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PENGANTAR  PENULIS 

 

 

Buku ini berusaha memberikan wawasan mengenai 

pembelajaran sejarah lokal di sekolah berbasis nilai 

karakter. Kepentingan mengenalkan tokoh, budaya, adat, 

dan kearifan lokal di jenjang sekolah, diharapkan mampu 

memberikan pada peserta didik pengetahuan dan 

pengenalan lokalnya melalui pembelajaran sejarah lokal.   

Pentingnya pengenalan sejarah lokal yang 

pendekatannya melalui pembelajaran kontektual di daerah 

sekitarnya. Pengajaran sejarah yang bermakna dikenalkan 

dapat membuat generasi muda tertarik akan pengetahuan 

masa lalu bangsanya. Mempelajari sejarah local menambah 

pemahaman dan sikap terhadap keragaman pengalaman 

hidup masyarakat pada masa lampau untuk menghadapi 

kehidupan pada masa kini dan masa mendatang. Sumber 

sejarah lokal yang dimanfaatkan merupakan hal yang 

sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang lebih 

luas baik sumber sejarah lokal. 
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Buku ini menyajikan pembelajaran sejarah lokal, 

yang penting dibaca oleh para akademisi ataupun praktisi 

dalam bidang sejarah. Terbitnya buku ini tentunya tidak 

terlepas dari bantuan banyak pihak. Mudah-mudahan yang 

telah penulis paparkan dapat bermanfaat bagi para 

pembaca.  Semoga Allah SWT., memberkati kita semua. 

Amin. 

 

     Tangerang, 01 Juni 2020 

 

   Dr. Rahayu Permana, M.Hum 
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PENGANTAR EDITOR 

 

 

Buku ini diawali dengan pembahasan tentang 

pengertian sejarah dan pembelajaran sejarah. Bagian ini 

akan mengantarkan pembaca untuk memahami tentang 

what is history dan what is history learning. Kedua kajian ini 

tampaknya mirip tapi tidak serupa. Sejarah dan 

pembelajaran sejarah adalah dua entitas yang berbeda. Jika 

yang pertama adalah kajian tentang konsep, teori, 

generalisasi, metodologi dan historiografi sejarah, maka 

yang kedua adalah bagaimana sejarah itu diajarkan kepada 

peserta didik. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan 

dan pemahaman tentang sejarah (lokal, nasional dan 

global) untuk disadari dan kemudian dijadikan jatidiri bagi 

peserta didik sehingga ia menjadi warga negara yang baik 

(good citizenship) yakni warga negara yang cinta terhadap 

bangsanya (patriotisme dan nasionalisme).  

Pada bagian kedua buku ini membahas pengertian, 

tujuan dan manfaat sejarah lokal. Sejarah lokal dipahami 
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sebagaimana pendapat Carol Kammens (2003) yaitu ”Local 

history is the study of the past events, or people or groups, in 

a given geographic area.” Selanjutnya, penulis memaparkan 

dua hal, yakni pengertian nilai dan nilai dalam sejarah lokal. 

Poin penting pada bagian ketiga adalah bahwa sejarah lokal 

dapat dijadikan sumber nilai dalam pembelajaran, yang 

selama ini diabaikan. Pemaparan fakta, konsep dan 

generalisasi tampaknya masih mendominasi kelas-kelas 

sejarah sampau saat ini sehingga harapan pembentukan 

karakter dan jatidiri melalui pembelajaran sejarah (lokal) 

masih jauh dari harapan.  

Pada bagian keempat hingga ketujuh buku ini 

dijelaskan tentang pembelajaran sejarah lokal, baik terkait 

dengan  desain, implementasi, hingga penguasaan materi 

dan manajemen waktu.  

Semoga buku ini memberi kontribusi terhadap 

perbaikan mutu pembelajaran sejarah, khususnya sejarah 

lokal di sekolah untuk membangun karakter bangsa (nation 

and character buikding) sebagai modal menghadapi 

tantangan global. 

                                           Banjarbaru, 1 Juni 2020 

                                        Dr. Syaharuddin, M.A 
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BAB I 

PEMBELAJARAN SEJARAH 

 

 

 

A. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

1. Arti Belajar 

Gledler (1991: 1-2) menyatakan bahwa belajar 

adalah proses orang yang memperoleh berbagai kecakapan, 

keterampilan, dan sikap. Bagi masyarakat, belajar 

memainkan peranan penting dalam penerusan kebudayaan 

berupa kumpulan pengetahuan ke generasi baru. Hal ini 

memungkinkan temuan-temuan dan penemuan-penemuan 

baru berdasarkan perkembangan di waktu sebelumnya. 

Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas 

utama yang dilakukan dalam sebuah proses pendidikan.  

Aktivitas belajar dapat terlaksana jika siswa diberi ruang 

yang cukup untuk mengikuti proses pembelajaran (Sani, 

2019: 1). Menurut Chotimah dan Fathurohman (2018: 13) 
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belajar merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh 

manusia pada umumnya ketika manusia ingin bisa 

melakukan sesuatu. Pada dasarnya, belajar merupakan 

suatu proses  yang berarti perubahan. Belajar tidak 

memandang siapa pengajarnya, dimana tempatnya, dan apa 

yang diajarkan, tetapi lebih menekankan pada hasil dari 

pembelajaran tersebut.  

Sebagaimana yang ditulis oleh Gulo (2002: 23) 

bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung di 

dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik 

tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Peran 

peserta didik di dalam proses belajar ialah berusaha secara 

aktif untuk mengembangkan dirinya di bawah bimbingan 

guru. Kegiatan ini disebut kegiatan belajar. Guru hanya 

menciptakan situasi yang memaksimalkan kegiatan belajar 

peserta didik. Kegiatan pendidikan mengalami kegagalan 

kalau kegiatan mengajar tidak menghasilkan kegiatan 

belajar. Oleh karena itu, fungsi belajar pada peserta didik 

sangat menentukan keberhasilan peserta didik. 

Menurut Slavin belajar merupakan perubahan yang 

relatif permanen dalam perilaku atau potensi prilaku 

sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. 

Sedangkan Winkel menyatakan bahwa belajar adalah 
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sebagai suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, keterampilan dan 

nilai-nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas 

(Chotimah dan Fathurhaman, 2018: 13-15).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar 

yakni proses yang diarahkan pada tujuan melalui berbagai 

pengalaman, dan adanya perubahan baik kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Proses berubahnya tingkah laku (change 

in behavior) disebabkan karena pengalaman dan latihan. 

Pengalaman dan latihan adalah aktivitas guru sebagai 

pebelajar dan aktivitas peserta didik sebagai pembelajar. 

Perubahan perilaku tersebut dapat berupa mental maupun 

fisik. 

 

2.  Arti Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kondisi 

yang dengan sengaja diciptakan. Di sana semua komponen 

pembelajaran diperankan secara optimal guna mencapai 

tujuan pengajaran dilaksanakan. Belajar merupakan proses 

interaktif di mana siswa mencoba untuk memahami 

informasi baru dan mengintegrasikannya ke dalam apa 

yang mereka sudah ketahui (Earl, 2003; Western and 
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Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education 

[WNCP], 2006).  

Kata pembelajaran adalah terjemahan dari bahasa 

Inggris instruction, yang banyak dipakai dalam dunia 

pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak 

dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-holistik yang 

menempatkan peserta didik sebagai sumber dari kegiatan. 

Selain itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi  yang dapat diasumsikan dapat mempermudah 

peserta didik mempelajari sesuatu lewat berbagai macam 

media seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, 

audio, dan sebagainya sehingga semua itu mendorong 

terjadinya perubahan peranan guru, yang awalnya sebagai 

sumber belajar, berubah peran sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran (Chotimah dan Fathurhaman, 2018: 35).  

Dick dan Carey (2005: 205) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan 

yang disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan 

menggunakan sebuah atau beberapa jenis media. 

Sedangkan Vygotski (2003;56) menyatakan “Teacher is to 

be kind of walking resources center in the classroom. in the 

other words teacher should always be ready to offer help if it 

is needed. Therefore, teacher has to appear to be well 
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prepared and knowledgeable about the material. (Guru 

adalah semacam pusat sumber daya berjalan di kelas. 

Dalam kata lain guru harus selalu siap menawarkan 

bantuan jika dibutuhkan. Karena itu, guru harus siap dan 

berpengetahuan luas tentang materi). Hal ini sesuai dengan 

Leo Agung dan Sri Wahyuni (2013: 4) menyatakan bahwa 

dalam pendidikan formal, pembelajaran adalah suatu 

konsep menunjuk pada kegiatan belajar mengajar. Dalam 

hal ini ada suasana interaktif antara guru yang 

mengorganisasikan dan menyediakan kondisi yang 

kondusif untuk berlangsungnya proses pembelajaran 

dengan peserta didik yang belajar.  

Pembelajaran adalah proses yang kompleks. 

Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi 

pelajaran, melainkan suatu proses pembentukan perilaku 

siswa. Dalam suatu proses pembelajaran yaitu suatu usaha 

untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut 

merupakan peristiwa belajar (event of learning) yakni 

usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. 

Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya 

interaksi antara siswa dengan lingkunganya. Perubahan 

dalam belajar yang dialami oleh peserta didik baik kognitif, 

afektif dan psikomotorik dapat dijelaskan di bawah ini. 
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Pertama aspek kognitif, pada aspek ini berfungsi 

untuk mengembangkan wacana intelektual anak didik yang 

dilandasi dengan pembentukan kecerdasan secara 

proporsional melalui latihan reading, listening, writing, dan 

speaking. Dalam mendamba  pendidikan  yang berkualitas, 

aspek kognitif sangat diperlukan sebagai upaya perubahan 

wawasan  berpikir dalam proses pembelajaran. Kedua 

aspek psikomotorik berarti kemampuan anak didik dalam 

mengembangkan potensi kreativitas dan keterampilan 

yang dimilikinya sebagai latihan dalam mengasah 

kemampuan berkarya nyata. Kemampuan dalam 

kreativitas, erat kaitannya dengan konsistensi dan 

komitmen anak didik untuk terus berupaya 

mengembangkan potensi lahiriyah agar berkembang secara 

maksimal. Ketiga aspek afektif yakni salah satu komponen 

dalam dunia pendidikan yang sangat determinan dalam 

membentuk kepribadian dan tingkah laku anak didik. 

Fungsi pendidikan yang bersifat afektif merupakan 

jawaban atas kegelisahan wajah pendidikan yang terlalu 

mengedepankan pengembangan aspek kognitif dan 

psikomotorik (Illahi, 2012: 31-32). 

 Sejalan dengan perkembangan ilmu psikologi pada 

awal abad ke-20 pandangan tentang belajar dan proses 
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belajar juga mulai dikembangkan. Pada saat ini 

berkembang teori behaviorisme dan teori Gestalt. Teori 

behaviorisme dikembangkan oleh Ivan Pavlov, Vladimir 

Bekhterev, dan Johan B. Watson. Beberapa ahli lainnya, 

seperti Albert Bandura, B.F. Skinner, Edward Lee 

Thorndike, Donald Baer, Edwin Ray Guthrie. Clark L. Hull, 

juga ikut mengembangkan teori ini (Sani, 2019: 2). 

 

B. Pengertian Sejarah 

Istilah sejarah dirunut dari kata syajaratun (Arab) 

yang berarti pohon kayu. Istilah ini membawa 

kecenderungan pengertian sejarah sebagai suatu silsilah, 

asal-usul, pertumbuhan dan perkembangan suatu peristiwa 

yang berkesinambungan. Istilah sejarah juga dapat dirunut 

dari kata historia (Yunani Kuno) yang kemudian 

berkembang menjadi history (Inggris). Istilah historia atau 

history mengandung pengertian belajar dengan bertanya-

tanya (Sjamsuddin, 2007: 2). 

Kata sejarah dalam Bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Melayu, yang diambil dari kata syajarah. Kata 

syajarah masuk kedalam bahasa Melayu setelah akulturasi 

cukup panjang (asimilasi dalam kebudayaan) dengan 
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kebudayaan Indonesia juga dengan kebudayaan Islam 

semenjak abad ke 13. Pada abad inilah, secara konvensional 

disepakati bahwa investasi dan discoveri berjalan dialektis, 

yang pada gilirannya melahirkan realitas bahasa yang 

sampai kini dijadikan bahasa lingua franca oleh bangsa 

Indonesia (Abdillah, 2012: 11). 

Supardan (2008: 287) menyatakan bahwa arti kata 

syajarah tidak sama dengan kata sejarah, sebab sejarah 

bukan saja bermakna sebagai pohon keluarga, asal usul, 

atau silsilah. Walaupun demikian, diakui bahwa ada 

hubungan antara kata syajarah dengan kata sejarah, 

seseoramg yang mempelajari sejarah berkaitan dengan 

cerita, silsilah riwayat dan asal usul tentang seseorang atau 

kejadian. 

Didalam memberikan istilah sejarah, Sjamsuddin 

(2007:4) menyatakan bahwa istilah historia atau history 

juga mengandung pengertian sebagai pertelaan tentang hal 

ihwal manusia secara kronologis. Istilah-istilah tersebut 

telah memberikan landasan dalam pendefinisian konsep 

sejarah selanjutnya. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh 

Kochhar (2008: 3), bahwa sejarah merupakan ilmu yang 

mengkaji tentang aktivitas manusia pada masa lampau, 

baik pada bidang politik, militer, sosial agama, ilmu 
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pengetahuan dan hasil kreativitas seni. Pandangan seperti 

ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian 

terhadap peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Terdapat 

beberapa aspek ruang, waktu, peristiwa, perubahan dan 

kesinambungan. Dengan demikian bahwa pengertian 

sejarah yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa Inggris, 

yakni history yang bersumber dari bahasa Yunani kuno 

historia yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. 

Kata historia diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-

gejala (terutama hal ihlwal manusia) dalam urutan 

kronologis.  

Sjamsuddin (2007: 5) menyatakan bahwa sejarah 

dikembangkan berdasarkan metodologi penelitian ilmiah 

yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat 

ilmiah. Berdasarkan kenyataan seperti itu, maka sejarah 

dikategorikan sebagai bagian ilmu-ilmu sosial mengingat 

fokus kajiannya adalah manusia. Oleh karena itu, menurut 

Ismaun (2005: 24) bahwa melalui berbagai kajian sejarah 

yang mendalam terhadap berbagai pendapat dan 

pengalaman orang-orang bijak dimasa lalu, sekalipun nilai-

nilai dalam sejarah itu hanya berupa pengalaman-

pengalaman manusia, tapi tidak bisa dibantah bahwasanya 

manusia itu pada umumnya gemar menggunakan 
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pengalaman-pengalaman itu sebagai pedoman atau contoh 

untuk memperbaiki kehidupannya. Mengenai peranan dan 

kedudukan sejarah para ahli sejarah sepakat membagi 

menjadi tiga yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah 

sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita. Ibnu Khaldun 

dalam “Mukaddimah” yang dikutif oleh Sulasman (2014: 

17) menyatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang 

masyarakat untuk manusia atau peradaban dunia, tentang 

perubahan yang terjadi pada masyarakat atau tentang 

segala macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

saat ini.  

 

C. Pembelajaran Sejarah 

Pada dasarnya, pembelajaran sejarah mempunyai 

tujuan sesuai dengan UU Pendidikan Nasional yang dapat 

memberikan arah bagi pembangunan bangsa. Dalam kaitan 

mengenai aspek kognitif siswa dalam pembelajaran 

sejarah, maka memiliki peran yang penting untuk 

membangun karakter, hal ini sejalan dengan yang ditulis 

oleh Sardiman, (2012: 210) menyatakan bahwa 

pembelajaran sejarah sebenarnya memiliki peran yang 

sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa. 
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Pembelajaran sejarah, akan mengembangkan aktifitas 

peserta didik untuk melakukan telaah berbagai peristiwa, 

untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan berbagai 

nilai yang ada dibalik peristiwa itu sehingga melahirkan 

contoh untuk bersikap dan kemudian bertindak.  

Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran 

sejarah sebagai bagian dari sistem kegiatan pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), merupakan kegiatan belajar 

yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian 

lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta 

menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan 

mengembangkan diri. Kedua ranah tersebut harus selalu 

ada dalam pembelajaran sejarah.  Hakikat tujuan dalam 

pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa, baik 

perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Pengembangan perilaku dalam bidang 

kognitif adalah pengembangan kemampuan pengetahuan 

siswa. Pengembangan perilaku dalam bidang afektif adalah 

pengembangan sikap peserta didik, pengembangan 

perilaku psikomotorik adalah pengembangan kemampuan 

motorik peserta didik (Leo Agung dan Sri Wahyuni, 2013: 

5). 
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Dalam pembelajaran sejarah terdapat tujuan yang 

umum sehingga dapat bermakna bagi peserta didik, 

sebagaimana ditulis oleh Kamarga (dalam Hansiswani 

Kamarga dan Yani Kusmarni, 2012: 70) bahwa tujuan 

pembelajaran sejarah idealnya adalah membantu peserta 

didik meraih kemampuan, sebagai berikut: (1) memahami 

masa lalu dalam konteks masa kini, (2) membangkitkan 

minat terhadap masa lalu yang bermakna, (3) membantu 

memahami identitas diri, keluarga, masyarakat dan 

bangsanya, (4) membantu memahami akar budaya dan 

inter relasinya dengan berbagai aspek kehidupan nyata, (5) 

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang negara 

dan budaya bangsa lain di berbagai belahan dunia, (6) 

melatih berinkuiri dan memecahkan masalah, (7) 

memperkenalkan pola berfikir ilmiah dari para ilmuwan 

sejarah, dan (8) mempersiapkan peserta didik untuk 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut harus dapat 

memetakan pembelajaran sejarah sesuai dengan 

konteksnya, sehingga sejalan dengan yang diharapkan oleh 

tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana ditulis oleh 

Johnson (2007: 65), bahwa pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat dimaknai 
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sebagai sebuah strategi pembelajaran yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

melibatkan para peserta didik dalam aktivitas penting 

dengan kehidupan nyata yang dihadapi oleh para peserta 

didik. 

Hal ini sebagaimana disarankan oleh Supriatna 

(2007: 11) bahwa guru dalam pembelajaran sejarah dapat 

menggunakan struktur kronologis sambil memfokuskan 

pada topik tertentu secara mendalam serta sambil 

mengembangkan isu-isu kritis dan beragam perspektif 

sebagai pokok bahasan, baik yang berasal dari dokumen 

kurikulum serta buku teks maupun isu serta perspektif 

yang berasal dari siswa. Melalui pendekatan ini, 

pembelajaran sejarah bisa bersifat tematis, beorientasi 

pada masalah (problem solving), menempatkan ordinary 

people atau orang-orang biasa sebagai subjek dalam sejarah 

yang selama ini dalam sejarah konvensional tidak 

mendapat tempat. Isu-isu sosial yang lebih banyak 

berhubungan dengan masyarakat golongan bawah dapat 

terakomodasi dalam pembelajaran sejarah seperti ini. 

Pembelajaran sejarah juga bertujuan agar para 

pelajar dapat mempelajari pemahaman dan sikap terhadap 

keragaman pengalaman hidup masyarakat pada masa 
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lampau untuk menghadapi kehidupan pada masa kini dan 

masa mendatang. Sebagaimana ditulis oleh Kochhar (2008: 

54-55) bahwa dengan pembelajaran sejarah dapat 

membantu melatih siswa menjadi warga negara yang 

terampil, cerdas dan berguna. Pembelajaran sejarah 

melatih kemampuan mental siswa seperti berpikir kritis, 

dan menyimpan ingatan dan imajinasi.  

Dengan pembelajaran sejarah mempercepat dan 

memperdalam pemahaman secara kritis, memberikan 

wawasan tentang cara kerja kekuatan sosial, ekonomi, 

politik, dan teknologi. Menurut Supriatna (2007: 8-14) 

pembelajaran sejarah kritis beorientasi pada masalah-

masalah tertentu harus relevan dengan apa yang 

berlangsung pada kebijakan politik atau persoalan-

persoalan kontemporer. Mengintegrasikan masalah-

masalah sosial kontemporer siswa adalah sangat relevan 

dengan pandangan pedagogis kritis mengenai peran 

sekolah. Melalui pandangan tersebut, memasukan isu-isu 

sosial kontemporer dalam pembelajaran sejarah di sekolah 

menjadi krusial mengingat beberapa aspek, seperti: 1) 

sekolah yang menjadi bagian dari masyarakat yang lebih 

luas dengan segala persoalannya, 2) sekolah dapat 

mengembangkan nilai-nilai yang berkembang dalam 
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masyarakat 3) kolaborasi antara sekolah dengan 

masyarakat serta lembaga lain yang menjadi sarana  dialog 

untuk memecahkan beragam masalah sosial  yang dihadapi 

siswa, 4) keterbukaan sekolah untuk diakses dan 

mengakses lingkungan masyarakat dapat menjadi sarana 

demokrasi, sebagai ideologi baru yang kini sedang dialami 

oleh masyarakat Indonesia. 

Mengingat begitu pentingnya pemahaman materi 

sejarah dan nilai yang terkandung didalamnya, maka 

diperlukan aplikasi pembelajaran sejarah yang berorientasi 

pada nilai. Hal ini mengingat pemahaman nilai sejarah 

secara kritis menempati posisi strategis dalam sebagai 

bahan pendidikan dalam rangka membentuk warga negara 

yang ideal. Supriatna (2008: 134-135) menjelaskan bahwa 

aplikasi pembelajaran nilai sejarah perlu pula menekankan 

pada masalah sosial yang aktual dan relevan yang 

berkembang dalam masyarakat di suatu daerah. Oleh sebab 

itu pembelajaran sejarah dalam prosesnya perlu 

mengaitkan nilai yang berkembang dalam masyarakat 

dengan masalah sosial yang terjadi pada masa lampau dan 

masa kini yang berkembang di daerah itu. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan pemahaman secara kritis 
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peristiwa, gagasan, fenomena kesejarahan sesuai dengan 

keterampilan berfikir kritis sejarah (historical thinking).  

Pembelajaran kontekstual juga dapat meningkatkan 

keterampilan sosial peserta didik dalam rangka 

memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. 

Salah satu keterampilan sosial yang perlu dikembangkan 

adalah kepekaan sosial dalam membentuk empati peserta 

didik terhadap nilai yang berkembang dalam masyarakat 

sekitarnya. Dari sinilah dapat dinyatakan, bahwa 

lingkungan sosial merupakan sumber penting dalam 

pembelajaran nilai sejarah. Sumber sejarah merupakan hal 

yang sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang 

lebih luas baik sumber sejarah nasional maupun sejarah 

lokal. Pengalaman yang didapatkan siswa dalam belajar 

sejarah akan memperkuat ingatan terhadap sejarah 

bangsanya (Subakti, 2010: 20).    

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka 

pembelajaran sejarah dapat dikatakan sebagai suatu proses 

kegiatan untuk mendorong dan merangsang subyek belajar 

untuk mendapatkan pengetahuan sejarah dan mengahayati 

nilai-nilai kemanusiaan dan kesejarahan, sehingga 

membawa perubahan tingkah laku dan menumbuhkan 

kesadaran akan nilai-nilai dalam ilmu sejarah. Kesadaran 
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adalah suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa untuk 

memahami keberadaan dirinya sebagai manusia, anggota 

masyarakat, sebagai makhluk sosial, termasuk sadar 

sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 
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BAB II 

PENGAJARAN SEJARAH LOKAL  

 

 

 

A. Pengertian Sejarah Lokal 

Lokalitas historis merupakan bentuk dari jati diri 

atau identitas kehidupan seseorang. Identitas yang 

diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda, sifat khas yang 

menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi 

sendiri, golongan, kelompok, komunitas atau negara 

sendiri. Lokalitas historis sama artinya kesadaran akan 

identitas pribadi mengenai perasaan subjektif yang 

konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu (Yuver 

Kusnoto dan Fandri Minandar, 2017: 131). 

Menurut Carol Kammens (2003) yang dikutip 

Hariyono (2017: 162) menyatakan bahwa ”Local history is 

the study of the past events, or people or groups, in a given 
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geographic area. The focus of the local history can be the 

place itself, the people who lived there or events that took 

place in a particular location” (Sejarah lokal adalah studi 

tentang peristiwa masa lalu, atau orang atau kelompok, 

dalam wilayah geografis tertentu. Fokus sejarah lokal dapat 

menjadi tempat itu sendiri, orang-orang yang tinggal di 

sana atau peristiwa yang terjadi dilokasi tertentu). 

Hal ini sejalan yang dinyatakan Darmawan (2012: 4) 

bahwa sejarah lokal sebagai suatu bentuk penulisan sejarah 

dalam lingkup yang terbatas, yang meliputi suatu lokalitas 

tertentu. Sejarah lokal adalah kisah masa lampau dari 

kelompok masyarakat tertentu yang berada pada geografis 

terbatas. Sejarah lokal dikatakan sebagai suatu peristiwa 

yang hanya terjadi dalam lokasi yang kecil, baik pada desa 

atau kota-kota tertentu. Sejarah lokal adalah sejarah yang 

menyangkut sebuah desa atau beberapa desa, sebuah kota 

kecil atau sedang (pelabuhan besar/ibu kota tidak 

termasuk). Sejarah lokal adalah studi tentang kehidupan 

masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu 

lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam 

dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. 
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Sejarah lokal bersifat tunggal dan netral. Sejarah 

lokal tidak berbelit-belit, hanyalah tempat dan ruang. Jadi 

sejarah lokal hanyalah sejarah dari suatu tempat, yang 

batasan geografisnya terdapat pada suatu tempat tinggal 

suatu bangsa, yang mencakup dua-tiga daerah 

administratif, dan juga dapat pula suatu kota atau desa. 

Dengan demikian, sederhananya sejarah lokal dirumuskan 

sebagai kisah kelampauan dari kalangan kelompok-

kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis 

yang terbatas (Abdullah, 2005: 15). Sedangkan Priyadi 

(2012: 7) mengatakan bahwa ruang sejarah lokal 

merupakan lingkup geografi yang dapat dibatasi sendiri 

oleh sejarawan dengan alasan yang dapat diterima. Kisah 

kelampauan dari kelompok  atau kelompok-kelompok 

masyarakat yang diikat oleh kesatuan etnis kultural pada 

daerah geografis yang terbatas atau tertentu atau dibatasi 

oleh penelitiannya yang menjadi bahan perhatian 

sejarawan lokal. 

Ruang lingkup terbatas yang dimaksudkan ini 

terutama dihubungkan dengan unsur wilayah, dan 

komunitas yang ada di dalamnya, baik terhadap masalah 

waktu (lingkup temporal) maupun peristiwa (tema) 

tertentu dari masa lampaunya. Dengan demikian ruang 
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lingkup sejarah lokal adalah keseluruhan lingkungan 

sekitar baik yang menyangkut kesatuan wilayah seperti 

desa, kecamatan, kota kecil, kabupaten atau kesatuan 

lokalitas lainnya beserta institusi sosial budaya yang 

berada di dalamnya seperti keluarga, pola pemukiman, 

lembaga pemerintah setempat, perkumpulan kesenian, dan 

lain-lain. Oleh karenanya dalam kajian sejarah lokal 

berbagai aspek dari kehidupan masa lampau masyarakat 

setempat dapat diselidiki baik itu aspek politik, sosial, 

ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Namun perlu 

digarisbawahi bahwa problem-problem pokok haruslah 

bertitik tolak dari realitas lokal itu sendiri. Ini berarti 

seleksi peristiwa ditentukan oleh tingkat pentingnya dalam 

perkembangan masyarakat setempat atau lingkungan yang 

dibicarakan, bukan dari kenyataan yang berada di luarnya 

(Hidayat, 2015: 4).   

Sejarah lokal yang sering diwarnai oleh mitos 

(clouded in myth) sering mendorong sejarawan larut dalam 

anggapan. Maksudnya, peneliti larut dengan anggapan 

masyarakat lokal dimana peristiwa tersebut dipersepsikan 

selama ini. Nilai dan praanggapan kultural masyarakat 

setempat lebih dijadikan referensi dibanding referensi 

teoretis dan metodologis yang tersedia. Untuk itu 
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pemahaman tentang metodologi dan teori yang relevan 

dengan topik yang diteliti menjadi sangat diperlukan dalam 

penelitian sejarah lokal (Abdullah, 1985:3). 

 

B. Tujuan Pengajaran Sejarah Lokal 

Tujuan pengajaran sejarah di sekolah mengacu pada 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 3 

UU RI No 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah: 

“... untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.” 

 

Tujuan pengajaran bukan sekedar transfer of 

knowledge, tetapi juga transfer of value, bukan sekedar 

membelajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak 

mulia. Pengajaran sejarah selain bertujuan untuk 

mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi 

didaktis.  

Salah satu ciri ilmu sejarah, adalah sifatnya yang 

diakronis (memanjang dalam waktu), berbeda dengan 
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ilmu-ilmu sosial lainnya yang cenderung sinkronis 

(memanjang dalam ruang). Selain itu fakta sejarah 

mempunyai sifat einmalig (sekali terjadi). Sifat diakronis 

dan einmalig ini mempunyai konsekuensi bahwa sejarah 

mempunyai berbagai dimensi dalam mengungkapkan 

berbagai fakta. Sifat keunikan sejarah juga memberikan 

ruang untuk lebih intensif mengembangkan penulisan dan 

pengajaran sejarah lokal. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan RI No 

20 tauhun 2003 Bab XIV pasal 50 ayat 5 menegaskan 

bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan 

dasar dan menengah, serta satuan-satuan pendidikan yang 

berbasis lokal. Dengan demikian pengembangan kurikulum 

sebagai salah satu substansi utama dalam pengembangan 

pendidikan perlu disentralisasikan, terutama kebutuhan 

sekolah, dan kondisi daerah. Kebutuhan siswa. Keadaan 

sekolah dan kondisi daerah menentukan dalam pendidikan 

berbasis lokal (Asmani, 2012: 43).   

Ruang sejarah lokal merupakan lingkup geografis 

yang dapat diabatasi sendiri oleh sejarawan dengan alasan 

yang dapat diterima oleh semua orang. Mazhab Leicester 

menyatakan bahwa sejarah lokal adalah asal usul, 

pertumbuhan, kemunduran dan kejatuhan dari kelompok 
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masyarakat lokal. Madzhab tersebut memang mengaitkan 

sejarah lokal dengan kemunduran dan kejatuhan meskipun 

pada dasarnya sejarah mengalami perubahan, baik 

mengarah ke kemajuan maupun kemunduran dan 

kejatuhan. Kisah kelampauan dari kelompok atau 

kelompok-kelompok masyarakat yang diikat oleh kesatuan 

etnis kultural pada daerah geografis yang terbatas atau 

tertentu, atau dibatasi sendiri oleh penelitinya itulah yang 

menjadi bahan perhatian sejarawan lokal (Priyadi, 2012: 

171). 

Penulisan tentang berbagai fenomena lokal, jelas 

akan memperkaya khazanah heterogenitas bangsa yang 

efektif. Salah satu permasalahan yang muncul adalah 

bahwa sebagian masyarakat lokal mempunyai jalan sejarah 

yang dianggap negatif, atau mungkin persinggungan konflik 

dengan komunitas lain. Bagaimana menyikapi fenomena 

tersebut? Sejarah lokal mempunyai kerangka 

kebijaksanaan menyikapi masa lampau. Biarlah masing-

masing tempat mempunyai dan menguraikan sejarah yang 

berbeda dengan lokalitas lainnya.  

Justru dengan begitu akan muncul kesadaran, 

“ibaratnya saling mencurahkan hati”, bahwa tiap lokalitas 

mempunyai masalah yang berbeda, sehingga bersama-
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sama saling mencari jalan baru yang lebih terang. Setiap 

bagian wilayah Indonesia, mempunyai banyak perbedaan 

sejarah dan kebudayaan. Sangat naif apabila dibuat 

penyeragaman sejarah dan budaya tersebut melalui 

kurikulum nasional. Hendaknya perbedaan yang terjadi, 

maupun pertentangan yang pernah dialami antara sebagian 

daerah tidak perlu ditonjolkan tetapi juga jangan ditutup-

tutupi, dengan lebih mengedepankan deferensiasi yang 

sifatnya menuju akomodasi.  

Sejalan dengan Darmawan (2012: 6) menyatakan 

bahwa dalam negara kesatuan seperti Indonesia ini 

membicarakan sejarah lokal bukan berarti berfikiran 

mundur, karena banyak peristiwa historis di tingkat lokal 

merupakan dimensi dari sejarah nasional. Penelitian 

tentang sejarah lokal akan memperdalam pengetahuan 

tentang dinamika sosiokultural dari bangsa Indonesia yang 

majemuk secara lebih dekat. Seringkali hal-hal yang ada di 

tingkat nasional baru dapat dimengerti dengan baik apabila 

kita mengerti dengan baik pula perkembangan yang ada 

pada tingkat yang lebih kecil. Ada beberapa hal penting 

mempelajari sejarah lokal, antara lain:  
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1. Untuk menilai kembali generalisasi-generalisasi 

yang sering terdapat dalam sejarah nasional 

(periodisasi, dualisme ekonomi, dll.)  

2. Meningkatkan wawasan kesejahteraan dari masing-

masing kelompok yang akhirnya akan memperluas 

pandangan tentang ‘dunia’ Indonesia.  

3. Membantu sejarawan profesional membuat analisis-

analisis kritis.  

4. Menjadi sumber/bahan/ data sejarah untuk 

kepentingan nomor 1 dan para peneliti lainnya. 

 

C. Manfaat Pembelajaran Sejarah Lokal 

Pada dasarnya, sejarah merupakan dialog antara 

peristiwa masa lampau dan perkembangan di masa depan 

(Kochhar, 2008: 5). Suatu peristiwa yang terjadi di masa 

lampau akan berhubungan dengan masa kini dan yang akan 

datang. Artinya pelajaran sejarah yang didapatkan di 

bangku sekolah dasar dan menengah hanya sebatas 

menjalankan kurikulum dan tidak ada upaya untuk 

mendalaminya. Sehingga kurang berdampak terhadap 

kesadaran dan kepentingan bagi kehidupan. 
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Darmawan (2012: 1) menyatakan bahwa sejarah 

lokal sebagai salah satu cabang dari studi sejarah sangat 

menarik untuk diperbincangkan terutama menyangkut 

batasan pengertian dan metodologi maupun dalam hak 

aspek pengajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah. Istilah 

sejarah lokal di Indonesia kerap digunakan pula sebagai 

sejarah daerah, sedangkan di Barat disamping dikenal 

istilah local history juga community history, atau 

neighborhood history, maupun nearby history. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Brameld, (dalam Supriatna: 2007: 31) 

bahwa sasaran yang harus dicapai dalam pendidikan 

adalah kepemilikian atas prinsip-prinsip tentang 

kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, serta tidak 

terkait oleh ruang dan waktu. Filsafat yang berakar 

pemikiran Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinus ini 

menghendaki adanya pewarisan nilai dari generasi 

terdahulu ke generasi berikutnya melalui penyampaian 

informasi atau menstransmisikan pengetahuan kepada 

peserta didik. Berdasarkan pandangan filosofis tersebut, 

kurikulum di Indonesia menjadi sangat ideologis untuk 

menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang 

memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

diinginkan oleh negara. Tujuan pewarisan nilai, budaya, 
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serta untuk memperkuat integrasi bangsa sangat menonjol, 

dan hal ini sebagai ciri dari kurikulum perenialis yang 

menekankan pada transfer of culture.   

Pengungkapan berbagai sisi kehidupan atau sejarah 

dalam lokalitas, akan semakin menggugah kesadaran 

betapa masing-masing budaya memiliki keanekaragaman 

nilai-nilai yang luhur. Dengan berkaca pada sejarah, 

stereotype tersebut akan runtuh dengan kesadaran 

bagaimana proses manusia menemukan peradaban melalui 

waktu panjang. 

Dengan demikian pengenalan terhadap sejarah lokal 

diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: (1) 

sumber kreativitas dan pandangan optimis lokal, (2) 

muatan lokal kurikulum sekolah, (3) media untuk 

membangkitkan pembangunan daerah dalam otonomi 

daerah, (4) sarana penunjang kepariwisataan, (5) pemberi 

inspirasi kepada pada seniman untuk menulis karya seni 

berlatar belakang sejarah (Priyadi, 2012: 112). Dalam 

mengenalkan sejarah lokal di sekolah banyak hal yang 

didapatkan siswa, yakni mereka lebih kenal tentang 

lokalnya baik dari segi budaya, kearifan lokal dan tokoh 

lokalnya, sehingga menimbulkan pengetahuan mendalam 

bagi mereka tentang sejarah lokalnya. 
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BAB III 

NILAI KARAKTER DALAM SEJARAH 

LOKAL 

 

 

  

 

 

A. Pengertian Pendidikan Nilai  

Kata value yang diterjemahkan kedalam Bahasa 

Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin berarti 

valare, atau bahasa Perancis kuno valoir (Encyclopedia of 

Real Estate Term, 2002 yang dikutif oleh Mulyana, 2011: 7). 

Sebatas arti denotatifnya, valare, valoir, value, atau nilai 

dapat dimaknai sebagai harga (Mulyana, 2011: 7). Menurut 

Sumantri (2010: 24) menyetujui Kluckhohn bahwa nilai 

merujuk pada suatu konsep yang dikukuhi oleh individu 

atau anggota suatu kelompok secara kolektif mengenai 

sesuatu yang diharapkan dan berpengaruh terhadap 

pemilihan cara atau tindakan beberapa alternatif. Dalam 
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hal ini, bahwa definisi ini memiliki banyak implikasi 

terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya yang lebih spesifik 

apabila dikaji secara mendalam. 

 Tindakan seseorang tentunya akan diukur dengan 

nilai-nilai yang berlaku, karena setiap tindakan apakah 

akan mendatangkan kebaikan dan juga akan mendatangkan 

kejelekan bagi seseorang. Karena tindakan seseorang tidak 

selamanya sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya juga 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan hal itu 

tergantung pada orang yang melakukan tindakan apakah 

menyadari atau tidak menyadari akan keberadaan nilai 

yang ada di masyarakatnya. Sebagaimana menurut 

Elmubarok (2009: 7) bahwa secara garis besar nilai dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (values of 

being) dan nilai-nilai memberi (values of giving).  Nilai-nilai 

nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian 

berkembang menjadi prilaku serta cara kita 

memperlakukan orang lain. Nilai-nilai memberi adalah 

nilai-nilai ysng perlu dipraktikkan atau diberikan kemudian 

akan diterima sebanyak yang diberikan. 

 Menurut Kluckhohn (Brameld, 1957 dalam Mulyana, 

2011: 10) menyatakan bahwa nilai sebagai konsepsi 

(tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu 
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atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang 

mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan 

tujuan akhir tindakan. Makanan, uang, rumah, memiliki 

nilai karena memiliki persepsi sebagai sesuatu yang baik 

dan keinginan untuk memperolehnya memiliki 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Namun 

tidak hanya materi yang memiliki nilai, gagasan dan konsep 

juga dapat menjadi nilai, seperti: kejujuran, kebenaran dan 

keadilan. Kejujuran misalnya, akan menjadi sebuah nilai 

bagi seseorang apabila ia memiliki komitmen yang dalam 

terhadap nilai itu yang tercermin dalam pola pikir, tingkah 

laku dan sikap.  

 Dengan demikian nilai merupakan bagian dari 

kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan 

mendorong kelakuan manusia. Walaupun nilai-nilai budaya 

berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat, tetapi sebagai konsep, sesuatu nilai budaya 

bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional 

dan nyata, karena nilai-nilai lokal dalam suatu kebudayaan 

berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para 

individu yang menjadi warga dari kearifan kebudayaan 

yang bersangkutan. 
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Dalam menanamkan dan mesosialisasikan nilai ini 

diperlukan wadah untuk mempertahankan dan 

melestarikannya dalam kehidupan sehari hari, salah 

satunya yakni ditempuh pada jalur pendidikan nilai. 

Pendidikan nilai termasuk barang asing di telinga 

masyarakat bahkan dunia pendidikan sekalipun. Secara 

rinci pendidikan dan nilai bisa mempunyai makna sendiri-

sendiri, maka jika disatukan  maka akan muncul beberapa 

definisi  tentang pendidikan nilai. Sebagaimana yang 

dinyatakan Maftuh (2007: 4) bahwa pendidikan nilai 

digunakan sebagai proses untuk membantu siswa dalam 

mengeksplorasi nilai-nilai yang ada melalui pengujian kritis 

sehingga siswa dimungkinkan untuk meningkatkan atau 

memperbaiki kualitas berpikir serta perasaannya. Dalam 

pendidikan nilai sedikitnya akan melibatkan proses-proses 

sebagai berikut: (1) identifikasi yaitu inti nilai personal dan 

nilai sosial, (2) inquiry rasional dan filosofis terhadap inti 

nilai tersebut, (3) respon afektif dan respon emotif 

terhadap inti nilai tersebut, (4) pengambilan keputusan 

dihubungkan dengan inti nilai berdasarkan penyelidikan 

dan respons-respons tersebut. 

 Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Elmubarok 

(2009: 16) tujuan pendidikan nilai secara global adalah 
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mencapai manusia yang seutuhnya atau manusia 

purnawan, jika menggunakan bahasa Driyarkara. 

Pendidikan bermaksud mencapai manusia yang sehat atau 

mencapai pribadi yang terintegrasi  jika menggunakan 

bahasa Philoguto Agudo. Integrasi pribadi memadukan 

semua bakat dan kemampuan daya manusia dalam 

kesatuan utuh menyeluruh. Pembawaan fisik, emosi, budi, 

dan rohani diselaraskan menjadi kesatuan harmonis. Lebih 

lanjut Elmubarok (2009: 23) menyatakan bahwa 

pendidikan nilai  adalah suatu proses  dimana seseorang 

menemukan maknanya sebagai pribadi pada saat dimana 

nilai-nilai tertentu memberikan arti pada jalan hidupnya.  

 

B. Pembelajaran Sejarah Lokal Bebasis Pendidikan 

Nilai Karakter  

 Pendidikan merupakan sebuah tindakan 

fundamental, yaitu perbuatan yang menyentuh akar-akar 

hidup kita sehingga mengubah dan menentukna hidup 

manusia. Kesejahteraan suatu bangsa amat tergantung 

pada tingkat pendidikannya. Pendeknya, Pendidikan itu 

memanusiakan manusia muda. Pendidikan nilai adalah 
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bentuk hidup bersama yang membawa manusia muda ke 

tingkat manusia purnawan (Elmubarok, 2009: 15).  

 Koesoema (2011: 4) menyatakan bahwa globalisasi 

dan berbagai macam konsep lain yang menyertainya 

sebenarnya bisa diringkaskan menjadi tiga konsep dasar: 

perubahan, akses pengetahuan/informasi dan 

keterhubungan. Perubahan dan keterhubungan terjadi 

karena globalisasi menawarkan parameter baru bagi 

perjumpaan antar individu yang lebih ekspansif secara 

spasial. Dunia terhubung melalui peralatan elektronik 

sehingga memungkinkan individu menjelajah ruang tak 

terbatas. Oleh karena itu, dalam artian tertentu perubahan 

dalam dunia luar itu perlahan tapi pasti akan 

mempengaruhi kinerja seorang guru. 

 Tantangan globalisasi bagi pendidikan menurut 

Gardner (2003: 252-258) adalah adanya ketegangan antara 

laju perubahan kelembagaan pendidikan dan organisasi 

sosial, ekonomi dengan transformasi budaya yang begitu 

cepat. Pendidikan telah berubah karena adanya pergeseran 

nilai-nilai dan temuan ilmiah sehingga mengubah 

pemahaman kerangka pemikiran manusia, jika disarikan 

inti dampak globalisasi budaya, khususnya dalam konteks 

pendidikan sebagaimana penjelasn di atas, yaitu adanya 
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pontensi hilangnya arah sebagai bangsa yang memiliki 

jatidiri, kekhawatiran akan lenyapnya identitas kultural 

nasional dan lokal, dan lunturnya semangat nasionalisme 

dan patriotime. 

  Untuk mempertahankan agar jatidiri bangsa tetap 

terjaga, maka perlu memperkuat nilai pendidikan karakter. 

Menurut Zubaedi (2012: 72) pendidikan karakter 

mengemban misi untuk mengembangkan watak-watak 

dasar yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik. 

Penghargaan dan tanggungjawab merupakan dua nilai 

pokok yang harus diajarkan di sekolah. Pendidikan 

karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebijakan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. 

Kebijakan yang menjadi atribut suatu karakter pada 

dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan karakter 

pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang bersal 

dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, 

agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam 

pendidikan nasional. 

 Ingatan akan harta warisan budaya sendiri 

merupakan sebuah kebutuhan yang vital bagi sebuah 

masyarakat. Betapapun sederhananya masyarakat 

tersebut, hal ini merupakan kondisi yang diperlukan bagi 
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keberlangsungan hidupnya dalam ruang dan waktu. 

Pendidikan secara hakiki merupakan sebuah cara melalui 

mana harta warisan budaya itu diteruskan oleh generasi 

yang satu ke generasi yang lain. Pendidikan selalu 

berkaitan erat dengan ingatan (memoria). (Koesoema, 

2011: 11). 

             Local genius menurut Wales yang dikutif oleh Rosidi 

(2011: 29) bahwa kemampuan kebudayaan setempat 

dalam menghadapi pengaruh kebudayaan. Selain itu, local 

genius menurut Wales yaitu kemampuan kebudayaan 

setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing 

pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Menurut 

Asmani (2012: 38). Menyatakan bahwa budaya adalah 

sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Agar 

kebudayaan dilandasi dengan dengan sikap baik, 

masyarakat perlu memadukan antara idealisme dengan 

realisme, yang pada hakikatnya merupakan perpaduan  

antara seni dan budaya. Ciri khas  budaya masing-masing 

daerah tertentu (yang berbeda dengan daerah lain) 

merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah sehingga 

menjadi keungulan lokal. 

 Lebih lanjut Asmani (2012:38) menyatakan bahwa  

konsep keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan 
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potensi-potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-

benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan 

hingga saat ini, konsep historis jika dioptimalkan 

pengelolaannya bisa menjadi tujuan wisata yang dapat 

menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu 

daerah tertentu. Pada potensi ini, diperlukan akulturasi 

terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kulturan 

baru agar menjadi perpaduan antara kepentingan 

tradisional dengan kepentingan modern, sehingga asset 

atau potensi sejarah bisa menjadi asset/potensi 

keunggulan lokal.  

 Pendidikan sejarah berkaitan dengan 

pengembangan dan penanaman nilai-nilai budaya, khusus 

mengenai penanaman nilai lokal maupun nasional pada 

saat ini berhadapan dengan nilai-nilai global yang 

dikhawatirkan akan menggerus jati diri individu maupun 

kebangsaan. Sebagaimana menurut Supriatna (2012: 3) 

menyatakan bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat 

budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

manusia. Perspektif budaya melahirkan nilai yang 

berdasarkan tradisi, dan kebiasaan tradisi terbangun 

berdasarkan pola-pola hubungan antara individu. Sehingga 
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patokan terhadap perbuatan baik dan buruk bercampur 

antara norma sosial dan norma agama.  

Pendidikan nilai karakter adalah pananaman dan 

pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Pendidikan 

nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai-nilai serta 

menempatkannya secara integral dalam keseluruhan 

hidupnya. Konsep awal pendidikan nilai adalah komponen 

yang menyentuh filosofi tujuan pendidikan yaitu 

memanusiakan manusia, membangun manusia paripurna 

dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. 

Semua ini berawal dari pertanyaan mendasar apa yang 

membuat manusia berkembang menjadi manusia 

seutuhnya (Lestiarini, 2012: 4). Pengakuan dan 

penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan itu hanya akan 

timbul manakala ranah afeksi dalam diri seseorang 

dihidupkan. Hal ini berarti dalam proses belajar mengajar 

perkembangan perilaku anak dan pemahamannya 

mengenai nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, rasa 

tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain 

merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari unsur 

pendidikan. 
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Tujuan pendidikan nilai yang disampaikan secara 

formal di sekolah atau secara informal oleh orang tua di 

rumah, sebagai berikut: 1) memaksimalkan kepada 

manusia sebagai individu. Oleh karena itu setiap perbuatan 

atau tingkah laku seseorang hendaknya diarahkan demi 

kebaikan orang lain sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai 

alat atau demi dirinya sendiri. 2) memaksimalkan nilai-nilai 

universal, maksudnya tujuan pendidikan nilai bukan saja 

demi terlaksananya prinsip-prinsip moral yang diterima 

dan diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan 

dan persamaan tiap individu manusia (Ikhwanuddin, 2012: 

27).  

Sebagaimana yang ditulis oleh Megawangi (2009: 

130) dalam Indonesia Heritage Foundation merumuskan 

sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan 

nilai karakter, yaitu: 1) cinta kepada Allah dan semesta 

Isinya; 2) tanggung jawab disiplin dan mandiri; 3) jujur; 4) 

hormat dan satun; 5) kasih sayang peduli, dan kerjasama; 

6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 

7) keadilan dan kepemimpinan; 8) baik dan rendah hati; 9) 

toleransi, cinta damai dan persatuan. 

Keterpaduan menerapkan dan mengajarkan 

pendidikan sembilan karakter dengan memanfaatkan serta 
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melibatkan keluarga dan lingkungan-lingkungan tertentu di 

masyarakat dalam kegiatannya secara terpadu, dipandang 

sangat perlu secara konseptual maupun operasional. Upaya 

mensintesiskan dan internalisasi nilai-nilai agar menjadi 

suatu sistem nilai karakter yang mantap dan mendalam, 

sehingga benar-benar menjadi sesuatu yang dipedomani 

dalam kehidupan sehari perlu memperhatikan prinsip-

prinsip, kontuinitas, relevansi dan efektivitas dalam 

pengembangannya. 

Membelajarkan pendidikan nilai dapat meliputi 

langkah orientasi/informasi, pemberian contoh, 

latihan/pembiasaan, umpan balik dan tindak lanjut. 

Langkah-langkah tersebut tidak selalu berurutan, 

melainkan berubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Hasanah (2013: 32) diharapkan apa yang pada 

awalnya sebagai pengetahuan, kini menjadi sikap, dan 

kemudian berubah wujud menjelma menjadi perilaku yang 

dilaksanakan sehari-hari. Metode terbaik untuk 

mengajarkan nilai kepada anak-anak adalah contoh atau 

teladan. Oleh karena itu, setiap dari individu (orang tua dan 

guru) yang mencontohkan sesuatu harus dapat menjadi 

cerminan dari apa yang dilakukannya. Di snilah sistem 

kontrol sosial yang memang selayaknya harus dijadikan 
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dasar dalam mencontohkan kepada anak-anak, agar 

mereka dapat mengerti dan memahami serta menerimanya 

dengan baik tentang nilai-nilai yang ditanamkan 

kepadanya. 

Secara operasional untuk mengajarkan nilai dalam 

sejarah lokal tentunya harus melakukan dengan berbagai 

pendekatan, agar apa yang dijadikan sebagai tujuan dapat 

tercapai dengan yang diharapkan, baik bagi individu itu 

sendiri, orang tua, sekolah dan masyarakatnya. 

Pembelajaran sejarah berbasis nilai lokal menuntut 

penguasaan materi yang tidak hanya sebatas fakta, tetapi 

bagaimana guru dapat menanamkan pesan moral dari 

materi yang diajarkan, sehingga penanaman nilai-nilai pada 

mata pelajaran sejarah lokal khususnya dapat memberikan 

kontribusi bagi pembentukan karakter dan watak bangsa. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sardiman (2012: 5) 

bahwa melalui belajar sejarah setiap peserta didik yang 

sungguh-sungguh dapat menangkap betapa hari ini tidak 

mungkin dapat dicapai tanpa melewati proses hari yang 

lalu. Mereka juga dapat menarik pelajaran bahwa 

keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam perjuangan 

atau pembangunan tidak lepas dari faktor politik, sosial, 

budaya dan sikap manusianya sendiri. Mereka juga dapat 
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menarik pelajaran bahwa tidak ada kejadian dalam sejarah 

modern. 

Penanaman nilai karakter yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran sejarah lokal tersebut di atas, 

menuntut guru untuk memiliki wawasan yang luas 

mengenai nilai-nilai kelokalan yang diambilkan contohnya 

pada setiap peristiwa sejarah yang diajarkan. Saat ini 

belum ada buku yang didapatkan dengan mudah, yang 

memberi arahan kepada guru sejarah, dalam menanamkan 

nilai pada setiap peristiwa yang disajikan. 

Dengan demikian menurut Elmubarok (2009: 19) 

menyatakan bahwa pendidikan nilai hendaknya membantu 

peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi 

pribadi-pribadi yang lebih bermanusiawi (semakin “penuh” 

sebagai manusia), berguna dan berpengaruh didalam 

masyarakatnya, yang bertanggungjawab dan bersifat 

proaktif dan kooperatif. Masyarakat membutuhkan pribadi-

pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan 

atau keahlian dan sekaligus memiliki watak atau 

keutamaan yang luhur. Singkatnya pribadi cerdas, 

berkeahlian, namun humanis. 
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BAB IV 

DESAIN PEMBELAJARAN SEJARAH 

LOKAL 

 

 

 

 

A. Pentingnya Desain Pembelajaran Sejarah Lokal 

Desain pembelajaran adalah suatu rangkaian untuk 

menciptakan proses pembelajaran dengan baik dan benar.  

Untuk mencapai hal itu, maka perlu mempertimbangkan 

atau menganalisis secara cermat segala kemungkinan dan 

mengarahkan pada suatu tujuan yang dikehendaki. Desain 

pembelajaran merupakan tata cara yang dipakai untuk 

melaksanakan proes pembelajaran (Yamin, 2012: 1). 

Sedangkan menurut Sagala (2005: 136) desain 

pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara 

sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori 
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pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan 

perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep 

pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam 

kurikulum yang digunakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain 

pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi 

komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi 

transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan 

peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal 

pemahaman peserta didik, perumusan tujuan 

pembelajaran, dan merancang ‘perlakuan’ berbasis media. 

Idealnya proses ini berdasar pada informasi dari teori 

belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat 

terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam 

latar berbasis komunitas. 

Desain pembelajaran yang dirancang guru sejarah 

dapat berfungsi menjadikan dasar memperkuat 

pengembangan dan penanaman nilai pada pembelajaran 

sejarah pada level sekolah menengah. Karena diharapkan 

dengan mendesain secara khusus pembelajaran sejarah 

dengan sumber belajar lokal, akan menjadi inspirasi bagi 

guru dan siswa untuk memgembangkan pengetahuan 
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kelokalannya. Sumber kelokalan yang dapat dijadikan 

pembelajaran sesuai dengan kontekstual di lokalnya 

dimana mereka berada. Desain pembelajaran dapat 

memuat nilai-nilai karakter bangsa yang dapat 

diintegrasikan dengan materi yang diajarkan. 

Mengenai rancangan desain pengetahuan untuk 

pembelajaran, sebagaimana yang ditulis oleh Supriatna 

(2007: 6) bahwa prinsip-prinsip kognitivisme banyak 

diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

melaksanakan kegiatan perancangan pembelajaran, yang 

meliputi: (1) Peserta didik akan lebih mampu mengingat 

dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun 

berdasarkan pola dan logika tertentu; (2) Penyusunan 

materi pelajaran harus dari yang sederhana ke yang rumit. 

Untuk dapat melakukan tugas dengan baik peserta didik 

harus lebih tahu tugas-tugas yang bersifat lebih sederhana; 

(3) Belajar dengan memahami lebih baik dari pada 

menghafal tanpa pengertian. Sesuatu yang baru harus 

sesuai dengan apa yang telah diketahui siswa sebelumnya. 

Tugas guru adalah menunjukkan hubungan apa yang telah 

diketahui sebelumnya; dan (4) Adanya perbedaan individu 

harus diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi 

proses belajar siswa. Perbedaan ini meliputi kemampuan 
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intelektual, kepribadian, kebutuhan akan suskses dan lain-

lain. 

Pengembangan desain pembelajaran, tentang 

hakikat, tujuan, konsepsi, model dan teori pendidikan dan 

implementasinya dalam pembelajaran berbasis nilai 

kelokalan dapat berhasil jika pembelajaran  materi lokal 

terformulasi dengan baik. Hal ini akan memperkuat 

konsepsi teori pendidikan sejarah sebagai pendidikan 

karakter berbasis nilai kelokalan.  

Sejalan yang ditulis oleh Leo Agung dan Sri Wahyuni 

(2013: 53) menyatakan bahwa kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan penguatan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi 

tujuan pendidikan nasional sebagai tujuan tertinggi, 

disamping tujuan institusional dan instruksional serta 

kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, 

satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab, 

kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk 

memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Sauri (2009: 32) 

bahwa berdasarkan kerangka acuan pendidikan karakter 

tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan kurikulum 

pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama, 

pembentukan karakter pada seorang anak dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan 

lingkungan dimana peserta didik tinggal. Lingkungan 

satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat berbagai 

komponen yang memiliki fungsi berbeda saling 

bekerjasama dalam membentuk karakter anak didik. Guru 

memegang peranan strategis terutama dalam upaya 

membentuk watak bangsa melalui pengembangan 

kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.  

Menurut Budimansyah (2012: 70) bahwa 

pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan 

dalam suatu institusi pendidikan. Kualitas pembelajaran 

bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari 

berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis 

waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian kualitas 

pembelajaran merupakan tanggungjawab profesional 

seorang guru, misalnya melalui penciptaan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi peserta didik dan fasilitas yang 

didapat peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang 
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maksimal. Pada tingkat makro, melalui sistem 

pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan 

bertanggungjawab terhadap pembentukan tenaga pengajar 

yang berkualitas, yaitu yang dapat berkontribusi terhadap 

perkembangan intelektual, sikap, dan moral dari setiap 

individu peserta didik sebagai anggota masyarakat yang 

berkarakter. Yang mampu mengaplikasikan nilai 

karakternya dalam kehidupan sosial mereka sebagai solusi 

terbaik dalam menghadapi keresahan masyarakat dengan 

kondisi kemerosotan moral generasi sekarang. 

Mata pelajaran sejarah lokal dapat memberikan 

pengenalan nilai-nilai kelokalan bagi peserta didik. Pada 

dasarnya pembelajaran sejarah lokal, selain untuk 

menguasai kompetensi (materi) materi yang ditargetkan, 

peserta didik juga dirancang untuk mengenal, 

menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai 

kelokalannya. 

Sejalan dengan yang dinyatakan Amril (2006: 81) 

bahwa dalam praktik pendidikan sejarah di sekolah paling 

tidak implementasi menumbuhkembangan nilai-nilai moral 

itu tergambar dalam desain pembelajaran di sekolah. 

Pentingnya desain pembelajaran ini, mengingat mengajar 

adalah aktivitas bertujuan. Desain pembalajaran dalam hal 
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ini pada prinsipnya berfungsi mengarahkan aktivitas 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif baik bagi guru 

maupun peserta didik. Persoalan mendasar adalah 

bagaimana bentuk desain pembelajaran pendidikan nilai 

yang mampu memfungsionalkan “klarifikasi nilai” sebagai 

strategi pembelajaran nilai pada anak yang mana nilai itu 

sendiri cukup problematis seperti yang telah digambarkan 

di atas. Paling tidak ada tiga unsur yang perlu diperhatikan 

dalam implementasi klarifikasi nilai yang meliputi; 1) 

Stimulus kondisi atau kondisi faktual yang dilematis. 2) 

Perilaku pembelajaran peserta didik. 3) Kriteria 

keberhasilan perilaku moral. 

 

B. Mendesain Pembelajaran Sejarah Lokal 

Pendidikan sejarah bertujuan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan 

potensi diri, agar mempunyai pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara berbasis nilai-nilai budaya. Integrasi pendidikan 

nilai di dalam pembelajaran sejarah lokal dilaksanakan 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran sejarah. Diantara prinsip-prinsip dalam 
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membuat perencanaan pembelajaran (RPP) adalah prinsip-

prinsip pembelajaran kontekstual. Desain pembelajaran 

sejarah lokal pada tahap ini dimulai dengan menyiapkan 

dan menyusun silabus, RPP dan bahan ajar. Baik silabus, 

RPP dan bahan ajar dirancang agar muatan maupun 

kegiatan pembelajarannya berwawasan pendidikan nilai. 

Cara yang mudah untuk membuat silabus, RPP dan bahan 

ajar yang telah dibuat/ada dengan menambahkan 

mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang bersifat 

memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai. 

Agar dapat memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan nilai kelokalan, maka setidak-tidaknya 

perlu dilakukan perubahan pada tiga komponen silabus, 

diantaramya; 1) Penambahan atau modifikasi kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan nilai lokal, 2) 

Penambahan dan modifikasi indikator pencapaian  dengan 

nilai lokal. 3) Penambahan atau modifikasi teknik penilaian 

sehingga dapat mengembangkan dan mengukur 

perkembangan nilai kelokalan siswa. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah 

atau pemerintah. RPP secara umum tersusn atas KI, KD, 

tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-
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langkah pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. RPP 

pada dasarnya dipilih untuk menciptakan proses 

pembelajaran untuk mencapai KI dan KD. Oleh karena itu, 

agar RPP memberi petunjuk kepada guru dalam 

menciptakan pembelajaran berwawasan karakter, RPP 

tersebut perlu diadaptasi. Adaptasi yang dimaksud antara 

lain meliputi: 1) penambahan dan modifikasi kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan karakter, 2) 

penambahan dan modifikasi indikator pencapai peserta 

didik dalam hal karakter, 3) penambahan dan modifikasi 

teknik penilaian sehingga dapat mengembangkan dan 

mengukur perkembangan karakter. 

Sejalan dengan Schacter (2006: 3) menyatakan 

bahwa dalam rangka pengembangan pembelajaran sejarah 

agar lebih fungsional dan terintegrasi dengan berbagai 

bidang keilmuan lainnya, maka terdapat berbagai bidang 

yang seyogianya mendapat perhatian, yaitu: pertama, 

untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas dan 

daya inovatif diperlukan agar suatu bangsa bukan hanya 

sekedar manjadi konsumen IPTEK, konsumen budaya, 

maupun penerima nilai-nilai dari luar secara pasif, 

melainkan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal 

penguasaan IPTEK. Oleh karenanya, sikap, motivasi, dan 
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kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi 

proses belajar mengajar yang dinamis di mana pengajar 

mendorong vitalitas dan kreativitas peserta didik untuk 

mengembangkan diri. Kedua, peserta didik akan dapat 

mengembangkan daya kreativitasnya apabila proses 

belajar mengajar dilaksanakan secara terprogram, dan 

sistematis, serta ditopang oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai. 

Ketiga, dalam proses pengembangan kematangan 

intelektualnya, peserta didik perlu dipacu kemampuan 

berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses 

belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang 

jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan 

secara logis dan ilmiah. Keempat, peserta didik harus diberi 

internalisasi dan keteladanan, dimana mereka dapat 

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena 

ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat 

loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang 

tinggi. Dalam pendekatan ini perlu diselaraskan dengan 

kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang 

kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan 

kreatif. Oleh karena itu, diperlukan kinerja guru yang 

mendukung pencapaian kualitas tersebut (Aman, 2012: 3). 
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Menurut Anggara (2007: 100) bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran sejarah, 

baik secara eksternal maupun internal diidentifikasikan 

sebagai berikut. Faktor-faktor eksternal mencakup guru, 

materi, pola interaksi, media dan teknologi, situasi belajar 

dan sistem. Masih ada pendidik yang kurang menguasai 

materi dan dalam mengevaluasi peserta didik menuntut 

jawaban yang persis seperti yang ia jelaskan. Dengan kata 

lain peserta didik tidak diberi peluang untuk berfikir 

kreatif. Guru juga mempunyai keterbatasan dalam 

mengakses informasi baru yang memungkinkan ia 

mengetahui perkembangan terakhir dibidangnya (state of 

the art) dan kemungkinan perkembangan yang lebih jauh 

dari yang sudah dicapai sekarang (frontier of knowledge). 

Sementara itu, materi pembelajaran dipandang oleh 

peserta didik terlalu teoritis, kurang memanfaatkan 

berbagai media secara optimal. 

Menurut Maftuh (2007: 30) bahwa pendidik dalam 

mengajar berarti melakukan suatu proses perubahan 

perilaku, oleh karena itu mengajar harus; (1) menciptakan 

berbagai kesempatan kepada siswa untuk menerima dan 

mengenali informasi baru, (2) berupaya membimbing 

siswa ke arah perolehan perilaku baru, belajar 
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melaksanakan, dan belajar merasakan. Lebih khusus 

mengenai hal ini, ditegaskan Maftuh (2007: 72) bahwa 

mengajarkan nilai secara langsung berarti menekankan 

nilai atau sifat-sifat karakter tertentu selama rentang waktu 

khusus atau mengintegrasikan nilai dan sifat-sifat karakter 

tersebut keseluruhan kurikulum. Sementara itu, 

pendidikan nilai secara tidak langsung mendorong siswa 

untuk mendefinisikan atau menentukan nilai karakter 

mereka sendiri dan nilai karakter orang lain dan membantu 

mereka mendefinisikan perspektif moral yang mendukung 

nilai-nilai tersebut. 

Menurut Hasan (2012: 43) bahwa peserta didik 

yang belajar sejarah harus dapat mengidentifikasi berbagai 

jenis informasi yang diperoleh dari suatu sumber: fakta, 

konsep, generalisasi, teori, prosedur, proses nilai, 

keterampilan, psikomotorik dan sebagainya. Melalui 

berbagai cara yang menguntungkan bagi mereka maka 

pemahaman informasi tadi menjadi sesuatu yang mutlak. 

Jika ada peserta didik yang tidak memahami informasi tadi 

pada jenjang yang minimal yang mengenai jumlah 

informasi, maka proses pemberian bantuan tambahan 

kepadanya harus dilakukan guru. Menurut Afandi (2011: 1) 

bahwa tidak dipungkiri dalam pendidikan sejarah 
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mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia umumnya. Untuk itu pembelajaran harus 

mempunyai daya tarik bagi siswa, dalam hal ini empati 

untuk belajar sejarah. 

Sebagaimana yang ditulis oleh Abdullah (2007: 62) 

bahwa empati sejarah mempunyai berbagai peranan dan 

kepentingan dalam pengajaran dan pembelajaran mata 

pelajaran Sejarah. Menurut Marsh (2008: 285) menyatakan 

bahwa dalam studi sejarah, yang menjadi kajian utama 

adalah persoalan waktu (time), perubahan (change), dan 

kesinambungan (continuity). Karena itu, hal penting dalam 

pembelajaran sejarah agar lebih bermakna maka berbagai 

pengetahuan yang diperoleh siswa tersebut harus relevan 

dengan kehidupan mereka (terdapat relevansi antara ilmu 

yang diperoleh di sekolah dengan apa yang terjadi dalam 

kehidupan pribadi siswa atau kontekstual). Maka hal utama 

yang menjadi perhatian adalah bagaimana 

mengembangkan kesadaran siswa terhadap sejarah dan 

masa depan. Dan hal yang lebih penting adalah bagaimana 

seorang guru/sekolah memfasilitasi pengembangan itu. 

Penulis buku sangat yakin jika penggunaan ‘Temporally 

Inclusive Pedagogies’ adalah solusi tepat. Terdapat dua 
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bentuk dalam pendekatan ini, yaitu: (a) pengajaran untuk 

meningkatkan keterkaitan antara bingkai waktu yang 

berbeda (masa lalu, sekarang dan akandatang); (b). 

Pengajaran meningkatkan keterhubungan antara 

sejarah/masa depan pendidikan dan dunia kehidupan 

pelajar. 

Proses pembentukan nilai karakter bangsa dimulai 

dari pembentukan karakter pribadi yang sama-sama 

diharapkan sama berakumulasi menjadi karakter 

masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. 

Untuk kemajuan Negara RI diperlukan karakter bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

berbudi luhur, toleran bergotong-royong, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, berorientasi iptek yang semuanya 

dijiwai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila. Tampak karakter bangsa Indonesia 

adalah karakter yang berlandaskan Pancasila yang memuat 

elemen kepribadian yang sama-sama diharapkan sama 

sebagai jadi diri bangsa (Budimansyah, 2012: 12). 

Sejalan dengan pendapat Hasan (2012: 65) bahwa 

potensi besar pendidikan sejarah adalah untuk 

mengembangkan jatidiri bangsa. Pendidikan sejarah adalah 

wahana yang memberikan kesempatan pada generasi muda 
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untuk melakukan proses identifikasi diri sebagai anggota 

bangsa ini. Oleh karena itu untuk pendidikan wajib 9 tahun 

haruslah ditentukan materi yang minimal dan proses 

pendidikan sejarah yang efektif dalam mengembangkan jati 

diri bangsa ini. 

Pentingnya pendidikan sejarah lokal bermuatan nilai 

karakter yakni memberikan rasa empati, etika moral, dan 

pelayanan sosial dapat menciptakan sebuah masyarakat 

sekolah yang lebih peduli dan saling menghormati antar 

kawan, antar guru dan peserta didik, serta peserta didik 

dan orang tuanya. Dengan dimasukannya pendidikan 

karakter dalam sejarah diharapkan menciptakan manusia-

manusia berkarakter, bukan sekedar mengajarkan moral 

yang bersifat abstrak. Dengan diterapkannya sistem ini 

diharapkan peserta didik dapat mengerti bahwa didalam 

setiap kegiatan atau tema yang sedang dipelajari, pasti ada 

nilai-nilai moralnya. Hal ini dapat mendorong anak untuk 

senantiasa menyadari bahwa segala aspek moral harus 

diterapkan dalam seluruh kegiatan sehari-hari 

(Megawangi, 2004: 130). 
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BAB V 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

SEJARAH LOKAL 

 

 

 

A. Tahap Persiapan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi 

mengandung arti pelaksanaan atau penerapan. Artinya 

yaitu yang dilakukan dan diterapkan adalah kurikulum 
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yang telah dirancang atau didesain yang kemudian 

dijalankan sepenuhnya. Implementasi disamping 

dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga 

dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan 

senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi 

atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus 

menerus sepanjang waktu. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Nana Syaodih (dalam Syaifuddin, 2006: 100) 

mengemukakan bahwa proses implementasi setidaknya 

ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan, 

yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Desain kurikulum K-13 memiliki kelebihan yang 

harus disikapi dengan bijak oleh pengembang dan 

implementor kurikulum agar dapat bermanfaat bagi 

penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan. 

Di dalam K-13 terdapat beberapa aspek inovasi, salah 

satunya berhubungan dengan pentingnya sejarah lokal 

yang berupa nilai-nilai kelokalan sebagai sumber 

pembelajaran sejarah dimana kurikulum yang 

dikembangkan oleh guru harus memasukan unsur lokal 

serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan setempat. 

Pewarisan nilai lokal adalah kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat yang harus disikapi dengan baik oleh sekolah, 
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sebagai lembaga pendidikan khususnya pembelajaran 

sejarah agar nilai luhur kelokalan tidak hilang karena 

pendidikan yang diselenggarakan berusaha 

memperkenalkan dan mewariskannya. 

Menurut Kochhar (2008: 67-68), bahwa 

perkembangan kurikulum sejarah merupakan proses yang 

kompleks karena menghadapkan para pendidik pada 

tanggung jawab yang sangat menantang. Oleh karena itu, 

meraka harus sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang 

digunakan untuk memilih materi pembelajaran diberbagai 

tingkatan. Dengan demikian tujuan kurikulum yang baik 

untuk kelas tertentu adalah yang cocok, terencana dengan 

baik, sesuai, menyajikan pemikiran yang bijaksana, dan 

sistematis. Tujuan kurikulum adalah membuka peluang 

melalui perencanaan yang bijaksana bagi tumbuh 

kembangnya mata pelajaran dan para siswanya. 

Sejalan dengan pendapat Yamin (2012: 60) 

menyatakan bahwa keberhasilan suatu proses sangat 

didukung oleh faktor-faktor penunjang yang berada di 

sekitar lingkungan, demikian juga sebaliknya lingkungan 

sekitar proses yang baik dapat mendukung proses itu 

bekerja maksimal. Proses yang dilakukan oleh guru untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas adalah proses yang 
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dilakukan secara maksimal dengan melibatkan dan 

memberdayakan semua elemen-elemen, sub-sub, bagian-

bagian, komponen-komponen atau unsur-unsur yang 

terkait. Kurikulum yang di dukung dengan hal tersebut, 

dapat menjadikan proses pembelajaran sesuai tujuan yang 

diharapkan. 

Kurikulum dalam pembelajaran sejarah memiliki 

beberapa prinsip yakni: (1) kurikulum yang dipilih harus 

membantu tercapainya sasaran pembelajaran sejarah, (2) 

kurikulum yang dipilih harus sesuai dengan umur dan 

kemampuan siswa, (3) seluruh muatan pelajaran harus 

saling memiliki hubungan fungsional, (4) kurikulum harus 

luas dan komprehensif, dan (5) kurikulum yang dipilih 

harus menekankan kesatuan nasional dan dunia (Kochhar, 

2008: 68-70). 

Kegiatan pembelajaran sejarah bermuatan karakter 

yang dilaksanakan oleh guru yang profesional akan 

memiliki makna, dimulai dari tahapan kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup, dipilih dan dilaksanakan 

agar peserta didik mempraktikan nilai-nilai karakter yang 

dikategorikan. Perilaku guru sepanjang proses 

implementasi pembelajaran harus merupakan model 

pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Dan pada 
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evaluasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh guru, tidak 

hanya mengukur pencapaian akademik/kognitif siswa, 

tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian siswa. 

Bahkan perlu diupayakan bahwa teknik penilaian yang 

diaplikasikan oleh guru dapat mengembangkan 

kepribadian siswa sekaligus.  

Sejalan dengan Wildan (dalam Hansiswany Kamarga 

dan Yani Kusmarni, 2012: 8) menyatakan bahwa sebagai 

guru sejarah harus dapat melatih kemampuan berfikir 

abstrak, kritis dan analitis, sikap dan pandangan yang lebih 

menopang kehidupan individual sebagai dirinya dan 

sebagai warga bangsa, kemampuan memanfaatkan 

ketelitian dalam membaca dan merumuskan informasi dari 

suatu sumber, dan mempersiapkan diri bagi kehidupan 

yang lebih baik dari masa lalu, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Upaya untuk mengimplementasikan pendidikan 

sejarah berbasis nilai kelokalan perlu dilakukan dengan 

pendekatan holistik, yaitu mengintegrasikan 

perkembangan karakter kedalam setiap aspek kehidupan 

sekolah. Sebagaimana di tulis oleh Zubaedi (2011: 195-

196) bahwa pembelajaran holistik terjadi apabila 

kurikulum dapat menampilkan tema yang mendorong 
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terjadinya eksplorasi atau kajadian secara autentik dan 

alamiah. Dengan munculnya tema atau kejadian yang 

dialami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang 

bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait 

dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam 

kurikulum. Pembelajaran holistik berlandaskan pada 

pendekatan inquiry dimana siswa dilibatkan dalam 

merencanakan, berekplorasi, dan berbagi gagasan. Siswa 

didorong untuk berkolaborasi bersama teman-temannya 

dan belajar dengan cara mereka sendiri. Siswa 

diberdayakan sebagai si pembelajar dan mampu mengejar 

kebutuhan belajar mereka melalui tema-tema yang 

dirancang. 

Implementasi pembelajaran sejarah lokal 

hubungannya dengan guna edukatif dan inspiratif dari 

kelokalan, dapat dikemukakan bahwa sejarah lokal ini 

memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan pada 

umumnya dan pendidikan karakter bangsa pada 

khususnya. Melalui sejarah lokal dapat dilakukan 

pewarisan nilai-nilai kelokalan ke peserta didik. Dari 

pewarisan nilai-nilai itulah akan menumbuhkan kesadaran 

sejarah bagi peserta didik, yang pada gilirannya dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan watak bangsa (nation 
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character building). Sehubungan dengan hal itu, menurut 

Wildan (dalam Hansiswany Kamarga dan Yani Kusmarni, 

2012: 11) bahwa guru harus selalu meningkatkan 

kompetensi dan profesionalismenya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah, dengan memperhatikan 

empat pilar pembelajaran sebagaimana telah 

dideklarasikan oleh UNESCO (1988), yaitu: 1) learning to 

know (pembelajaran untuk tahu), learning to do 

(pembelajaran untuk berbuat), 3) learning to be 

(pembelajaran untuk membangun jati diri, dan 4) learning 

to live together (pembelajaran untuk hidup bersama secara 

harmonis). 

Selain itu, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 1 butir e 

disebutkan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan 

berhak memperoleh ‘kesempatan menggunakan sarana, 

prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas’”. Pasal ini memberikan 

peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan dukungan sarana, prasarana, dan 

fasilitas yang memadai. Pasal ini dipertegas oleh kewajiban 

pendidik dan tenaga kependidikan yang tertuang dalam 

pasal 40 Ayat 2 butir a yang menyatakan bahwa pendidik 
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berkewajiban “menciptakan suasana yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis”, sehingga 

interaksi belajar yang monolog dan komunikasi satu arah 

tidak lagi menjadi satu-satunya model pembelajaran. 

Persiapan implementasi pembelajaran sejarah lokal 

pada jenjang pendidikan menengah, dilakukan dalam 

pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian 

dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, hukum, 

etik, maupun norma sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai 

kelokalan perlu diajarkan pada peserta didik yang di 

implementasikan dalam pembelajaran sejarah di sekolah 

yang mempunyai tujuan nilai esensial dari sejarah bangsa 

yang relevan untuk menumbuhkembangkan 

kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik bagi 

pembentukan karakter bangsa.  

Sejalan dengan Elmubarok (2009: 83) bahwa 

pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik 

membantu subjek didik berkembang ke tingkat yang 

normatif lebih baik, dengan cara yang baik dalam konteks 

positif. Pendidikan bukan hanya berfungsi 

mengembangkan kemampuan pengetahuan peserta didik 

tetapi juga mengembangkan keterampilan dan nilai yang 
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baik sehingga menjadikan dirinya sebagai warga 

masyarakat yang bertanggung jawab.  

Proses implementasi pembelajaran sejarah lokal 

akan lebih bermakna apabila dilaksanakan oleh guru yang 

profesional sesuai dengan bidang keahliannya yang mampu 

memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial. Disinilah 

guru memegang peran yang cukup penting dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, dimana ia dituntut 

agar mampu memberikan perubahan pola pikir siswa baik 

pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial siswa. 

Sehingga siswa mampu memecahkan masalah-masalah 

sosial dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional dan 

global. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan kegiatan 

pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah mulai 

menjadikan peserta didik sebagai inti dari proses tersebut. 

Peserta didik tidak lagi ditempatkan pada posisi yang lebih 

rendah dari guru sebagai figur sentral pembelajaran yaitu 

sebagai penerima pesan. Hal inilah yang menyebabkan 

peserta didik mulai memiliki motivasi yang tinggi dalam 

mengikuti pembelajaran. Akibatnya, kemampuan berpikir 

logis, kritis dan kreatif dapat berkembang dengan baik. 

Demikian pula ketika peserta didik dihadapkan pada 
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sumber belajar lain selain buku maka mereka merasa 

bahwa sumber tersebut ada hubungannya dengan materi 

yang ada dalam buku. Sumber pembelajaran sejarah itu 

sangat luas dan beragam sebab menyangkut semua 

masalah dan peristiwa tentang kehidupan manusia yang 

hidup dalam lingkungan masyarakatnya (Jalaludin, 2012: 

32). 

 

 

 

B. Tahap Implementasi  

Proses pembelajaran akan efektif apabila 

memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang 

tersedia termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Banyak jenis-jenis hasil teknologi yang dapat digunakan 

oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran (Leo Agung dan Sri Wahyuni, 2013: 9).  

Melalui proses pendidikan di sekolah, nilai karakter 

tersebut diwariskan kepada peserta didik melalui proses 

pengintegrasian nilai-nilai tersebut pada materi 

pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran sejarah 

karena proses pendidikan yang berlangsung di sekolah 
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perlu diarahkan pada pengembangan konsep student sense 

of place, yaitu kepekaan siswa terhadap lingkungan 

mencakup kepekaan pada lingkungan alam, masyarakat 

dan budaya setempat (Elfindri, dkk, 2012: 92-104 ). 

Hal ini sesuai dengan tujuan pengajaran sejarah di 

sekolah bahwa pengajaran sejarah mempunyai tujuan yang 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum 

dalam pasal 3 UU RI No 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:  

“... untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.” 

Dalam mendukung tujuan pendidikan nasional 

pendidikan sejarah di sekolah sesuai Kurikulum 2004 

mempunyai misi 1) sebagai pendidikan intelektual 

dan 2) sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

kemanusiaan, pendidikan pembinaan moralitas, jati 

diri, nasionalisme, dan identitas bangsa (Depdiknas, 

2003: 5). 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan, (2012: 36) 

mengimplementasikan sejarah lokal mempunyai peran 

besar dalam upaya menghadirkan peristiwa kesejarahan 

yang dekat pada peserta didik. Sifat elastisitas sejarah lokal 

mampu menghadirkan berbagai fenomena, baik berkaitan 
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tentang latar belakang keluarga (family history), sejarah 

sosial dalam lingkup lokal. Salah satu aspek yang sangat 

menguntungkan dengan K-13 adalah mengutamakan 

pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual (ala-

miah), berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat 

peserta didik untuk mengembangkan kompetensi. K-13 

juga memberikan kesempatan kepada daerah dan sekolah 

untuk mengembangkan kurikulum pendidikan. Hal ini 

berbeda dengan beberapa kurikulum sebelumnya yang 

lebih bersifat sentralistis. Kesempatan ini dapat digunakan 

untuk mengembangkan realitas lokal yang lebih 

menyentuh anak didik yang erat berkaitan dengan mata 

pelajaran sejarah yang dipelajari. Paradigma pendidikan 

sejarah lokal sangat bermanfaat untuk membangun 

pengembangan potensi lokal dimana peserta didik berada. 

Menurut Rusman (2015: 115) bahwa upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk manusia 

Indonesia seperti yang diharapkan dalam tujuan 

pendidikan nasional3 di atas adalah dengan menerapkan 

Kurikulum 2013. Seperti yang diketahui bahwa 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dilaksanakan secara 

holistik dan integratif berfokus pada alam, sosial, dan 

budaya dengan pendekatan saintifik. Sebagaimana menurut 
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Hamalik (2013: 239) menyatakan bahwa perlu diingat 

dalam implementasi Kurikulum ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti yang dikemukakan, yaitu 

karakteristik kurikulum, strategi implementasi, dan 

karakteristik pengguna kurikulum. Berbeda dengan 

Hamalik, Marsh justru memandang bahwa faktor guru lebih 

berpengaruh, selain faktor dukungan kepala sekolah, 

dukungan rekan sejawat, dan dukungan internal di dalam 

kelas. Menurutnya, apabila guru tidak melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidak 

akan berhasil. 

Pembelajaran sejarah dengan strategi cooperative 

learning, digunakan untuk menandai adanya 

perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-

sama mensosialisasikan konsep dan nilai sejarah lokal dari 

daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam 

tataran belajar dengan pendekatan kelokalan, penggunaan 

strategi cooperative learning, diharapkan mampu 

meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan 

rekomendasi nilai-nilai kelokalan serta membangun cara 

pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa memiliki 

keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam 

menghargai kelokalannya, terbuka dan jujur dalam 
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berinteraksi dengan teman (orang lain), memiliki empati 

yang tinggi terhadap nilai kelokalannya. Selain itu, 

penggunaan strategi cooperative learning dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas 

proses belajar siswa, suasana belajar yang kondusif, 

membangun interaksi aktif antara siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan 

strategi analisis nilai, difokuskan untuk melatih 

kemampuan siswa berpikir secara induktif, dari setting 

ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal (cara 

pandang lokal) menuju kerangka dan bangunan tata pikir 

atau cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional 

(cara pandang kebangsaan). 

Strategi pembelajaran cooperative learning, siswa 

tidak hanya dilatih mengenai sikap nilai yang terdapat pada 

kelokalan, melainkan juga semangat serta keterampilan 

bekerjasama yang merupakan bagian dari keterampilan 

sosial. Perlu disadari bahwa dasar kerjasama kelompok 

akan terbangun apabila dilandaskan pada kemampuan 

untuk memahami sikap menghargai, bersikap jujur dan 

berani mengungkapkan pendapat. 

Sebenarnya dalam strategi pembelajaran sejarah 

lokal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
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internal dan eksternal. Internal dapat dilakukan melalui 

pemberian contoh yang dilakukan oleh pendidik sendiri 

dalam proses pembelajaran. Sementara eksternal dapat 

dilakukan dengan pemberian contoh-contoh yang baik 

(Zubaedi, 2012: 238). Strategi pencapaian konsep, 

digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan 

kegiatan eksplorasi sejarah lokal. Eksplorasi ini 

dimaksudkan untuk menemukan konsep kelokalan apa 

yang dianggap menarik bagi dirinya dari daerah masing-

masing. Kemudian selanjutnya siswa diarahkan untuk 

menggali nilai-nilai yang terkandung dalam lokal daerah 

asal tersebut. 

Penanaman nilai kelokalan pada pembelajaran 

sejarah pada akhirnya akan menjadikan langkah primodial 

dalam menumbuhkan nilai-nilai moral (nilai values), 

peserta didik. Upaya tersebut berimplikasi terhadap 

kontemplasi mereka dalam memahami makna subtansial 

nilai karakter. Dengan demikian peserta didik akan mampu 

menjadi manusia yang memiliki kejujuran, sopan santun, 

keberanian, kesederhanaan, cakap dalam menghadapi 

masalah dan gigih dalam berbagai hal. Melalui proses 

transformasi, dalam artian pendidikan 

menstransformasikan nilai-nilai kelokalan dari satu 
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generasi ke generasi yang lain. Pendidikan akan 

membentuk pribadi yang kreataif yang menjadi penggerak 

dan pengembang jaringan kebudayaan ruang tempat hidup 

(Illahi, 2012: 199). 
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Banyak variable yang mempengaruhi kesuksesan 

seorang guru. Penguasaan dan ketrampilan guru dalam 

penguasaan materi pembelajaran dan strategi 

pembelajaran tidak menjadi jaminan untuk mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Proses 

mengajar adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam melaksanakan perannya dalam proses kegiatan 

belajar mengajar yang direncanakan. Untuk menyatakan 

bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing 

sejalan dengan filsafatnya.  

Dalam pembelajaran dikelas untuk mencapai 

keberhasilan proses belajar mengajar ini dipengaruhi oleh 

beberapa factor yakni: tujuan pembelajaran sejarah lokal, 

guru sejarah yang memiliki kemampuan dalam menguasai 

materi sejarah lokal, peserta didik yang siap untuk 

melakukan proses pembelajaran sejarah lokal, kegiatan 

pengajaran sejarah lokal yang sudah direncanakan/ desain, 

bahan dan alat evaluasi sejarah lokal yang sudah dibuat 

sesuai standar, serta suasana evaluasi yang menggugah 

motivasi belajar sejarah lokal. 

Keberhasilan implementasi pembelajaran sejarah 

lokal akan dapat memperkuat pemahaman dan peraihan 
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tentang nilai-nilai karakter bangsa. Karena hasilnya sangat 

ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru. Kualitas pembelajaran 

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana 

pembelajaran, aktivitas dan kreativitas guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar 

akan berkualitas apabila didukung oleh guru yang 

profesional memiliki kompetensi profesional, pedagogik, 

kepribadian, dan sosial (UU Guru dan Dosen Pasal 10). Di 

samping itu, kualitas pembelajaran juga dapat maksimal 

jika didukung oleh siswa yang berkualitas (cerdas, memiliki 

motivasi belajar yang tinggi dan sikap positif dalam 

belajar), dan didukung sarana dan prasarana pembelajaran 

yang memadai. Guru yang profesional akan memungkinkan 

memiliki kinerja yang baik, begitu pula dengan siswa yang 

berkualitas memungkinan siswa memiliki perilaku yang 

positif dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi belajar 

mengajar antara guru dan siswa yang positif akan 

mewujudkan budaya kelas yang positif dan impresif atau 

iklim kelas (classroom climate) yang mendukung untuk 

proses belajar siswa.  

Keberhasilan dalam mengajarkan sejarah lokal 

apabila hasil belajar yang diperoleh siswa mampu 
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bertambah lama dan meningkat. Merefleksi adalah berpikir 

tentang apa yang yang baru dipelajari atau berpikir ke 

belakang tentang apa yang telah dilakukan di masa lalu. Hal 

ini sejalan dengan yang dinyatakan Slameto (2015: 1), 

bahwa keberhasilan tujuan pendidikan (output), sangat 

ditentukan oleh implementasinya (proses), dan 

implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan 

segala hal (input) yang diperlukan untuk berlangsungnya 

implementasi. Keyakinan ini berangkat dari kenyataan 

bahwa kehidupan diciptakan oleh-Nya serba sistem (utuh 

dan benar) dengan catatan utuh dan benar menurut 

hukum-hukum ketetapan-Nya. Jika demikian halnya, guru 

tidak boleh berpikir dan bertindak secara parsial apalagi 

parosial dalam melaksanakan pendidikan dan 

pembelajaran. Sebaliknya, perlu berpikir dan bertindak 

secara holistik, integratif, terpadu dalam rangka untuk 

mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang 

diharapkan adalah adanya perubahan sikap sosial peserta 

didik dalam memahami nilai-nilai lokalnya. 

Menyangkut kompetensi guru sejarah, hal ini di 

jelaskan secara lebih spesifik oleh  Direktorat Tenaga 

Kependidikan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2003: 89) 
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merumuskan standar kompetensi guru sebagai berikut: 1) 

kompetensi pengelolaan pembelajaran yang terdiri atas: 

penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi 

belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik 

dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

belajar peserta didik, 2) kompetensi pengembangan 

profesi, dan 3) kompetensi penguasaan akademik, yang 

terdiri atas pemahaman wawasan kependidikan dan 

penguasaan kajian akademik.  

Menurut pasal 28 ayat 3 PP Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan pasal 10 ayat 1 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

kompetensi guru terdiri dari: a) kompetensi pedagogik; b) 

kompetensi kepribadian; c) kompetensi profesional; dan, d) 

kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.  

Menurut Supriatna (2008: 31) menyatakan bahwa 

bahwa pendidikan IPS di Indonesia harus segera mengubah 

orientasi filosofis kurikulumnya, sebab kurikulum yang 
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selama ini berlaku sudah tidak mampu lagi menjadi sarana 

iuntuk menjawab berbagai tantangan kehidupan yang 

dihasilkan oleh otonomi daerah dan kehidupan persaingan 

global serta suasana kehidupan politik di tingkat nasional. 

Perubahan tersebut harus sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan ditempatkan dalam konteks sosial 

budayanya.  

Kualitas pembelajaran dapat dikatakan baik apabila: 

1) lingkungan fisik mampu menumbuhkan semangat siswa 

untuk belajar; 2) iklim kelas kondusif untuk belajar; 3) guru 

menyampaikan pelajaran dengan jelas dan semua siswa 

mempunyai keinginan untuk berhasil; 4) guru 

menyampaikan pelajaran secara sistematis dan terfokus; 5) 

guru menyajikan materi dengan bijaksana; 6) pembelajaran 

bersifat riil (autentik dengan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat dan siswa); 7) ada penilaian diagnostik yang 

dilakukan secara periodik ; 8) membaca dan menulis 

sebagai kegiatan yang esensial dalam pembelajaran; 9) 

menggunakan pertimbangan yang rasional dalam 

memecahkan masalah; 10) menggunakan teknologi 

pembelajaran, baik untuk mengajar maupun kegiatan 

belajar siswa. 
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B. Tujuan yang diharapkan dalam Pembelajaran 

Sejarah Lokal 

Keberhasilan peserta didik dalam hidup di 

masyarakat merupakan tujuan akhir dari implementasi 

pembelajaran sejarah. Keempat komponen tersebut saling 

terkait satu dengan yang lain. Melalui pembelajaran sejarah 

lokal yang mendalam terhadap berbagai pendapat dan 

pengalaman orang-orang bijak di masa lalu, sekalipun nilai-

nilai dalam sejarah itu hanya berupa pengalaman-

pengalaman manusia, tapi tidak bisa dibantah bahwasanya 

manusia itu pada umumnya gemar menggunakan 

pengalaman-pengalaman budaya lokal itu sebagai pedoman 

atau contoh untuk memperbaiki kehidupannya. 

Penanaman budaya lokal agar berhasil, salah 

satunya yakni melalui pembelajaran sejarah lokal, hal ini 

sesuai dengan menurut Rasidi yang mengutif Wales bahwa 

lokal genius yakni kemampuan kebudayaan setempat 

dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada 

waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011: 

29). Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang 

dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus 



80 

globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung 

nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pembangunan karakter bangsa. Hal ini penting terutama di 

zaman sekarang ini, yakni zaman keterbukaan informasi 

dan komunikasi yang jika tidak disikapi dengan baik maka 

akan berakibat pada hilangnya kearifan lokal sebagai 

identitas dan jati diri bangsa. Hal yang sama disampaikan 

oleh Lubis (2008: 40) bahwa jati diri bangsa adalah watak 

kebudayaan (cultural character) yang berfungsi sebagai 

pembangunan karakter bangsa (national and character 

building). 

   Kualitas pembelajaran sejarah berbasis lokal 

merupakan faktor yang sangat berperan dalam 

menguatkan dan meningkatkan kualitas hasil proses 

pembelajaran sejarah apabila didukung dengan kesadaran 

bersama yang pada akhirnya akan berujung pada 

meningkatnya kualitas pendidikan. Karena muara dari 

berbagai program pendidikan adalah pada terlaksananya 

program pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, 

untuk mengevaluasi keberhasilan program implementasi 

pembelajaran sejarah lokal tidak cukup hanya berdasarkan 

pada hasil penilaian belajar peserta didik semata, namun 
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perlu juga memperhatikan hasil penilaian terhadap input 

serta kualitas pembelajaran sejarah itu sendiri.  

Pengimplementasian pembelajaran sejarah berbasis 

nilai kelokalan di lembaga pendidikan, disini guru 

menduduki posisi yang penting dan strategis dalam 

peraihan nilai kelokalan dalam pembelajaran sejarah. 

Menanamkan dan memberikan pemahaman tentang nilai-

nilai kelokalan merupakan bagian dan perencanaan 

kegiatan belajar mengajar yang disusun oleh guru sejarah. 

Artinya perencanaan pengajaran yang disusun telah 

mencakup deskripsi tujuan yang harus dicapai ataupun 

materi pelajaran yang harus disampaikan sesuai dengan 

kompetensi dan standar isi dari kurilkulum yang berlaku. 

Pada teori belajar-mengajar yang menunjukkan 

bahwa keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

keterampilan didaktik-metodik guru. Guru di samping 

sebagai fasilitator sebagaimana konsep baru dalam proses 

pembelajaran, guru sejarah juga sebagai dinamisator dan 

sumber inspirasi. Ini juga tidak menafikan prinsip student 

centered learning yang mengharuskan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik, melainkan lebih dari itu, 

bahwa dalam konsespsi yang substantif, guru berperan 

sejak awal sehingga ada pembelajaran yang seimbang 
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antara peran guru sebagai pendidik dan pengajar, dan 

peran peserta didik sebagai pebelajar. Keseimbangan peran 

inilah yang menunjukkan adanya kontinum pembelajaran 

yang bergerak dari strategi ekspositori yang melibatkan 

peran penuh guru dalam proses pembelajaran maupun 

bimbingan, hingga pada strategi inkuiri yang melibatkan 

peran peserta didik secara penuh.   

Sardiman (2012: 209) menyatakan bahwa dalam 

menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi peserta 

didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya. Untuk itu diperlukan kecakapan dalam 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan peribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau 

model. Dalam interaksi belajar mengajar guru akan 

senantiasa diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua 

perilakunya oleh para peserta didiknya. Dari proses 

observasi dapat saja peserta didik meniru perilaku 

gurunya, sehingga diharapkan terjadi proses internalisasi 

yang dapat menumbuhkan sikap dan proses penghayatan 

pada setiap diri peserta didik untuk kemudian diamalkan. 

Kemudian sesuai dengan kompleksitas dan 

globalnya kecenderungan dan perkembangan masyarakat 

dalam perjalanan sejarahnya, maka pandangan peserta 
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didik terhadap implementasi sejarah sudah pada 

tempatnyalah apabila persepektif implementasi 

pembelajaran sejarah berorientasi pada nilai kelokalan di 

sekolah. Hal ini berarti akan memerlukan orientasi pada 

kearifan lokal, atau mungkin lebih tepat perluasan 

wawasan pengajaran sejarah lokal, yaitu dari orientasi 

pembelajaran sejarah yang menekankan aspek masa 

kelampauannya (past oriented), perlu diperluas ke arah 

orientasi pembelajaran sejarah berwawasan nilai lokal.  

Sejalan dengan yang ditulis Hasan (2012: 57) bahwa 

penekanan wawasan pengajaran sejarah lokal pada 

dasarnya juga sesuai dengan hakekat tujuan pendidikan 

yang mempersiapkan kehidupan masa depan bagi generasi 

penerus. Konsep masa lampau adalah guru terbaik bagi 

masa depan, dapat menjadi salah satu perspektif yang 

strategis dalam menempatkan konsep biografi dalam 

pengajaran sejarah yang dinamis, mengembangkannya 

menjadi inspirasi dan selanjutnya mengembangkan 

inspirasi menjadi aspirasi. 

Nilai dan sikap yang perlu dikembangkan untuk 

keberhasilan belajar aktif terutama untuk jenjang belajar 

aktif “autonomous” adalah rasa ingin tahu (curiosity), sabar, 

inovatif, kreatif, dan mandiri. Nilai-nilai ini dikembangkan 
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bersamaan (indirect teaching) ketika peserta didik 

mempelajari materi pokok bahasan yang terdapat pada 

sebuah SK/KD dan mengembangkan kemampuan kognitif 

serta psikomotorik. Sejalan dengan yang ditulis Koesoema 

(2011: 217) bahwa setelah mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis nilai, perlu adanya refleksi untuk 

melihat sejauhmana lembaga pendidikan telah berhasil 

atau gagal dalam melaksanakan pendidikan karakter. 

Karena berhasil atau gagalnya ini lantas menjadi sarana 

untuk meningkatkan kemajuan yang dasarnya adalah 

pengalaman itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilihat 

apakah para siswa setelah memperoleh kesempatan untuk 

belajar dari pengalaman dapat menyampaikan refleksinya 

tentang nilai-nilai tersebut dan membagikannya dengan 

teman lain.  

Evaluasi program pembelajaran sejarah berbasis 

nilai lokal yang didasarkan pada hasil belajar berupa 

kecakapan akademik saja, merupakan kelemahan evaluasi 

program pembelajaran sejarah. Oleh karena itu untuk lebih 

mengoptimalkan evaluasi program pembelajaran sejarah, 

maka perlu dilakukan secara lebih komprehensif yang tidak 

hanya terfokus pada aspek output pembelajaran semata, 

melainkan juga menyentuh ranah proses pembelajaran 



85 

sejarah. Output pembelajaran tidak hanya terfokus pada 

penilaian ketrampilan akademis (academic skill) tetapi juga 

menyangkut penilaian terhadap kesadaran sejarah 

(historical awareness) dan nasionalisme (nationalism). 

Terhadap kedua variabel yang disebut terakhir tersebut 

perlu dilakukan karena sejarah merupakan bidang studi 

yang mempersiapkan peserta didik yang memiliki 

kesadaran sejarah dan nasionalisme sebagai pendukung 

character and nation building.  

Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal istilah 

penilaian berbasis kelas. Salah satu tujuan perlunya 

penilaian berbasis kelas yakni memberi umpan balik (feed 

back) pada program jangka pendek yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam proses kegiatan belajar dan oleh guru 

dalam proses kegiatan mengajar sehingga masih 

memungkinkan untuk mengadakan perbaikan (Depdiknas, 

2003: 191).  Evaluasi pembelajaran sejarah merupakan 

suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil 

pembelajaran. Dengan demikian fokus evaluasi 

pembelajaran adalah pada hasil, baik hasil yang berupa 

proses maupun produk. Informasi hasil pembelajaran ini 

kemudian dibandingkan dengan hasil pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil nyata pembelajaran sesuai 
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dengan hasil yang ditetapkan, maka pembelajaran dapat 

dikatakan efektif. Sebaliknya, jika hasil nyata pembelajaran 

tidak sesuai dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan, 

maka pembelajaran dikatakan kurang efektif. Pendidik 

menggunakan berbagai alat evaluasi sesuai karakteristik 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Terdapat 

beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan untuk 

menilai produk implementasi pembelajaran sejarah. 

Menurut Wibowo (2012: 20) bahwa untuk menilai 

hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui: a). penilaian 

secara informal meliputi observasi guru, diskusi guru 

dengan peserta didik, kliping artikel surat kabar, dan 

teknik-teknik informasi lainnya; b) penilaian secara formal, 

meliputi: rating scale, checklist, attitude inventories, tes 

isian, tes pilihan ganda, dan tes melengkapi. Sedangkan 

dalam Direktorat Tenaga Kependidikan (Depdiknas, 2003: 

11) dijelaskan bahwa penilaian dalam mata pelajaran selain 

penilaian tertulis (pencil and paper test), dapat juga 

menggunakan model penilaian unjuk kerja (performance 

assessment), penugasan (project), produk (product), atau 

portopolio (portfolio). 

Sikap positif yang dikehendaki oleh guru terhadap 

implementasi pembelajaran sejarah lokal, agar peserta 
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didik memiliki hasil yang positif terhadap peningkatan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah berbasis 

nilai lokal. Peserta didik diarahkan agar mempunyai 

peraihan nilai karakter pada sejarah lokal selama kegiatan 

belajar mengajar yang pada akhirnya memiliki semangat 

dan motivasi belajar sejarah lokal. Pada dasarnya, motivasi 

belajar sejarah lokal yang tinggi dari peserta didik akan 

diikuti oleh instensitas belajar yang lebih baik sehingga 

pada gilirannya dapat memperoleh peraihan belajar 

sejarah lokal bermuatan nilai karakter yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Oleh karena itu, 

kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah lokal juga 

dipengaruhi sikap peserta didik terhadap pelajaran sejarah 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Dengan demikian mengevaluasi keberhasilan 

program pembelajaran sejarah lokal tidak cukup hanya 

berdasarkan penilaian hasil belajar siswa yang terbatas 

pada aspek akademis saja, melainkan juga menjangkau 

penilaian hasil belajar yang lain yakni kesadaran sejarah 

dan nasionalisme. Selain itu dalam cara pandang sistem, 

penilaian perlu dilakukan terhadap input dan proses 

pembelajaran yang telah berlangsung. Evaluasi program 

pembelajaran sejarah yang didasarkan pada penilaian hasil 
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belajar berupa kecakapan akademik saja, merupakan 

kelemahan evaluasi program pembelajaran sejarah selama 

ini. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan evaluasi 

program pembelajaran sejarah di sekolah maka perlu 

dilakukan secara lebih komprehensif yang tidak hanya 

terfokus pada aspek output pembelajaran semata, 

melainkan juga menyentuh ranah proses pembelajaran 

sejarah.  

Output pembelajaran tidak hanya terfokus pada 

penilaian keterampilan akademis (academic skill) tetapi 

juga menyangkut penilaian terhadap kesadaran sejarah 

(historical awareness) dan nasionalisme (nationalism). 

Terhadap kedua variabel yang disebut terakhir tersebut 

perlu dilakukan karena sejarah merupakan bidang studi 

yang mempersiapkan peserta didik yang memiliki 

kesadaran sejarah dan nasionalisme sebagai pendukung 

character and nation building.  

Menentukan aspek dari hasil belajar sejarah yang 

sudah dan belum dikuasai peserta didik sesudah suatu 

proses pembelajaran. Kedua, umpan balik bagi peserta 

didik untuk memperbaiki hasil belajar yang kurang atau 

belum dikuasai. Ketiga, umpan balik bagi guru untuk 

memberikan bantuan bagi peserta didik yang mengalami 
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masalah dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, 

nilai dan sikap. Keempat, umpan balik bagi guru untuk 

memperbaiki perencanaan pembelajaran berikutnya. 

Hasil yang diharapkan dari implementasi pelajaran 

sejarah berbasis nilai lokal bagi peserta didik yakni 

peraihan nilai kesadaran sejarah lokal yang hasilnya 

diharapkan harus dapat mencakup kecakapan akademik 

(academic skill), kesadaran sejarah (historical awareness), 

dan nasionalisme (nationalism). Kecakapan akademik 

menyangkut ranah kognitif yang mengacu pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan 

dalam pembelajaran yang bersumber dari kurikulum 

Kurikulum 13 yang berlaku. Penilaian kesadaran sejarah 

(historical awareness) bagi peserta didik meliputi 

kemampuan: 1) menghayati makna dan hakekat sejarah 

berbasis nilai lokal bagi masa kini dan masa yang akan 

datang; 2) mengenal diri sendiri dan bangsanya dari 

internalisasi nilai kelokalan; 3) membudayakan sejarah 

bagi pembinaan nilai budaya bangsa; dan 4) menjaga 

peninggalan sejarah yang diwariskan generasi terdahulu. 

Sedangkan aspek nasionalisme (nationalism) menyangkut: 

a) peserta didik merasa bangga sebagai bangsa Indonesia 

yang dapat menghargai nilai lokalnya; b) rasa cinta tanah 
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air dan bangsa; c) rela berkorban demi bangsa; d) 

menerima kemajemukan; e) bangga pada budaya yang 

beraneka ragam; f) menghargai jasa para pahlawan; dan g) 

mengutamakan kepentingan kelompok.  

Tujuan dalam implmentasi pembelajaran sejarah 

lokal di sekolah, siswa dituntut untuk menjadi pembelajar 

yang memiliki nilai-nilai kelokalan. Selain itu, kepekaan dan 

respons terhadap segala fenomena yang terjadi di sekitar, 

baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global juga 

semestinya dimiliki dengan dilandasi pemahaman yang 

baik, perilaku yang baik, dan kepedulian untuk mengatasi 

berbagai persoalan. Segala fenomena sosial, budaya, politik, 

keamanan, yang dapat menuntun peserta didik menuju 

rasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia, dengan 

dilandasi oleh pemahaman terhadap Indonesia dan segala 

ke-Indonesia-an yang dimiliki akan membekali peserta 

didik untuk menjadi insan yang memiliki semangat 

kebangsaan yang tangguh. Melalui pembelajaran sejarah 

berbasis nilai kelokalan, siswa akan belajar dan pada 

akhirnya diharapkan mampu menumbuhkan karakter 

sebagai bangsa Indonesia.  
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Menurut Joyce, et al. (1980: 98) bahwa model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran 

yang akan diterapkan. Model pembelajaran, sebagaimana 

yang ditulis oleh Jacobsen, Eggen, dan Kauchak (2009) 

menyatakan bahwa model pembelajaran dimaksudkan 

sebagai strategi perspektif pembelajaran yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Arends (2012) 

menyatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan. 

Menurutnya terdapat empat ciri khas model pembelajaran, 

yaitu: 1) rasional teoritis yang bersifat logis yang 

bersumber dari perancangan; 2) dasar pemikiran tentang 

tugas pembelajaran yang hendak dicapai dan bagaimana 

siswa belajar untuk mencapai tujuan tersebut; 3) aktivitas 

guru yang diperlukan agar model pembelajaran dapat 

dilaksanakan; dan 4) lingkungan belajar yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan Komalasari (2011: 57) bahwa 

model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan menurut 

Suprijono (2011: 46) model pembelajaran didefinisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
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sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Rumusan di atas dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran merupakan petunjuk bagi guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Sebagaimana ditegaskan Hasan (2012: 93) bahwa 

pendekatan “curriculum based” atau “school based” 

menuntut implementasi kurikulum sebagai satu kesatuan 

pelaksanaan guru di sekolah dalam satu kesatuan. Guru di 

bawah pimpinan kepala sekolah secara bersama-sama 

(sebagai suatu “community of educators) merencanakan 

implementasi kurikulum, melaksanakan proses 

implementasi di kelas dan dalam penilaian hasil belajar 

serta langkah tindak lanjut. Implementasi kurikulum yang 

berdasarkan “subject-based” secara terpisah dan dilakukan 

guru secara terpisah pula, sebagaimana yang banyak 

dilaksanakan di sekolah pada saat sekarang, menimbulkan 

ancaman ketidakberhasilan penerapan belajar aktif. 

Lagipula, praktik semacam itu tidak bersesuaian dengan 

pengertian kurikulum yang dikemukakan diawal bagian ini. 

Keberhasilan implementasi kurikulum sebagai satu 

kesatuan ide pedagogis pengembang kurikulum menjadi 

keharusan dalam kurikulum yang mengembangkan konten 
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keterampilan, nilai, dan sikap. Pelaksanaan implementasi 

kurikulum sebagaimana yang banyak dilakukan pada saat 

sekarang hanya sesuai untuk kurikulum yang berfokus 

pada pengembangan konten pengetahuan berupa hafalan 

dan pemahaman terhadap pengetahuan (tentang fakta, 

istilah, kategori, definisi, pendapat, prosedur, prinsip, 

generalisasi, teori, teknik, metoda, kriteria, dan 

sebagainya). 

Pendidikan sejarah di era global dituntut 

kontribusinya untuk lebih menumbuhkan kesadaran 

sejarah, baik pada posisinya sebagai anggota masyarakat 

maupun warga negara, serta mempertebal semangat 

kebangsaan dan rasa cinta tanah air tanpa mengabaikan 

rasa kebersamaan dalam kehidupan antar bangsa di dunia. 

Pendidikan sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah 

guna membangun kepribadian dan sikap mental peserta 

didik, serta membangkitkan kesadaran akan suatu dimensi 

yang paling mendasar dari keberadaan manusia, yakni 

kontinuitas. Kontinuitas pada dasarnya adalah gerakan 

peralihan secara terus menerus dari masa lampu ke masa 

kini dan masa depan. Selain itu pendidikan sejarah dituntut 

pula untuk memperhatikan pengembangan keterampilan 

berfikir dalam proses pembelajarannya (Ismaun, 2005: 3). 
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Melalui pendidikan sejarah peserta didik diajak 

menelaah keterkaitan kehidupan yang dialami diri, 

masyarakat dan bangsanya. Sehingga mereka tumbuh 

menjadi generasi muda yang memiliki kesadaran sejarah, 

mendapatkan inspirasi ataupun hikmah dari kisah-kisah 

pahlawan, maupun tragedi nasional, yang pada akhirnya 

mendorong terbentuknya pola berfikir rasional, kritis, 

empiris, dan yang tidak kalah pentingnya ialah 

pembelajaran sejarah yang mengembangkan sikap mau 

menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu diperlukan 

model pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan. 

Model pembelajaran menurut Joyce, et al. (1980: 

99), yaitu suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan guru ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian 

rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Ia juga 

berpendapat bahwa model pembelajaran jika dirancang 
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dengan baik akan memberikan kerangka dan arahan bagi 

guru untuk mengajar.  

Dengan demikian model pembelajaran sejarah dapat 

diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar sejarah, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Adapun fungsinya 

adalah sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan pengajar IPS dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.  

Merujuk kepada pemikiran Djamarah dan Zain 

(2006: 54) ada lima kegiatan utama dalam merancang 

strategi pembelajaran, yakni: 1) Mengidentifikasi 

kemampuan kondisi awal peserta didik, serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan 

kepribadian peserta didik sebagaimana diharapkan; 2) 

Memilih sistem pendekatan pembelajaran sejarah 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat; 3) 

Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

mengajar sejarah yang dianggap paling cocok dan efektif 

sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam 

memunaikan tugasnya; 4) Menetapkan norma-norma dan 

batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar 
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keberhasilan agar dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan; 5) Evaluasi baik proses maupun hasil 

belajar sejarah, yang selanjutnya akan dijadikan umpan 

balik untuk penyempurnaan sistem pembelajaran secara 

keseluruhan. 

Belajar sejarah, berarti peserta didik mampu 

berpikir kritis dan mampu mengkaji setiap perubahan di 

lingkungannya, serta memiliki kesadaran akan perubahan 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa 

sejarah. Pembelajaran sejarah yang baik adalah 

pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan 

siswa dalam memahami nilai-nilai lokal. Untuk menjawab 

tantangan ini, maka diperlukan program pembelajaran 

sejarah yang berorientasi pada masa depan, melibatkan 

peranan siswa secara penuh, dan membangun sikap kritis 

dalam pembelajaran sejarah. Bagi peserta didik, terlebih di 

tingkat SMA, maka sikap kritis dalam pembelajaran sejarah 

adalah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dijabarkan 

dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

kurikulum sejarah dalam konteks Kurikulum 2013. Dengan 

demikian, kesan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah 

sebagai pelajaran hafalan, perlu direinterpretasi. 

Pembelajaran sejarah kritis harus segera dilembagakan di 
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sekolah-sekolah, dalam rangka memacu daya 

intelektualitas siswa menyangkut peristiwa-peristiwa 

lampau yang dibaca dalam kacamata kekinian 

(kontekstual). Pembelajaran kritis harus menyentuh 

wilayah intelektual siswa, dan mampu membangun 

pemikiran interpretatif tentang peristiwa sejarah terutama 

menyangkut peristiwa-peristiwa yang faktanya masih 

bersifat lunak. 

Untuk membangun pembelajaran sejarah yang future 

oriented, maka diperlukan perangkat-perangkat yang 

mendukung baik hardware maupun software. Untuk itu, 

perlu dievaluasi perangkat-perangkat pendukung 

pembelajaran tersebut, seperti halnya yang menyangkut 

kompetensi pedagogik dan akademik guru, sarana 

pendukung, motivasi siswa, latar belakang ekonomi siswa, 

materi pelajaran, dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan keberhasilan program pembelajaran sejarah di SMA 

(Aman, 2012: 3). 

 

B. Metode Pembelajaran  

Metode merupakan salah satu strategi atau cara 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semakin tepat 

pemilihan metode maka pembelajaran akan semakin baik. 

Metode berasal dari kata methodos dalam bahasa Yunani 

yang berarti “cara” atau “jalan”. Menurut Sudjana (2005: 

76) berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan 

secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran 

bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang 

bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu 

pendekatan tertentu.  

Sedangkan menurut Sangidu (2004: 14) metode 

adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai 

pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Sudrajat 

(2009: 7) metode pembelajaran ialah sebuah cara-cara 

yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Hal itu berarti 

pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

Agar pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat 

sungguh-sungguh meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, kiranya metode belajar sejarah yang aktif dan 

konstruktif perlu diterapkan oleh para siswa. Proses 
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penggunaan cara tersebut memang membutuhkan 

kemauan yang kuat, mengingat para siswa dan para guru, 

seperti yang juga terjadi di banyak tempat lain di dunia, 

telah terbiasa dengan paradigma yang lama, yaitu guru 

menjelaskan siswa mendengarkan dan mengikuti petunjuk 

guru, ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor sosial-

budaya yang memberi warna tertentu pada proses 

pembelajaran. Akan tetapi, jika memang betul-betul ingin 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam 

pendidikan sejarah, perubahan tersebut harus dilakukan. 

Dalam perspektif konstruktivis personal disoroti 

bagaimana seorang anak pelan-pelan membentuk skema 

berupa jalinan konsep yang ada dalam pikiran, 

mengembangkan skema, dan mengubah skema. Ia lebih 

menekankan bagaimana individu sendiri mengkonstruksi 

pengetahuan hasil dari berinteraksi dengan pengalaman 

dan obyek yang dihadapi, dan bagaimana seorang anak 

mengadakan abstraksi, baik secara sederhana maupun 

secara refleksi, dalam membentuk pengetahuan sejarahnya 

(Suparno, 1997: 47).  

Dalam hal ini menurut Hasan (1999: 9), terdapat 

tiga hal agar pembelajaran sejarah aktif dan kritis, yaitu: 

(1) Keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-
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hari siswa; (2) Pemahaman dan kesadaran akan 

karakteristik cerita sejarah yang tidak bersifat final; (3) 

Perluasan tema sejarah politik dengan tema-tema sejarah 

sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. 

pembelajaran sejarah secara kritis diidentifikasi 

berorientasi kepada masalah, bercirikan egaliter, hasil 

dialogis antara guru, siswa, dan dokumen kurikulum akan 

relevan dengan teori belajar konstruktivis yang 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Bagi siswa, agar dapat memahami dan benar-benar 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja dan 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan susahpayah melalui ide-ide 

(Supriatna, 2007: 43). Lebih lanjut, Supriatna menyatakan 

bahwa terdapat enam langkah pembelajaran CTL, yaitu: 1) 

konstruktivisme (constructivisme), 2) inkuiri (inquiry), 3) 

bertanya (questioning), 4) pemodelan (modeling), 5) 

refleksi (reflection), dan 6) penilaian sebenarnya (athentic 

assesment). Secara garis besar pembelajaran kontekstual, 

adalah sebagai berikut: 1) Kembangkan pemikiran bahwa 
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peserta didik belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri, 

pengetahuan dan ketrampilannya. 2) Laksanakan sejauh 

mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 3) 

Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4) 

Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-

kelompok). 5) Hadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran. 6) Lakukan refleksi pada akhir pertemuan. 

Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah sebagai 

sebuah strategi pembelajaran yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

melibatkan para peserta didik dalam aktivitas penting 

dengan kehidupan nyata yang hadapi oleh para peserta 

didik. Dengan mengaitkan keduanya, peserta didik melihat 

makna di dalam tugas sekolahnya. Yang dimaksud tugas 

sekolah misalnya menyusun proyek atau menemukan 

permasalahan yang menarik, ketika mereka membuat 

pilihan dan menerima tanggung jawab, mencari informasi 

dan menarik kesimpulan; ketika mereka secara aktif 

memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, merencanakan, 

menyelidiki, mempertanyakan, dan membuat keputusan, 

mereka mengaitkan isi akademis dengan konteks dalam 

situasi kehidupan, dan dengan cara itu mereka menemukan 
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makna. Penemuan makna adalah ciri utama dari 

pembelajaran kontekstual (Johnson (2007: 65). 

Terkait dengan metode mengajar Sejarah, dalam 

praktiknya tidak digunakan sendiri-sendiri, melainkan 

kombinasi dari beberapa metode mengajar, seperti 

ceramah, diskusi, tanyajawab, pemberian tugas,  

sosiodrama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Zuchdi 

(2009: 19) menyatakan bahwa metode dalam implementasi 

pendidikan karakter komprehensif ada empat macam, yaitu 

inkulkasi (inculcation), keteladanan (modeling), fasilitasi 

(facilitation), dan pengembangan keterampilan (skills 

building). Dalam inkulkasi ada beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan, yaitu: mengomunikasikan kepercayaan disertai 

alasan yang mendasarinya, memperlakukan orang secara 

adil, menghargai pandangan orang lain, mengemukakan 

keragu-raguan atau perasaan tidak percaya disertai dengan 

alasan dan sikap hormat, tidak sepenuhnya mengontrol 

lingkungan, menciptaan pengalaman sosial dan emosional 

mengenai nilai-nilai yang dikehendaki, membuat aturan, 

memberikan penghargaan dan konsekuensi disertai alasan, 

membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju, 

memberikan kebebasan bagi perilaku yang berbeda-beda. 

Keteladanan merupakan nilai di mana pendidik dapat 
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menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan peserta 

didik dapat meniru hal yang baik dari guru. Fasilitasi 

melatih subjek didik untuk mengatasi masalah-masalah 

dan memberikan kesempatan kepada peserta didik.  

 

 

C. Media Pembelajaran  

Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu 

medium yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. 

Menurut Djamarah (2006: 136) media adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Hanafiah & 

Suhana (2010: 59) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan 

alat yang disediakan guru untuk mendorang siswa belajar 

secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya 

verbalisme. 

Agar pembelajaran di kelas berjalan dengan baik 

maka guru wajib menggunakan berbagai jenis media yang 

disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. 
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Fungsi media diantaranya dapat memperjelas konsep yang 

sedang dipelajari.  

Tersedianya input, seperti sarana termasuk media 

yang kurang baik, maka akan berdampak terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran, karena dengan adanya 

sarana dan prasarana pembelajaran sejarah yang baik akan 

memudahkan bagi guru maupun peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Tersedianya media pembelajaran 

akan memudahkan guru dalam mengajar 

Menurut Sahlan dan Praseti (2012: 106-107) 

penggunaan media perlu dipilih dengan selektif dan sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran. Bila guru berkeinginan 

untuk menggunakan berbagai media, hendaknya 

dipersiapkan secara matang. Tujuan penggunaan media 

adalah agar siswa merasa terbantu dalam memahami 

materi pelajaran yang diberikan. Dalam hal ini, guru harus 

mampu memilih media yang dapat membantu siswa 

menyerap materi pelajaran.  

Materi sejarah yang menyangkut dimensi waktu, 

ruang/tempat dan ketokohan  maka perpustakaan menjadi 

sarana penting untuk belajar bagi siswa. Perpustakaan 

menyimpan banyak buku, surat kabar, majalah atau 

publikasi lain yang dapat diakses oleh siswa. Alternatif 
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lainnya untuk memperoleh sumber dan informasi, yaitu 

dengan teknologi informasi. Sumber dan informasi banyak 

tersedia secara online melalui internet. Berkenaan dengan 

sumber belajar harus disesuaikan dengan materi dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar 

utama yang dapat dipilih seperti buku, brosur, majalah, 

surat kabar, poster, lembar informasi dan lingkungan 

sekitar. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan sosial, 

lingkungan alam, lingkungan budaya. Keberadaan sarana 

dan sumber belajar harus benar-benar dimanfaatkan untuk 

menunjang penguasaan terhadap suatu kompetensi yang 

dapat dikembangkan dan dikuasai oleh siswa. 

Menurut Widja (2000: 8-9) sejarah sebagai suatu 

studi yang berusaha mendapatkan pengertian tentang 

segala sesuatu yang telah dialami (termasuk yang 

diucapkan, dipikirkan dan dilakukan) oleh manusia di masa 

lampau yang bukti-buktinya masih bisa ditelusuri di masa 

sekarang. Guna menambah kejelasan pengertian di atas, 

berbagai aspek dari rumusan itu perlu ditinjau lebih lanjut. 

Misalnya, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kejadian 

di masa lampau itu dapat diungkapkan. Maka studi sejarah 

seyogyanyalah hanya pada bagian-bagian peristiwa yang 
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bukti-buktinya memang masih bisa diketemukan atau 

memang masih bisa direkonstruksi serta yang mempunyai 

arti penting bagi peristiwa yang akan direkonstruksi 

tersebut. Maka dari itu kalau dikatakan sejarah adalah studi 

masa lampau, maka pengertian peristiwa masa lampau di 

sini terutama seyogyanya diartikan sebagai "masa lampau 

yang masih bisa diselamatkan". Berdasarkan jalan pikiran 

ini bisa dikatakan lebih lanjut bahwa sebenarnya studi 

sejarah bukan studi masa lampau dalam arti yang 

sebanarnya, melainkan lebih merupakan studi tentang 

jejak-jejak masa kini dari peristiwa masa lampau. Sebagai 

konsekwensinya maka peristiwa-peristiwa yang tidak ada 

jejak-jejaknya (tidak meninggalkan jejak), praktis dianggap 

tidak ada. 

Terdapat banyak pokok bahasan dalam 

implementasi pembelajaran sejarah lokal yang sarat 

dengan masalah-masalah masyarakat dan lingkungan lokal 

setempat, yang sangat sulit diterangkan secara mendetail di 

dalam kelas. Untuk itu diperlukan penghayatan secara 

langsung. Dengan pengalaman langsung, maka peranan 

metode karyawisata, observasi, wawancara, tugas 

kelompok, menjadi sangat penting. Guru sejarah telah 

paham bahwa sekali peristiwa sejarah itu terjadi, maka 
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peristiwa itu akan lenyap. Yang tertinggal hanyalah jejak-

jejak (bekas-bekas) dari peristiwa tersebut. Inilah 

peninggalan sejarah. Ada yang tertulis, jejak benda, dan 

jejak lisan (Widja, 2000: 61-62). Dalam pengajaran sejarah, 

guna membantu siswa lebih memahami suatu peristiwa 

dengan lebih baik dan menarik, maka peninggalan sejarah 

itu akan sangat membantu guru sejarah dalam 

pengajarannya. Siswa akan lebih mudah menghayati rasa 

rela berkorban dari para pejuang, seandainya siswa 

mendengar kisah langsung tentang pengalaman para 

pejuangnya sendiri. Penerapan karyawisata (terjun 

langsung ke lapangan) masih sangat jarang dilakukan oleh 

para guru sejarah.  

 

D. Solusi pada Penguasaan Materi Pembelajaran  

Solusi terhadap hambatan penguasaan materi oleh 

guru akan diuraikan dengan mengutip dari berbagai 

pendapat dari para ahli berikut. 

Yeager dan Foster (1996: 124) menyodorkan empat 

fase bagi yang melaksanakan pembelajaran. Pertama, guru 

perlu mengenal pasti suatu peristiwa sejarah yang 

melibatkan penganalisisan terhadap tindakan manusia atau 
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tokoh. Kedua, konteks dan kronologi peristiwa sejarah itu 

harus difahami. Ketiga, pelbagai bukti dan tafsiran harus 

dicari dalam membuat analisis. Akhirnya, peserta didik 

perlu membina kerangka naratif sehingga mencapai atau 

memperoleh rumusan atau kesimpulan yang meyakinkan. 

Keempat fase di atas memerlukan kesungguhan guru dan 

persiapan pengajaran dan pembelajaran yang rapi serta 

teliti.  

Menurut Purnamasari (2011: 207), guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran sejarah beserta bahan 

ajarnya sangat membutuhkan kreativitas dan daya inovasi 

dari guru mata pelajaran, selanjutnya dalam pembelajaran 

guru juga dituntut untut mampu melakukan tindakan 

(action) yang tentunya interaktif dan komunikatif sehingga 

siswa mampu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebagaimana terdapat dalam unsur-unsur pembelajaran 

kontekstual bahwa siswa harus mampu membangun 

pemikiran dengan mengkonstruksi apa yang ada, dilihat 

dan dialaminya, sampai pada proses penemuan. 

Pengembangan dari implementasi pembelajaran ini harus 

disertai dengan kemampuan menggali informasi sebanyak-

banyaknya baik dari internet, buku-buku acuan yang 
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relevan, bahkan data-data yang hanya dimiliki oleh 

pemerintah daerah setempat.  

Hal ini sejalan dengan Arifin (2003: 37) bahwa 

peran guru dalam pembelajaran dapat mewujudkan tujuan 

dari pendidikan, yaitu untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berhasil 

tidaknya suatu pembelajaran sangat tergantung pada 

penguasaan materi oleh guru saat mengajar. Disini, guru 

sebegai pengembang kurikul (curriculum developer). Dalam 

pembelajaran sejarah, guru harus memiliki kemauan dan 

kemampuan untuk mengembangkan materi pembelajaran.  

Pembelajaran sejarah yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh guru seharusnya merupakan 

pembelajaran yang mampu memberikan makna yang 

mendalam bagi siswa. Skenario pembelajaran yang disusun 

guru semestinya mampu membawa siswa memperoleh 

pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna. Peserta 

didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif 

terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata 

pelajaran tertentu, sehingga dapat mencapai hasil 
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pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang 

program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi 

peserta didik, pendidik harus memperhatikan karakteristik 

afektif peserta didik. 

Dalam pembelajaran, maka peserta didik hendaknya 

dijadikan mitra belajar yang terlibat langsung pada 

kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Yamin (2012: 

178) peserta didik harus diposisikan sebagai mitra dalam 

pembelajaran. Guru bukan satu-satunya pusat informasi 

dan yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber belajar 

atau informan, sedangkan sumber yang lain bisa teman 

sebaya, perpustakaan, alam, laboratorium, televisi, koran 

dan internet. Oleh karena itu, guru harus menyediakan dan 

memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada 

peserta didik untuk belajar secara aktif, sedemikian rupa 

sehingga para peserta didik dapat menciptakan, 

mengembangkan, membangun, mendiskusikan, 

membandingkan bekerja sama, dan melakukan 

eksperimentasi dalam kegiatan belajarnya. 

 Menurut Hansiswani Kamarga dan Yani Kusmarni 

(2012: 312) bahwa pembelajaran IPS (termasuk dalm hal 

ini sejarah) sebagai suatu sistem atau proses 
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membelajarkan siswa yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar siswa 

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran (khususnya 

pengembangan karakter) secara efektif dan efisien. 

Sebagaimana Suyadi (2013: 193) menyatakan bahwa 

pembelajaran efektif dapat diterapkan pada semua mata 

pelajaran disemua jenjang pendidikan. Pembelajaran 

efektif adalah strategi pembelajaran karakter, akhlak atau 

moral. Oleh karena itu, tanpa digali nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya pun, strategi ini telah memuat 

semua nilai karakter yang dirumuskan Kemendikbud.  

Mengenai pembelajaran efektif bermuatan nilai 

karakter, dapat dipahami berdadarkan pernyataan 

Megawangi (2004: 149) bahwa pendidikan karakter yang 

efektif memerlukan pendekatan komprehensif, dan 

terfokus dari aspek guru sebagai role model,  disiplin 

sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, manajemen kelas 

dan sekolah, integrasi materi karakter dalam seluruh aspek 

kehidupan kelas, kerjasama orang tua dan masyarakat, dan 

sebagainya. 

Keterlibatan peserta didik dalam penguasaan materi 

menurut Elfindri, dkk. (2012: 137) bahwa salah satunya 

yang lazim dilakukan oleh guru agar kepercayaan diri 
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peserta didik tumbuh adalah dengan membiasakan anak 

didik tampil menguasai ruangan dan kelompok. Ketika 

suasana dalam proses belajar mengajar didorong seperti 

ini, maka akan lahir anak didik yang mulai terbangun 

karakter percaya diri. Sedangkan menurut Adisusilo (2013: 

186) bahwa dalam proses pembelajaran, pendidik harus 

memberi ruang yang seluas-luasnya agar terjadi proses 

dialogis antara sesama peserta didik, dan antara peserta 

didik dengan pendidik, sehingga semua pihak merasa 

bertanggung jawab bahwa pembentukan pengetahuan 

adalah tanggung jawab bersama. Caranya dengan memberi 

pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas yang terkait dengan 

topik tertentu, yang harus dipecahkan, didalami secara 

individual ataupun kolektif, kemudian diskusi kelompok, 

menulis, dialog dan presentasi di depan teman yang lain. 

Suyadi (2012: 167) menyatakan bahwa penguasaan 

materi oleh peserta didik akan terbangun melalui diskusi 

kelas secara interaktif. Karena ketika diskusi peserta didik 

dapat menyerap pikiran, ide, gagasan dan silang tukar 

pendapat dengan peserta didik yang lain dengan filter guru. 

Dengan demikian peserta didik tidak hanya mendapatkan 

ilmu dari guru yang mengajarnya, tetapi juag dari teman-

temannya. Selain itu forum diskusi akan member manfaat 
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diantaranya: 1) Peserta didik mampu mengukur 

pengetahuan atas pemahaman terhadap penguasaan materi 

yang telah dipelajari. 2) Membentuk sikap dan mental 

peserta didik yang toleran dan demokratis terhadap ide 

maupun pendapat peserta didik yang lain. 3) Diskusi 

memberi pelajaran berharga bagi peserta didik untuk 

menjadi pendengar yang baik, bahkan menjadi penanya 

yang arif dan penjawab yang bijak. 

Belajar aktif dalam proses pembelajaran adalah 

usaha manusia untuk membangun pengetahuan dalam 

dirinya. Dalam proses pembelajaran terjadi perubahan dan 

peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik, baik dalam ranah kognitif, 

psikomotor, dan afektif. Karena belajar aktif mengandung 

beberapa kiat berguna untuk menumbuhkan kesempatan 

belajar aktif pada diri peserta didik dan menggali 

potensinya untuk berkembang dalam pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan (Yamin, 2012: 180). 

Lebih lanjut, Yamin (2012: 186), menyatakan bahwa 

tugas yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki 

kesesuaian yang terdapat pada pokok bahasan dalam 

sebuah bidang studi. Tugas yang dilaksanakan peserta 

didik mempertimbangakan materi pelajaran dan 
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psikomotor peserta didik, sehingga mampu menciptakan 

suatu keterampilan. Siswa dalam suatu kelompok kelas 

biasanya memiliki kemampuan yang beragam, terutama 

dalam menerima sejumlah pengalaman belajar termasuk di 

dalamnya materi yang harus dikuasai, karena itu guru 

hendaknya memahami tentang karakteristik siswa dalam 

kemampuan belajar. Kochhar (2008: 117) mengelompokan 

karakteristik modalitas belajar siswa ke dalam tiga 

karakter, yakni pelajar visual (menggunakan penglihatan 

mata), auditorial (belajar melalui pendengaran), dan 

kinestetik (belajar bergerak, bekerja dan menyentuh). 

Kegiatan belajar siswa dalam sejarah lokal perlu 

dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

tingkatan kemampuannya. Seorang guru dituntut 

menciptakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, 

sehingga siswa secara optimal mengembangkan 

kemampuan dirinya dengan berbagai pengalaman belajar. 

Berkenaan dengan optimalisasi kemampuan belajar 

seseorang, Puskur Balitbang Depdiknas (2002) 

menggambarkan kualifikasi kemampuan belajar, yaitu baca 

(10%), mendengar (20%), melihat (30%), melihat dan 

mendengar (50%), mengatakan (70%), mengatakan dan 

melakukan (90%). Untuk menentukan efektivitas serta 
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keberhasilan proses pembelajaran dapat dilakukan hal-hal 

berikut: kembangkan cara-cara menilai hasil pembelajaran 

siswa secara variatif, gunakan hasil penilaian tersebut 

untuk dapat melihat kelemahan atau kekurangan dan 

maslah-masalah yang dihadapi baik oleh siswa maupun 

oleh guru, dan pilih metodologi penilaian yang paling tepat 

dan sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai. 

Hal ini sejalan dengan Depdiknas (2009: 109) yang 

menjabarkan bahwa guru sebagai pembelajar berperan 

menjelaskan sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan 

berusaha lebih terampil dalam memecahkan masalah 

tugasnya. Untuk itu ada beberapa peran guru yang mesti 

dilakukan, antara lain:  1) Menyediakan media untuk 

memberikan pengalaman bagi peserta didik. 2) Membuat 

ilustrasi, yaitu menghubungkan sesuatu yang sedang 

dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah 

diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan 

pengalaman kepada mereka. 3) Mendefinisikan, yaitu guru 

meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan 

sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh peserta didik. 4) Menganalisis, yaitu 

membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi 

bagian. 5) Mensistesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian 
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yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh 

sehingga memiliki arti, menjadikan hubungan antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain nampak jelas, 

dan setiap masalah tetap berhubungan keseluruhan lebih 

besar 6) Bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari 

atau dilakukan menjadi lebih jelas. 7) Merespon, yaitu 

mereaksi atau menanggapi pertanyaan dan pengalaman 

peserta didik. 8) Mendengarkan, yaitu memahami peserta 

didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah serta 

membuat kesulitan nampak jelas bagi guru maupun peserta 

didik. 9) Menciptakan kepercayaan 10) Memberikan 

pandangan yang bervariasi dari pengalaman peserta didik. 

11) Memberikan nada perasaan, yaitu membuat 

pembelajaran menjadi lebih bermakna, membuat peserta 

didik antusias dan semangat.  

 

E. Ketersediaan Waktu  

‘Ketersediaan waktu’ yakni pemaanfaatan waktu 

oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah lokal di 

sekolah. Adanya fakta bahwa bobot materi yang padat 

maka perlu manajemen waktu yang baik. Waktu 
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merupakan faktor penting untuk menentukan materi 

sejarah lokal apa yang diajarkan pada siswa. Dengan 

terbatasnya waktu, maka penyampaian materi sejarah lokal 

harus lebih disederhanakan. Guru diharapkan mampu 

mengemas materi dan mengatur waktu sedemikian rupa 

sehingga masalah waktu dapat diatasi.  

Sebagaimana yang ditulis oleh Widja (2000: 34) 

menyatakan bahwa waktu yang terbatas dalam 

pembelajaran sejarah tidak memungkinkan pengajaran 

sejarah lokal disajikan dalam bagian tersendiri. Pengajaran 

topik sejarah lokal dalam pendidikan dasar dan menengah 

dapat dilakukan dalam beberapa cara. 1) Melalui 

penyisipan pada beberapa topik sejarah nasional yang 

mempunyai korelasi dengan peristiwa lokal. 2) Melalui 

studi khusus terhadap perpustakaan, museum, maupun 

berbagai peninggalan sejarah. Hal ini dapat dilakukan satu 

semester sekali untuk mengenalkan sejarah dan budaya 

masyarakat setempat. Siswa dapat pula diajak berkunjung 

ke monumen untuk mencari latar belakang pembangunan 

monumen tersebut. 3) Melalui team teaching guru sejarah 

bisa melakukan kolaborasi untuk membahas masalah lokal 

secara interdisiplin. Pembelajaran sejarah lokal di sekolah 
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juga perlu bermakna dan menghadirkan realitas fenomena 

pada lokalitas yang lain. Hal ini sangat penting dalam upaya 

mengerti dan berempati dengan keberagaman budaya lain.  

Minimnya jam pelajaran untuk sejarah lokal, maka 

guru harus mampu membagi waktu pembelajaran sejarah 

dan mengemas materi serta menyusun atau mengatur 

waktu sedemikian rupa, sehingga keterbatasan waktu 

dapat diatasi. Demikian pula agar pembelajaran sejarah 

lokal dapat manarik dan menyenangkan, maka guru sejarah 

harus mampu membuat hal yang menarik untuk diajarkan, 

sebab sejarah merupakan peristiwa masa lampau, 

peristiwa yang sudah mati, maka tugas guru adalah 

membuat peristiwa masa lampau yang mati itu seolah-olah 

hidup kembali. 

Dalam memberikan pembelajaran sejarah lokal yang 

bermakna kepada siswa dapat dilaksanakan dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL) yang dapat 

dimaknai sebagai sebuah strategi pembelajaran yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan melibatkan para peserta didik dalam aktivitas 

penting dengan kehidupan nyata yang hadapi oleh para 

peserta didik. Dengan mangaitkan keduanya, peserta didik 

melihat makna di dalam tugas sekolahnya. Yang dimaksud 
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tugas sekolah misalnya menyusun proyek atau menemukan 

permasalahan yang menarik, ketika mereka membuat 

pilihan dan menerima tanggung jawab, mencari informasi 

dan menarik kesimpulan; ketika mereka secara aktif 

memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, merencanakan, 

menyelidiki, mempertanyakan, dan membuat keputusan, 

mereka mengaitkan isi akademis dengan konteks dalam 

situasi kehidupan, dan dengan cara itu mereka menemukan 

makna. 

Penemuan makna adalah ciri utama dari 

pembelajaran kontekstual (Johnson, 2007: 54). Dengan 

waktu yang disediakan sebaik mungkin oleh sekolah untuk 

proses pelaksanaan CTL, diharapkan pembelajaran sejarah 

lebih bermakna bagi peserta didik baik di lingkungan 

sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.  

Asas-asas pembelajaran kontekstual yang melandasi 

pelaksanaan proses pembelajaran memiliki tujuh asas, 

meliputi: 1) Kontruktivisme adalah proses membangun 

atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif 

siswa berdasarkan pengalaman. 2) Inkuiri merupakan 

proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian 

danpenemuan melalui proses berfikir secara sistematis. 

Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, 
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akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. 3) 

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari 

keinginantahuan setiap individu, sedangkan menjawab 

pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam 

berfikir. 4) Masyarakat belajar, dalam pembelajaran 

kontekstual menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain (team 

work). 5) Pemodelan, proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru 

oleh setiap siswa. 6) Refleksi adalah proses pengendapan 

pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan 

cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilaluinya. 7) Penilaian nyata 

adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa (Johnson, 2007: 56). 

Menurut Jarolimek (1986: 50) bahwa proses belajar 

mengajar sejarah merupakan proses yang terpenting, 

karena dari sinilah terjadi interaksi langsung antara 

pendidik dan peserta didik. Di sini pula campur tangan 

langsung antara pendidik dan peserta didik berlangsung 

sehingga dapat dipastikan bahwa hasil pendidikan sangat 

tergantung dari perilaku pendidik dan perilaku peserta 
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didik. Dengan demikian dapat diyakini bahwa perubahan 

hanya akan terjadi jika terjadi perubahan perilaku pendidik 

dan peserta didik. Dengan demikian posisi pengajar dan 

peserta didik memiliki posisi strategis dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Dalam mengimplementasikan pembelajaran sejarah 

lokal perlu diadakan dengan waktu yang lebih lama agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam proses belajar 

sejarah harus ada perubahan, terutama perubahan konsep 

yang disebut dengan asimilasi untuk perubahan tahap 

pertama dan perubahan tahap kedua disebut akomodasi. 

Dengan asimilasi, siswa menggunakan konsep-konsep yang 

telah mereka miliki untuk berhadapan dengan fenomena 

baru. Sementara dengan akomodasi siswa mengubah 

konsepnya yang sudah tidak cocok dengan fenomena baru 

yang muncul. Dengan demikian diharapkan bahwa proses 

implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai lokal 

memberi perubahan, bukan hanya sekedar transfer 

knowledge tetapi sudah membangun konsep pemahaman 

dalam diri siswa.  
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