangat kurang, padahal muatan materi yang harus disampaikan 

masih banyak. 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran guru harus memperhatikan unsur metode dan 

media yang bervariasi dan beragam sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik, efektif dan efisien. Proses pembelajaran tdak 

harus monoton dilakukan didalam kelas melainkan juga bisa dilakukan 

diluar kelas bahkan luar sekolah. Hambatan dalam proses pembelajaran 

adalah strategi atau metode dan media pembelajaran yang kurang kreatif dan 

beragam yang disebabkan oleh  adanya keterbatasan tenaga, biaya, sarana 

dan prasarana dan hambatan  dari siswa yang kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, serta alokasi waktu yang sedikit sedangkan muatan materi 

banyak. 
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Evaluasi hasil belajar mata pelajaran sejarah dalam kaitannya dengan 

implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi menyangkut ranah kognitif 

dan afektif, sedangkan aspek psikomotorik telah dihapus khusus untuk 

pelajaran sejarah. Untuk mendapatkan ranah penilaian tersebut dilakukan 

dengan penilaian kelas dan penilaian performasi siswa. 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, 

dan ujian akhir. Bentuk soalnya berupa 50 soal obyektif dan 5 soal essay 

(sesuai dengan pedoman dari Depdiknas). Penskoran pilihan ganda dapat 

dilakukan dengan rumus: 

Skor = 
N

B 100×  

B = Jumlah banyaknya butir yang dijawab benar 

N = Banyaknya soal 

Penskoran untuk uraian obyektif, bila jawaban benar skornya 5, bila 

kurang benar atau kurang lengkap bisa diberi skor 4, 3, 2 (tergantung 

seberapa tinggi tingkat ketidaklengkapannya), dan untuk jawaban salah 

tetapi diberi skor 1 dan 0 untuk yang tidak mengisi jawaban. Sedangkan 

penilaian performansi didapatkan pada pengamatan keaktifan siswa, 

kedisiplinan dan lain-lain. 

Terkait dengan penilaian performasi ini, guru harus sedapat mungkin 

mengamati tiap-tiap siswa sehingga guru harus mengenal seluruh siswa. 

Siswa yang aktif harus diberi reward atau nilai tambahan sehingga menjadi 

motivasi bagi siswa yang tidak aktif untuk kemudian berusaha lebih aktif 

lagi dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
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ini dapat dilihat dari kemampuan kerja siswa seperti sering bertanya, 

berpendapat, berani tampil didepan kelas dan lain-lain. 

Dalam sistem evaluasi ini dikenal adanya sistem belajar tuntas. 

Mengenai sistem belajar tuntas, sesuai dengan SKBM (Standar Ketuntasan 

Belajar Minimum). SKBM untuk IPA adalah 5,5 dan untuk IPS 6,0. 

sehingga, implikasi untuk mata pelajaran sejarah bahwa  siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 60 harus mengikuti remidi, sedang bagi siswa 

yang mendapat nilai lebih dari 60 mengikuti program pengayaan. 

Pelaksanaan remidi dan pengayaan dilakukan pada hari dan jam khusus 

yakni pada hari Sabtu jam 12.00 WIB. Hasil evaluasi belajar siwa tersebut 

didokumentasikan dalam bentuk lembar hasil belajar siswa (LHBS). 

Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi adalah pola pikir masyarakat 

yang belum bisa menerima model penilaian yang ditampilkan. 

Uraian serupa juga dikemukakan oleh seorang guru bahwa evaluasi 

hasil belajar menyangkut ranah kognitif dan afektif. Penialian kognitif dapat 

diperoleh dari hasil ulangan harian (UHT), semesteran dan tes akhir 

semester, penyelesaian tugas-tugas rumah atau PR. Bentuk soal atau 

instrumen tes yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi belajar 

sejarah adalah pilihan ganda dan essay. Sedang afektif afektif dapat 

diperoleh dari pengamatan terhadap kedisiplinan, seperti kedisiplinan dalam 

mengikuti proses belajar mengajar, kedisiplinan pengumpulan tugas-tugas 

dan sebagainya, pengamatan terhadap kerjasama dan lain-lain. Hal yang 
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harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi adalah menyangkut 

kedalaman materi, luas tidaknya kompetensi dasar, dan ketuntasan belajar. 

Mengenai sistem belajar tuntas, diperoleh keterangan bahwa siswa 

yang mendapat nilai kurang dari 60 harus mengikuti remidi, sedang bagi 

siswa yang mendapat nilai lebih dari 60 mengikuti program pengayaan. 

Pelaksanaan remidi dan pengayaan dilakukan satu minggu setelah UHT. 

Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi adalah keterbatasan waktu 

dan tenaga guru yang dikarenakan tidak berimbangnya antara jumlah siswa 

dan guru. 

Dari pendapat-pendapat diatas, peneliti  simpulkan bahwa guru 

sejarah harus selalu membuat dan mengadakan evaluasi hasil belajar setelah 

kompetensi dasar tersebut tercapai. Aspek penilaian meliputi aspek kognitif 

dan afektif. Teknik penilaian aspek kognitif diperoleh dari hasil dari tes 

tertulis atau dari hasil tugas-tugas siswa, sedangkan afektifnya dapat dilihat 

dari sikap siswa, seperti kedisiplinannya, kerjasama dengan temannya, 

kecakapan bertanya dan sebagainya. Pelaksanaan evaluasi harus 

memperhatikan kedalaman materi, luas tidaknya kompetensi dasar, dan 

ketuntasan belajar. Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi pola pikir 

masarakat yang belum bisa menerima model penilaian yang ditampilkan, 

disamping keterbatasan waktu dan tenaga dari guru. 

Dengan demikian penilaian berbasis kelas dapat dilakukan dengan 

melihat hasil belajar siswa berupa pengalaman kerja siswa (portofolio), hasil 

karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis 
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(paper and pen) dengan memperhatikan tiga ranah yaitu pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), ketrampilan (psikomotorik) secara proporsional 

sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan adalah 

pembelajaran yang memberdayakan semua potensi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan sehingga mendorong individu untuk 

belajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. 

Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS) memuat berbagai 

pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk 

meningkatkan mutu hasil belajar. 

 

C.  Implementasi Pembelajaran Sejarah Dengan Kurikulum 2004 

“Sebagai seorang guru sejarah yang mengajar dari kelas I sampai 

kelas III saya dihadapkan pada kesulitan mengatasi betapa banyaknya 

bahan pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa terutama di kelas 

III. Selain itu kami juga dihadapkan pada tuntutan administratif terutama 

masalah satpel (satuan pelajaran), program Semester dan tahunan serta 

hasil ulangan formatif dan sumatif yang harus selalu baik. Beban kami 

bertambah berat serta rasa tegang muncul kembali terutama ketika kepala 

sekolah mengumumkan bahwa sekolah kami akan mendapat kunjungan 

pengawas, dan kami diminta memenuhi kelengkapan administratif. Hal itu 

berarti kami harus memfotocopy program satpel dan menjilidnya dengan 

baik – dengan biaya sendiri- mengumpulkan semua kelengkapan 
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administrasi kelas dan memperlihatkannya kepada pengawas bersama 

dengan buku sumber tertentu yang secara resmi dianjurkan dari atas.” 

(Wawancara dengan Dra. Rahmawati, M.Pd, 18 Juli 2005) 

Dari pendapat seorang guru sejarah yang dicantumkan pada awal 

tulisan ini, secara garis besar terdapat dua aspek pokok masalah. Pertama, 

guru memandang kurikulum dan materi pelajaran dalam GBPP (garis-garis 

Besar Program Pengajaran) sebagai beban bagi mereka dan semuanya harus 

disajikan/diceramahkan dengan tuntas dari A sampai Z. Guru menganggap 

bahwa pusat kegiatan belajar adalah pada guru dan bukan pada siswa. 

Kedua,  guru memandang secara negatif kehadiran pengawas disekolahnya 

dan menyebabkan dia memiliki beban tambahan bahkan menjadikan dirinya 

tegang. Pendapat yang tentu saja tidak mewakili semua guru sejarah SMA 

tersebut sebenarnya sering muncul dalam kegiatan diskusi MGMP 

(Musyawarah  Guru Mata Pelajaran), dalam kegiatan  penataran, 

perkuliahan serta yang terekam melalui kegiatan penelitian lapangan. 

Pandangan guru mengenai kurikulum dan GBPP yang menjadi 

acuan, seperti dikutip di atas, mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan guru dalam mencari pendekatan belajar dan dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Guru merasa dirinya hanya merupakan  

penyampai bahan pelajaran dan bukan sebagai fasilitator yang membuat 

siswa belajar.  Tentu saja dengan anggapan seperti itu setiap guru akan 

merasa dibebani dengan uraikan GBPP IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Sejarah. Pandangan seperti ini juga diperburuk dengan beredarnya buku-
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buku sumber sejarah di lapangan yang berusaha menjadi buku pegangan 

yang paling lengkap dengan memuat sebanyak mungkin fakta-fakta sejarah. 

Guru sering kali memilih buku sumber pegangan siswa yang sekuansi 

penulisannya mirip dengan sekuensi GBPP. Mereka menganggap bahwa 

semua uraian materi tersebut harus disampaikan  kepada siswanya hingga 

selesai melalui KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di dalam kelas. 

Pandangan di atas bisa juga terjadi bukan karena ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan guru dalam memilih pendekatan belajar, melainkan  

karena lingkungan dan tuntutan kurikulum itu sendiri dan sistem yang 

selama ini  dianut oleh dunia pendidikan. Guru hanya merupakan salah satu 

unsur dari sistem yang berlaku di sekolah dan sekolah merupakan  unsur dari 

sistem yang lebih luas yaitu kurikulum yang diberlakukan secara nasional 

dan dengan pendekatan yang sentralistik. Melalui sistem tersebut sekolah 

dikontrol oleh birokrasi melalui kantor departemen, kantor dinas, dan kantor 

wilayah. Pengawas merupakan kepanjangan tangan birokrasi yang akan 

mengawasi terselenggaranya sistem tersebut melalui tes objektif yang 

dilakukan secara lokal, regional atau nasional. Dengan sistem tersebut 

mudah difahami apabila guru berusaha mengejar target pencapaian 

kurikulum dan dia sendiri berperan sebagai mesin penyampai materi 

pelajaran agar siswa bisa mengerjakan  soal-soal test model persamaan ujian 

nasional. 

Dengan sistem tersebut guru akan memandang dirinya sebagai pusat 

kegiatan belajar. Sedangkan siswa dipandang sebagai unsur yang harus 
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menerima apa yang disampaikan oleh guru. Mereka merasa bertanggung 

jawab bahwa semua  materi yang disampaiakan oleh guru. Mereka merasa 

bertanggung jawab bahwa semua materi yang  terdapat daalm GBPP harus 

disampaikan atau diekspositorikan oleh guru dalam kegiatan tatap muka. 

Mungkin mereka akan merasa berdosa apabila bahan pelajaran yang mereka 

anggap banyak tersebut diserahkan kepada siswa untuk dipelajari bersama-

sama di rumah atau dipelajari melalui pendekatan  belajar mengajar yang 

lain yang melibatkan kedua belah pihak, guru dan siswa. Hasil pengamatan 

mengajar di beberapa SMA menunjukkan bahwa masih banyak guru sejarah 

yang menempatkan dirinya  sebagai satu-satunya orang yang “berhak” 

menyampaikan materi pelajaran. Potensi siswa, dengan pengalaman yang 

dibawanya dari rumah dan pengalaman belajar sejarah pada kelas terdahulu 

serta buku-buku pegangan yang dibawanya ke kelas, tidak dimanfaatkan 

oleh guru secara maksimal untuk mengembangkan materi pelajaran. 

Pandangan negatif guru terhadap kehadiran seorang pengawas di 

sekolahnya bukan disebabkan oleh sosok pribadi pengawas melainkan 

karena ketidaksukaan terhadap birokrasi yang selama ini membelenggu 

mereka. Selama pemerintahan orde baru, birokrasi telah mewajibkan  guru-

guru untuk menjadi anggota  partai politik atau organisasi tertentu, 

mengambil sumpah, melakukan upacara, mengikuti penataran dan beban-

beban administrasi-birokrasi lainnya. Keseragaman merupakan salah satu 

ciri politik Orde Baru yang diterapkan terhadap semua institusi termasuk 

persekolahan. Oleh karena itu, selama Orde Baru, guru merasa takut apabila 
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satpel (satuan pelajaran) dan Renpel (Rencana Pelajaran) yang mereka buat 

tidak menggunakan model yang dianjurkan oleh pengawas, tidak 

menggunakan buku sumber yang diwajibkan dari atas, atau tidak 

menggunakan seragam serta atribut tertentu  ketika pengawas datang di 

sekolah mereka. Bagi mereka pelanggaran terhadap semua itu berarti 

menurunnya konduite dan berakibat pada sulitnya  dalam promosi kenaikan 

pangkat.  

Pengalaman guru ketika berhubungan dengan atasannya dalam 

urusan kenaikan pangkat misalnya, menyebabkan mereka bersikap apriori 

terhadap “rekan diskusi” mereka, para pengawas. Urusan kenaikan pangkat 

yang lebih banyak diukur dari kelengkapan administratif belaka dan bukan 

oleh bagaimana kelengkapan  administratif itu diaplikasikan dalam KBM di 

kelas telah memaksa guru untuk lebih memprioritaskan masalah 

administratif kenaikan pangkt yang mungkin mereka buat dengan  rasa 

terpaksa. Bagi mereka, semua kelengkapan administratif itu pada akhirnya 

tidak ada lagi hubungannya dengan kepentingan meningkatkan kualitas 

belajar mengajar di dalam kelas. Akibatnya, mudah dipahami apabila 

kedatangan pengawas di sekolah mereka, seperti terlihat  dalam kutipan di 

atas dan sering muncul dalam kegiatan penataran atau diskusi MGMP, 

disambut dengan sikap tegang dan beban baru sebab mereka sudah bisa 

menduga bahwa kehadiran pengawas di sekolahnya hanya akan 

mempersoalkan atau memeriksa masalah-masalah administratif, bukan 

masalah akademik dalam KBM di kelas. 
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Kewajiban untuk memenuhi semua perlengkapan administratif kelas 

ketika pengawas datang memeriksa suatu sekolah sudah merupakan 

penyimpangan dari fungsi semula perlengkapan administratif KBM. Satpel, 

Renpel, Program Semester atau Tahunan sebagai alat bantu guru dalam 

melakukan kegiatan KBM di kelas telah dikelirukan menjadi pekerjaan 

untuk memenuhi kepentingan admionistratif birokrasi yang harus dilaporkan 

guru kepada atasan mereka. Perubahan atau penyimpangan  fungsi tersebut 

sudah merupakan bentuk eksploitasi guru oleh birokrasi. Rasa tegang serta 

beban guru ketika menerima pengumuman kepala sekolah tentang rencana 

kedatangan pengawas, seperti dikutip di atas adalah sebagai akibat buruk 

dari sistem dan segala bentuk penyimpangan lainnya  yang selama ini 

berlaku dalam persekolahan kita. 

Tidak ada hal yang bisa disalahkan kepada guru ketika mereka hanya 

berperan sebagai mesin pengajar yang berusaha  mengejar target kurikulum. 

Tidak juga bisa disalahkan ketika pengajaran sejarah yang seharusnya penuh 

dengan aspek humaniora, nilai-nilai, sosial budaya, kewarganegaraan, moral 

dan lain-lain diubah menjadi pelajaran yang penuh dengan hafalan fakta dan 

peristiwa, nama tokoh besar serta aspek-aspek kognitif yang harus diingat 

dan dihapal. Tidak juga  bisa disalahkan apabila pelajaran tersebut menjadi 

tidak bermakna dan lepas dari hubungannya dengan kehidupan siswa sehari-

hari. Latihan soal-soal sejarah yang di LKS (Lembar Kerja Siswa)-kan 

melalui lembar latihan siswa yang sebenarnya merupakan kumpulan soal-

soal, yang sekarang digemari oleh siswa-siswa, merupakan konsekuensi dari 
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sistem yang selama ini berlaku. Guru harus  memenuhi tuntutan sistem: test 

yang seragam, meranking siswa berdasarkan hasil tes objektif yang 

tekanannya selalu pada aspek kognitif atau ingatan dan membuat laporan 

kepada atasan mereka. 

Dengan sistem yang selama ini dianut, guru juga tidak memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan materi pelajaran sejarah dipolitisir 

sedemikian rupa. Materi pelajaran tersebut telah menjadi alat untuk 

melegitimasi rezim yang sedang berkuasa. Dengan demikian, interpretasi 

tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran. Akibatnya  adalah bahwa 

guru hanya berperan sebagai penyampai materi sejarah resmi menurut versi 

rezim yang sedang berkuasa. Mempersoalkan suatu peristiwa sejarah 

tertentu yang dianggap tabu oleh rezim yang berkuasa atau menggunakan 

interpretasinya sendiri akan berakibat buruk pada kedudukan jabatan formal 

guru. Jalan paling aman bagi mereka  dalam menghadapi materi yang 

kontroversial adalah berpihak pada hasil interpretasi formal.  

Ternyata perubahan politik dari rezim lama ke rezim barudengan 

tumabangnya Orde Baru tidak diikuti dengan perubahan cara berfikir dan 

bersikap guru-guru dalam menghadapi perubahan tersebut. Guru yang 

selama ini terbiasa dengan pelajaran sejarah resmi, formal dan “menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur dan kehormatan bangsa” merasa terkejut dengan 

banyaknya perubahan dalam fakta sejarah, terutama sejarah Indonesia 

zaman Orde Baru, berdasarkan intepretasi, pendapat, dan opini baru. Guru 

yang selama ini terbiasa dengan materi sejarah resmi dengan menghindarkan 



 70

isu-isu kontroversial menjadi kebingungan dengan banyaknya intepretasi 

baru terhadap suatu peristiwa sejarah. Intepretasi baru terhadap peristiwa 

SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966, Serangan Umum 1 

Maret  1949, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, peristiwa G30S/PKI (Gerakan 

30 September 1965/Partai Komunis Indonesia), dan lain-lain merupakan 

topik yang membuat guru menjadi kebingungan dalam mengembangkan 

materi pelajaran sejarah.  

Pengajaran ekspositori yang selama ini banyak dilakukan oleh guru-

guru sejarah bisa saja disebabkan oleh sistem yang selama ini berlaku yang 

menurut mereka memilih pendekatan belajar tersebut. Sebagian besar guru-

guru sejarah yang senior di sekolah-sekolah telah mengikuti berbagai 

penataran atau meningkatkan kualifikasi pendidikannya di perguruan tinggi. 

Dalam kegiatan tersebut mereka diperkenalkan dengan berbagai pendekatan 

belajar baru yang tidak konvensional sesuai dengan tuntutan pengajaran 

modern. Namun demikian setelah membawa pengalaman baru dan kembali 

ke sekolah, mereka tetap kembali kepada gaya mengajar lama. Alasan klasik 

yang sering mereka kemukakan adalah bahwa model pendekatan pengajaran 

sejarah apapun  tidak akan bisa diterapkan  di sekolah selama penerapan 

model pengajaran baru tersebut tidak diikuti dengan perbaikan sistem yang 

berkembang dalam sistem persekolahan kita. Guru-guru merujuk pada aspek 

hubungan antara guru/sekolah dengan kurikulum serta dengan pengawas 

atau pekerjaan pengawas sebagai salah satu aspek yang harus diperbaiki. 
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Penulis berpendapat bahwa peningkatan kualitas pengajaran sejarah 

oleh guru-guru sejarah di sekolah perlu diikuti dengan perbaikan hubungan 

antara guru dengan atasannya, dalam hal ini kepala sekolah dan pengawas. 

Hubungan hierarkis atasan dan  bawahan antara kedua institusi tersebut telah 

menyebabkan penyimpangan dalam kegiatan pengawasan dari sasaran yang 

sebenarnya. Yang harus lebih banyak diawasi oleh pengawas adalah bukan 

semata-mata pada aspek administratif, pencapaian hasil, dantarget 

kurikulum melainkan juga bagaimana proses KBM berlangsung di dalam 

kelas. Model test sumatif, UAN yang selama ini dilakukan dalam sistem 

persekolahan kita banyak sekali kelemahannya. Test-test tersebut lebih 

banyak menekankan pada pengukuran aspek kognitif  dan mengabaikan 

aspek afektif dan psikomotor. Aspek-aspek nilai, moral, kemasyarakatan, 

dan lain-lain dalam pengajaran sejarah tidak dapat diukur dengan soal-soal 

test. Dalam pengajaran modern ketiga aspek itu harus mendapat tekanan 

yang sama. Dengan demikian, alangkah tidak bijaksana apabila keberhasilan 

belajar hanya dilihat dari masalah administratif dan hasil nilai tes kognitif. 

Sedangkan aspek afektif dan psikomotor, berupa sikap-sikap positif sebagai 

warga negara serta ketrampilan-ketrampilan sosial sebagai warga 

masyarakat, yang mungkin dikembangkan oleh guru sejarah dalam proses 

KBMnya tidak diketahui oleh para pengawas. 

Timbulnya beban berat dan rasa tegang guru  ketika akan dikunjungi 

oleh pengawas, seperti dikutip di atas, menunjukkan bahwa hubungan antara 

keduanya tidak berjalan dengan baik. Hubungan birokratis dan hierarkis 
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antara kedua  pihak yang selama ini  berlangsung telah menempatkan satu 

pihak dalam posisi dieksploitasi dan pihak lainnya mengeksploitasi. Yang  

merasa dieksploitasi pasti akan menunjukkan respon negatif terhadap fungsi 

pengawasan atau perbaikan dalam masalah pendidikan dan pengajaran. 

Respon negatif guru terhadap kehadiran seorang pengawas disebabkan oleh, 

paling tidak, empat kemungkinan. Pertama, pengawas datang sebagai 

seorang birokrat yang dimata sebagian besar guru dipandang sebagai 

institusi yang sering kali mempersulit dalam masalah administratif. Kedua, 

pengawas datang sebagai investigator untuk mencarai kelemahan dan 

kekurangan guru dalam melakukan KBM-nya. Ketiga, pengawas datang 

sebagai orang luar yang dianggap akan ikut campur dalam urusan internal 

kelas dan persekolahan, buakn sebagai rekan atau partner yang bisa diajak 

diskusi. Dan keempat, pengawas datang bukan sebagai seorang profesional 

yang mengetahui segala permasalahan pendidikan serta permasalahan teknis 

pengajaran di kelas.  

Pengawas sering merasa paling tahu mengenai urusan kelas dan 

KBM guru-guru di lapangan. Sedangkan guru sejarah di lapangan 

sebenarnya merupakan sosok individu dengan segala karateristik yang 

dimilikinya. Kelas, siswa yang dididiknya, bahan pelajaran yang akan 

disampaikannya, urusan administratif dan lain-lain merupakan aspek-aspek 

yang bersifat individual yang dimiliki oleh setiap guru di kelas. Dengan 

demikian, mereka merupakan orang yang paling mengetahui segala 

persoalan di dalam kelas. Model pengajaran, cara menyusun rencana 
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pelajaran, cara menyampaikan bahan pelajaran, cara memberikan penilaian 

dan lain-lain sudah merupakan ilmu tersendiri yang dimilikinya atau 

personal knowledge yang hanya dia sendiri yang mengetahuinya dan 

dianggap paling cocok diterapkan di kelas yang dibinanya. Jadi, tidak ada 

seorang pun yang merasa berhak men-judgement atau mengatakan bahwa 

aspek-aspek lain yang dibawa dari luar kelas adalah dianggap lebih baik 

diterapkan di dalam kelas seorang guru dibandingkan dengan yang selama 

ini dikembangkan oleh guru.  

Model pendekatan belajar sejarah baru, model penyusunan satuan 

pelajaran, cara mengevaluasi, menggunakan media belajar yang terbaik, dan 

lain-lain sebagai hasil inoavsi dan diadopsi sebagai sebuah keputusan politik 

untuk diterapkan di dalam  kelas mungkin dianggap baik. Akan tetapi ketika 

model-model tersebut sudah diterapkan oleh guru di dalam kelas maka hal 

itu sudah menjadi milik setiap individu guru. Apabila guru mengembangkan 

semua model baru tersebut menjadi kembali pada model pendekatan 

tradisional (ekspositori, ceramah, guru sebagai pusat belajar) maka hal itu 

merupakan keputusan individual guru yang harus dihormati. Perubahan 

tersebut mungkin disebabkan oleh pandangan guru bahwa semua model dari 

luar tersebut tidak cocok diterapkan di kelasnya, dan model yang paling 

tepat adalah model yang selama ini dia kembangkan atau model campuran 

pendekatan tradisional dan pendekatan baru.  

Dengan demikian, kembali, tidak ada alasan bagi orang luar untuk 

menerapkan standart dari luar terhadap apa yang terjadi di dalam kelas. 
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Cara-cara seorang pengawas dalam melakukan investigasi di dalam kelas 

dengan mengatakan hal-hal seperti: ”Silabus sejarah Anda berbeda dengan 

model silabus yang kami anjurkan, pendekatan belajar Anda tidak sesuai 

dengan hasil penataran, mengapa Anda tidak menggunakan buku sumber 

yang kami anjurkan?, Anda tidak memakai seragam dan logo KORPRI 

(Korp Pegawai Republik Indonesia), dan lain-lain” (wawancara dengan 

Dra. Sri Rahayu, S.Pd, 19 Juli 2005) adalah kata-kata yang dianggap guru 

hanya sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Kata seperti itu juga 

menunjukkan adanya pemaksaan standart luar yang harus diterapkan dalam 

situasi kelas yang memiliki karakteristik serta situasi budaya (budaya 

sekolah) yang berbeda-beda. Pemaksaan standart luar tidak cocok diterapkan 

dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan 

sekolah.  

Ketika seorang pengawas menyaksikan seorang guru sejarah 

mengembangkan metode pengajaran sejarah sendiri dan berbeda dengan 

metode pengajaran sejarah yang selama ini dikembangkan dalam kegiatan 

penataran dimana antara lain pengawas berperan sebagai penatar maka guru 

tersebut tidak mengadakan pemberdayaan dirinya sendiri atau empowering. 

Bagi guru sejarah tersebut, maka metode atau pendekatan yang 

digunakannya sudah menjadi ilmunya sendiri yang hanya cocok digunakan 

dikelasnya berdasarkan karakteristik siswa-siswanya serta lingkungan 

kebudayaannya. Demikian juga dalam hal pemilihan dan pengembangan  

materi pelajaran guru sejarah seorang guru sejarah bisa saja 
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mengembangkan konsep kepahlwanan sesuai dengan lingkungan 

sekolahnya. Bagi sekolah-sekolah di Sumedang, Jawa Barat, misalnya 

mungkin akan ditemukan guru atau sekolah yang mengembangkan sejarah 

Sumedang dan para bupati-bupatinya sebagai pahlawan bagi daerahnya. 

Materi sejarah tersebut bisa merupakan prioritas dalam pengembangan 

materi pelajaran dalam pokok bahasan tertentu dibandingkan di luar Jawa 

seperti terdapat dalam GBPP Nasional. Demikian juga dalam aspek sikap 

dan keterampilan, guru tersebut akan mengembangkan sikap-sikap positif 

tertentu dalam menghormati warisan sejarah budaya daerahnya serta 

keterampilan-keterampilan tertentu, misalnya keterampilan mengumpulkan 

informasi mengenai kisah Pangeran Kornel atau Bupati Pangeran 

Suriaatmadja di Sumedang, Jawa Barat. Oleh karena itu, ketika para siswa 

sekolah tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tes sumatif yang dibuat 

oleh penyusun soal dari daerah, lain, berdasarkan GBPP kurikulum nasional, 

maka hal itu tidak bisa dijadikan penilaian bahwa sekolah tersebut gagal 

mencapai target kurikulum.  

Pemahaman seorang pengawas terhadap karakteristik kelas, sekolah, 

dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya adalah sangat penting dalam 

melakukan kegiatan pengawasan. Hal itu juga berlaku terhadap guru sejarah 

yang harus memahami karakteristik siswa-siswanya serta lingkungan 

kebudayaan masyarakatnya. Penyeragaman perlakuan terhadap setiap kelas 

atau sekolah pada dasarnya bertentangan dengan hakekat individu setiap 

guru, kelas, dan sekolah yang berbeda-beda. Demikian juga dalam 
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pengajaran sejarah yang terdapat dalam GBPP Kurikulum Nasional 

hendaknya dibaca sebagai suatu yang tidak harus diaplikasikan dalam situasi 

kelas yang seragam. Setiap siswa, guru, dan sekolah bukan hanya menjadi 

bagian dari sistem nasional melainkan juga bagian dari lingkungan sosial 

budayanya. Sikap dan perlakuan seorang pengawas terhadap satu sekolah 

dengan sekolah lainnya hendaknya berbeda dalam arti bahwa ketika seorang 

guru atau sekolah mencoba menampilkan karakteristiknya sendiri 

berdasarkan lingkungan budayanya tidak ditafsirkan oleh pengawas sebagai 

sesuatu yang bertentangan dengan sistem yang selama ini berlaku.  

Menempatkan diri sendiri sebagai seorang birokrat, investigator, atau 

non-profesional akan menyebabkan seorang pengawas sulit diterima oleh 

guru-guru di kelas. Kalaupun guru-guru berusaha memperlihatkan sikapnya 

dengan cara melengkapi semua persyaratan akademik, misalnya tidak berarti 

mereka dengan sukarela melakukannya, sebab semua pekerjaan itu, seperti 

terwakili dalam kutipan di atas, hanya merupakan beban bagi mereka. 

Sebaliknya, menempatkan diri sebagai rekan atau partner dalam melakukan 

kegiatan pengawasan akan memudahkan pengawas diterima. Memposisikan 

diri sebagai equal atau sama, tidak hierarkis, akan memudahkan seorang 

pengawas dalam melakukan perbaikan dalam masalah pendidikan dan 

pengajaran sejarah di sekolah.  

Kata “persamaan” dewasa ini telah menjadi konsep yang 

diperjuangkan oleh setiap orang. Demokratisasi yang sedang kita lakukan 

diera reformasi sekarang ini pada dasarnya ditandai dengan perjuangan 
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untuk memperoleh persamaan serta menghilangkan perbedaan-perbedaan 

kedudukan. Ketika gaya seorang pengawas sejarah datang ke sekolah masih 

menampilkan diri sebagai seorang pejabat atau birokrat, mungkin 

penghormatan akan diterima oleh guru-guru di sekolah. Akan tetapi, bisa 

saja penghormatan tersebut bersifat semu, ditengah-tengah semua orang 

sedang menggugat status quo kekuasaan. Adalah sulit untuk melakukan 

pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengajaran apabila gaya seorang pengawas tidak reformatif.  

Mengubah diri sendiri mejadi seorang “rekan diskusi” atau tempat 

bertanya mengenai segala aspek pendidikan dan pengajaran di kelas, serta 

bersedia menjadi seorang kolaborator atau yang mau bekerjasama atau yang 

mau bekerjasama dalam artian positif dengan guru-guru sejarah di sekolah 

bisa merupakan salah satu cara pendekatan atau langkah pertama dalam 

melakukan pengawasan. Selama rezim Orde Baru berkuasa, guru-guru di 

sekolah seperti telah kehilangan tempat bertanya. Berbagai kegiatan 

penataran yang mereka ikuti tidak banyak berpengaruh terhadap penampilan 

mereka di dalam kelas. Kini, banyak masalah dalam pengajaran sejarah di 

sekolah yang dihadapi guru-guru tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. 

Hubungan yang equal atau kemitraan antara kedua belah pihak akan 

memudahkan dalam membantu mereka memecahkan permasalahan yang 

dihadapainya.  

Adanya pandangan guru sejarah di SMA 1 Ungaran yang 

menyatakan bahwa semua materi pelajaran sejarah harus 
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dipresentasikan/disampaikan kepada siswa dan oleh karena itu mereka 

merasa dibebani dengan materi GBPP, seperti dikutip ada awal tulisan di 

atas, merupakan salah satu masalah pembelajaran sejarah dilihat dari sisi 

guru, selain dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti diuraikan di atas. 

Menurut salah seorang guru senior, masalah tersebut berpusat ada 

ketidakmampuan guru sejarah dalam lima aspek berikut ini:  

Pertama, pengorganisasian bahan pelajaran. Bahan pelajaran sejarah 

dapat diorganisasikan dengan tujuan untuk menyederhanakan materi 

pelajaran yang sebenarnya penuh dengan ceritera, fakta dan aspek-aspek 

kognitif atau hapalan dan ingatan belaka. Pengorganisasian bisa melalui 

penggabungan materi yang sejenis. Misalnya materi mengenai Pergerakan 

Nasional di kelas II Semester I SMA bisa digabungkan berdasarkan integrasi 

bahan, konsep-konsep, teori-teori, penggunaan pendekatan belajar yang 

menekankan pada aktifitas siswa, dan lain-lain. Tidak ada salahnya dalam 

beberapa kegiatan tatap muka itu guru hanya berperan sebagai penyampai 

materi pelajaran sepenuhnya. Namun demikian, cara seperti itu akan 

menjadi mubazir dan menyebabkan guru menjadi capai kalau materi sejenis 

disampaikan dengan cara yang sama. Memberikan tugas lain kepada siswa 

untuk mempelajari dan mengembangkan materi lain yang sejenis merupakan 

salah satu cara yang bisa ditempuh. Ketika guru menerangkan mengenai 

konsep peranan kelompok terpelajar atau intelektual sebagai pelopor 

pergerakan nasional dan organisasi Budi utomo, misalnya, maka konsep 

tersebut juga berlaku bagi organisasi pergerakan nsional lainnya seperti 
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Sarikat Islam, Indesche Partij, PNI (Partai Nasional Indonesia), dan lain-

lain. Dengan demikian, ketika guru sampai pada materi mengenai 

organisasi-organisasi yang disebut belakangan maka guru sejarah tidak perlu 

mengulanginya kembali. Pengembangan materinya bisa dilakukan dengan 

pendekatan belajar yang lain, misalnya diskusi, tugas, dan lain-lain.  

Kedua, mengintegrasikan materi sejarah yang sejenis. 

Pengintegrasiaan materi pelajaran sejarah bisa merupakan penggabungan 

materi berdasarkan persamaan dan perbedaan. Misalnya materi mengenai 

peradaban tua di dunia di kelas I Semester I SMU dapat dilakukan dengan 

cara menggabungkan materi tersebut berdasarkan karekteristik geografis 

tempat tumbuhnya peradaban, peranan sungai dan tumbuhnya peradaban, 

teori chalange and response, teknolgi, perubahan sosial, dan lain-lain. Yang 

paling penting dalam mengintegrasikan materi tersebut adalah kejelian atau 

kemampuan guru dan melihat esensi dari setiap materi sejarah yang akan 

diintegrasikan. Dengan cara seperti itu maka guru yang selalu mengeluh soal 

waktu tidak perlu menerangkan semua materi yang sejenis apabila esensi 

materi dapat dikembangkan pada satu pokok bahasan sejenis. Dengan 

pendekatan inquiry maka guru bisa memanfaatkan potensi siswa dengan 

buku-buku pegangan yang dimilikinya untuk mencari dan mengembangkan 

analisis serta kesimpulan mengenai materi perbedaan dan persamaan sejarah 

peradaban.  

Ketiga, mengembangkan dan menggunakan konsep-konsep sejarah 

atau ilmu sosial lainnya yang relevan dengan konsep disiplin sejarah. Materi 
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sejarah dapat dikembangkan melalui penggunaan dan pengembangan konsep 

dari sejarah serta disiplin ilmu-ilmu sosial lain yang relevan dengan sejarah. 

Konsep-konsep sejarah seperti perubahan, revolusi keberlangsungan 

(continuity), konflik, perang, imperialisme, bangsa, rakyat, kepemimpinan, 

dan lain-lain juga merupakan konsep dari disiplin ilmu sosial lainnya. Ketika 

seorang guru sejarah mengembangkan konsep nasionalisme dengan segala 

cirinya pada pokok bahasan pergerakan nasional di salah satu negara di 

Asia, misalnya, maka konsep tersebut juga berlaku untuk pokok bahasan lain 

yang sejenis. Pada setiap pokok bahasan terdapat banyak konsep yang bisa 

dikembangkan oleh guru. Penggunaan konsep tersebut bukan hanya untuk 

menyederhanakan materi sejarah melainkan juga akan memperkaya materi 

pelajaran sebab konsep-konsep tersebut selalu berkaitan dengan segala aspek 

kehidupan masyarakat (yang merupakan essensi dari pelajaran sejarah).  

Keempat, menggunakan dan mengembangkan teori-teori tertentu 

dalam sejarah. Penggunaan teori yang dikembangkan oleh sejarawan juga 

merupakan salah satu cara dalam mengembangkan materi pelajaran sejarah. 

Dalam sejarah, teori bisa merupakan intepretasi seorang sejarawan terhadap 

fenomena sejarah. Teori response and challenge dari Arnold Toynbee 

(1964) jelas merupakan intepreatsi dia terhadap fakta-fakta sejarah mengenai 

lahirnya peradaban tua yang pada umumnya berkembang di kawasan 

lembah-lembah sungai besar. Teori tersebut bisa digunakan oleh guru 

sejarah sebagai alat analisis mengenai perkembangan masyarakat dimana 

siswa-siswa menjadi bagiannya.  
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Kelima, menggunakan pendekatan inquiry yang menekankan pada 

aktifitas siswa dalam KBM. Penggunaan pendekatan belajar yang berpusat 

pada kegiatan siswa dapat mengurangi keluhan guru terhadap beban 

kurikulum. Pendekatan inquiry serta cooperative learning merupakan dua 

pendekatan aletrnatif yang bisa dikembangkan guru dalam mengembangkan 

materi sejarah. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut tidak akan 

timbul keluhan mengenai banyaknya bahan yang belum disampaikan 

(diceramahkan) kepada siswa. Apabila kedua pendekatan tersebut dapat 

dikembangkan dengan baik maka aspek hapalan/ingatan, sikap dan 

keterampilan dapat dikembangkan bersama-sama. Penilaian dapat dilakukan 

ketika kegiatan berlangsung. Dalam mengembangkan kegiatan tersebut guru 

sejarah jangan hanya berpikir siswa mesti ingat dan hapal fata-fakta, nama, 

dan peristiwa sejarah melainkan juga berpikir mengenai aspek sikap apa 

yang bisa dihasilkan dan keterampilan sejarah (sosial) apa yang bisa dimiliki 

siswa setelah pelajaran selesai.  

 

D. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan KBK Sejarah di SMA Negeri 

1 Ungaran 

Apa pun namanya, sesungguhnya kurikulum baru itu tak jauh beda 

dengan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) yang sudah lama kita 

kenal. Ada satu kesan yang tampak bahwa sebaik-baiknya sistem kurikulum 

yang dibuat, permasalahan yang muncul sebagian besar terletak pada 

tingkatan implementasi pembelajaran di kelas. Ketika kurikulum 

mengamanatkan guru harus menjadi manajer di kelas yang baik, sehingga 
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para siswa bisa berpikir kreatif, ternyata infrastruktur kelas tak begitu 

mengizinkan terlaksananya amanat kurikulum tersebut.  

Terdapat tiga hambatan pokok dalam memaksimalkan pembelajaran 

yang berbasis siswa aktif. Permasalahan pertama, jumlah rombongan kelas 

yang besar. Kondisi ini memicu kurangnya perhatian pada proses 

perkembangan belajar tiap-tiap anak. Bisa dibayangkan kerja seorang guru 

dalam kelas. Hanya seorang diri harus melayani, mengamati, memotivasi, 

dan mengevaluasi sekian banyak jumlah siswa di sekolah-sekolah yang baik, 

sebutlah di Eropa dan Jepang, kabarnya tiap kelas tak lebih dari 20 anak.  

Hambatan kedua, setting (penataan) kelas yang hanya 

memungkinkan pembelajaran klasikal. Jika seorang saja guru harus 

membentuk kelompok-kelompok dalam proses pembelajaran, ia harus 

memindah-mindahkan kursi dan meja pada waktu pergantian jam pelajaran. 

Kegiatan mengembalikan letak meja dan kursi ke posisi semula harus 

dilakukan. Berapa waktu dan tenaga yang terbuang? Jika amanat kurikulum 

baru nanti siswa diberi kebebasan dalam berpikir dan berkomunikasi dengan 

temannya, setting kelas perlu diubah sehingga seluruh pembelajaran 

dikemas dengan cara berdiskusi kelompok. Karena itu, ke depan, paradigma 

pengadaan proyek ruang kelas baru (RKB) harus diarahkan pada penyediaan 

ruang kelas yang representatif menyangkut ukuran ruang, bentuk kelas, tata 

letak kursi dan meja, serta letak meja guru maupun papan tulis.  

Disadari bahwa ruang kelas merupakan miniatur masyarakat dimana 

siswa nanti akan hidup di dalammya. Bentuk kelas di sekolah-sekolah 
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selama ini tak memungkinkan masing-masing siswa berlatih untuk hidup 

bersama dengan kawannya: bagaimana mengemukakan isi hatinya, 

bagaimana menawarkan pemikiran kepada temannya, dan bagaimana 

bertukar pikiran dengan kawannya. Semua perhatian siswa tertuju pada 

pandangan yang sama, yaitu guru sebagai pusat informasi sekaligus sumber 

instruksi untuk mengerjakan tugas-tugas. Dalam proses pengerjaan tugas 

pun, para siswa kurang diberi kesempatan  untuk berdiskusi dengan teman 

mereka. Karena itu, konsep learning how to live together selama ini 

mengalami kegagalan.  

Hambatan ketiga, muatan materi tiap-tiap pelajaran yang terlalu 

banyak. Guru selama ini lebih sibuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai 

program semester yang mereka buat, sementara ketuntasan belajar masing-

masing siswa terlupakan. Guru harus bertindak demikian karena sistem 

mengharuskannya. Terdapat bayang-bayang dalam benak guru. Jangan-

jangan materi saya belum selesai sehingga siswa-siswa tak dapat 

mengerjakan soal ebtanas. Pendekatan yang terjadi adalah target perolehan 

nilai siswa, sementara konsekuensi implementasi perolehan nilai itu dalam 

kehidupan secara empiris masih terasa jauh.  

Kita menyadari bahwa rasio Kurikulum 2004 sudah diarahkan pada 

ranah implementasi empiris dalam kehidupan nyata dalam masing-masing 

mata pelajaran. Kendala terletak pada ketika guru harus mengajarkan 

seempiris mungkin sebuah pokok bahasan, tetapi kebijakan pendidikan 

kurang mendukung: baik sarana kelas maupun target akhir mata pelajaran.  
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Di sisi lain, telah lama siswa-siswa kita merasa tersiksa oleh tuntutan 

banyaknya materi pelajaran yang harus mereka kuasai. Akibatnya, mereka 

hanya paham materi pelajaran secara setengah-setengah. Terkesan tak ada 

basic yang kuat dalam pendidikan kita, sehingga tak satu pun kompetensi 

yang teraih.  

 

E. Pembahasan 

Dari hasil deskripsi dan analisis data dapat disimpulkan kesulitan dan 

masalah yang muncul dalam implementasi  KBK pada pembelajaran sejarah 

di SMA negeri 1 Ungaran adalah sebagai berikut: 

Berkaitan dengan guru, terkait dengan mental  atau kebiasaan guru 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran, yakni silabus yang cenderung 

menerapkan pola Top Down. Dengan kata lain guru tidak membuat silabus 

sendiri melainkan menggunakan contoh silabus dari Depdiknas. Mental ini 

sulit  dihilangkan  karena untuk membuat silabus tersebut membutuhkan 

biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. 

Dalam proses pembelajaran, guru masih kurang kreatif dalam 

menyiapkan metode pembelajaran yakni masih sering menggunakan metode 

ceramah dan diskusi dalam pembelajaran sejarah, disamping media 

pembelajaran yang kurang beragam. Hal ini disebabkan pada faktor 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari guru untuk menyediakan metode 

dan media yang beragam. 

Berkaitan dengan siswa, kurangnya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, baik itu keaktifan bertanya, mengungkapkan pendapat dan 
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lain-lain. Hal ini disebabkan karena kultur yang menjadi penghalang dalam 

meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya dan juga karena siswa sudah 

terlalu terbiasa dengan kurikulum 1994 dimana mereka  cenderung 

menerima begitu saja materi pelajaran dari guru yang disampaikan melalui 

metode ceramah. Disamping itu, imtik (kompetensi dasar siswa dari SMA) 

yang kurang begitu baik. 

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah yang terdapat di SMA Negeri 1 Ungaran belum bisa dimanfaatkan 

secara optimal dalam proses pembelajaran, disamping dari segi kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana tersebut masih belum memadai. 

Meja dan kursi siswa belum dibuat melingkar, sehingga dalam proses 

pembelajaran dengan metode diskusi siswa kurang / tidak dapat bertukar 

pikiran atau bertukar pendapat secara leluasa dengan seluruh anggota 

kelompoknya. 

Berkaitan dengan alokasi waktu pembelajaran, waktu yang 

disediakan untuk mata pelajaran dalam satu minggu hanya 2 jam pelajaran 

dan untuk pembagiannya sering dibuat satu jam pelajaran selesai, 

dilanjutkan dengan satu jam pelajaran pada hari berikutnya. Waktu yang 

terbatas tersebut kurang efektif untuk melakukan proses pembelajaran 

karena muatan materi yang harus disampaikan masih banyak dan untuk 

menyelesaikan pengalaman belajar terkadang tidak cukup hanya satu jam 

pelajaran saja. 
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Berkaitan dengan mental masyarakat, pola berpikir masyarakat masih 

belum bisa menerima model nilai-nilai yang ditampilkan. Banyak diantara 

mereka yang belum paham terhadap model penilaian KBK. Mereka 

cenderung memilih model penilaian kurikulum sebelumnya, yakni 

kurikulum 1994, karena dirasa lebih mudah untuk memahami model 

tersebut. 

Sedangkan kesulitan dan masalah yang muncul dalam implementasi 

KBK pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran adalah sebagai 

berikut: 

Berkaitan dengan guru, dalam perencanaan program pembelajaran 

yakni silabus, meskipun guru SMA Negeri 1 Ungaran telah membuat sendiri 

silabus tersebut akan tetapi cakupan isinya belum nampak secara jelas 

skenario pembelajarannya, pengalaman belajar yang diberikan, penyusunan 

metode dan media pembelajaran yang kurang beragam. 

             Dalam proses pembelajaran  guru kurang kreatif dalam 

menggunakan metode yakni sering menggunakan metode ceramah dan 

diskusi dalam proses pembelajaran sejarah, disamping media pembelajaran 

yang kurang beragam. Hal ini disebabkan pada faktor keterbatasan waktu, 

tenaga dan biaya dari guru untuk menyediakan  metode dan media yang 

beragam. Evaluasi atau penilaian yang banyak dilakukan guru masih bersifat 

kognitif saja, sedangkan afektifnya sering diabaikan. 

Berkaitan dengan siswa, kurangnya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, baik itu keaktifan  bertanya, mengungkapkan pendapat dll. 
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Hal ini disebabkan karena kultur yang menjadi penghalang dalam 

meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya dan juga karena siswa sudah 

terlalu terbiasa dengan kurikulum 1994 dimana mereka cenderung menerima 

begitu saja materi pelajaran dari guru yang disampaikan melalui metode 

ceramah. Di samping itu, imtik (kompetensi dasar siswa dari SMA) yang 

kurang begitu baik. 

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan sarana 

dan prasaran  sekolah yang masih konvensional dan belum memadai, 

disamping kurangnya pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana sekolah 

yang telah tersedia. 

Kurangnya penyediaan sarana kelas yang menyebabkan rasio tidak 

seimbang antara jumlah siswa yang terlalu banyak (±40 siswa) dengan guru, 

sehingga guru tidak dapat mengamati kompetensi masing-masing siswa 

dikelas tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan. 

1) Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bagi guru sejarah 

di SMA 1 Ungaran, terdapat kecemasan mengenai pemberlakuan KBK. 

Kecemasan ini merupakan akibat dari kenyataan-kenyataan sebelumnya 

bahwa perubahan kurikulum tidak bisa memberikan bukti terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu faktor kegagalan tersebut 

adalah kurang diberdayakannya pihak guru yang sebenarnya sebagai 

ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Berbagai langkah dapat ditempuh 

untuk memberdayakan guru, seperti dengan memberi pelatihan, 

retraining, re-edukasi dan semacamnya. Hal tersebut diperlukan agar 

guru dapat benar-benar memahami tentang kurikulum yang baru. 

Implementasi KBK sangat terkait dengan inovasi dalam pembelajaran. 

Kunci sukses sebuah inovasi terletak pada kemauan orang-orang 

pelaksana di lapangan untuk berubah. Padahal pada hakikatnya, manusia 

tidak menyukai perubahan tanpa ada upaya yang nyata dari inovator 

untuk merubahnya. Oleh karena itu, para guru harus mau mengadopsi 

inovasi ke dalam praksis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya keharusan untuk melatih 

guru agar mampu mempersiapkan semua model pendekatan baru dalam 

penerapan KBK seperti pembuatan satpel, metode pembelajaran, 

88 
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evaluasi, alat bantu, perubahan filosofinya, pergeseran paradigma 

interaksi pembelajaran dengan siswanya, dan sebagainya. Kegagalan 

pendekatan yang digunakan selama ini, yaitu dengan menggunakan 

objektivisme yang menitikberatkan pada penguasaan materi sebanyak 

mungkin telah menghasilkan siswa yang pandai dalam menghafal fakta-

fakta tanpa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Penerapan dalam KBK pada mata pelajaran sejarah menunjukkan 

perkembangan yang signifikan terhadap pembelajaran sejarah itu sendiri. 

Persepsi bahwa pelajaran sejarah yang dirasa membosankan mulai 

tertepis dengan sistem KBK ini. Lebih dari itu, KBK telah memberikan 

kontribusi yang berarti di dalam pembelajaran sejarah, dimana peserta 

didik tidak hanya sekedar tahu dan menghafal materi sejarah, melainkan 

need to know atau dapat memahami secara mendalam materi tersebut. 

Dengan kata lain, telah terintegrasi tiga elemen esensial di dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat melakukan perilaku-perilaku 

kognitif, efektif dan psikomotorik. Sebagai konsep baru dalam 

pengembangan kurikulum, KBK tidaklah mudah diterapkan secara 

universal dan instan apalagi untuk sejarah. Paling kurang untuk 

sementara waktu, orang seperti kehilangan pegangan dan mengalami 

ketidakjelasan atau disoriented dalam proses pembelajaran. KBK sangat 

perlu diterapkan pada semua jenjang pendidikan termasuk SMA karena 

bakat dan kemampuan peserta didik pada tiap jenjang dalam satuan 

pendidikan berbeda-beda sehingga diperlukan suatu kurikulum yang 
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memungkinkan setiap anak didik memiliki kompetensi dasar sesuai 

dengan bakat dan kemampuan masing-masing.Penerapan  KBK pada 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Ungaran dapat dilihat dari segi 

perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil 

belajar siswa. Perencanaan program terdiri atas program tahunan, 

semesteran, mingguan dan harian serta pengembangan silabus telah dapat 

dirumuskan dengan baik sebagaimana kriteria yang ada dalam KBK, 

kendati belum sempurna pada perencanaan atau penyusunan silabusnya. 

Dalam proses pembelajaran sejarah, terkait dengan pelaksanaan KBK ini 

dilaksanakan didalam kelas dan diluar kelas. Pembelajaran  didalam kelas 

dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan presentasi kelompok 

serta metode tanya jawab. Sedangkan pembelajaran diluar kelas yakni di 

perpustakaan dilaksanakan dengan cara siswa menggali sendiri informasi 

dari studi pustaka atau sumber-sumber buku yang tersedia di 

perpustakaan tersebut. Sedangkan evaluasi atau penilaian siswa 

menyangkut ranah kognitif dan afektif.  Pada ranah kognitif diperoleh 

dari hasil tes baik tertulis maupun lisan yang ditampilkan dalam bentuk 

Ulangan Harian Terpadu (UHT), ulangan umum dan ujian akhir. 

Sedangkan non-tes menyangkut ranah afektif didapatkan pada 

pengamatan terhadap keaktifan siswa, kerjasama, kedisiplinan dalam 

penyelesaian tugas dan lain-lain. 
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3) Hambatan-hambatan dalam Penerapan KBK pada pembelajaran sejarah 

adalah: 

1. Mental atau kebiasaan guru yang cenderung menerapkan model top 

down dalam menyusun silabus, dan mental ini sangat sulit 

dihilangkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari guru. 

2. Sarana dan prasarana sekolah yang belum lengkap, sehingga metode, 

fasilitas atau media yang diperlukan untuk menunjang suksesnya 

pembelajaran yang berbasis kompetensi belum bisa dimaksimalkan. 

3. Waktu yang relatif sedikit dan banyaknya muatan materi pelajaran 

yang relatif banyak, sehingga sulit untuk mengalokasikan waktu 

untuk menyampaikan materi pelajaran dalam pengalaman belajar 

siswa. 

4. Rasio guru dan jumlah murid yang kurang seimbang, evaluasi atau 

penilaian dominasinya pada ranah  kognitif sedangkan afektif jarang 

tersentuh. 

5. Mental atau kesiapan dari siswa yang belum optimal dalam mengikuti 

pembelajaran dengan berbasis kompetensi ini, sehingga keaktifan 

siswa belum begitu tampak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat peneliti ajukan 

saran sebagai berikut: 
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1. Guru sejarah sebaiknya lebih banyak mencari informasi mengenai 

pembelajaran sejarah yang menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

2. Guru sejarah lebih sebaiknya lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan 

dan penataran untuk menambah wawasan pengetahuan tentang 

kurikulum berbasis  kompetensi  yang kemudian  dilakukan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

3. Sekolah sebaiknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana sekolah 

sehingga pelaksanaan KBK dapat berjalan secara optimal. 

4. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran 

guru hendaknya lebih kreatif dalam kaitannya dengan metode dan media 

pembelajaran. 
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