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ABSTRAK 

 

Studi ini membahas tentang upaya yang dilakukan guru sejarah di DKI Jakarta untuk 

meningkatkan profesionalismenya dalam menggunakan pendekatan, model 

pembelajaran dan pemahaman kesejarahannya. Dari 30 responden guru sejarah yang 

lebih dari 96 persen menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) meskipun 

dengan cara mencontoh dan memodifikasi RPP yang dibuat oleh pemerintah dalam 

hal ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), namun tetap disesuaikan dengan 

kondisi setempat sekolah masing-masing. Dalam RPP itulah mereka mencantumkan 

pendekatan, model pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan untuk mengajar 

dan dapat diakses juga oleh siswa.   

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik seperti anjuran pemerntah 

yang tercantum dalam Permen nomorv 22 tahun 2016 dengan model pembelajaran 

berbasis proyek. Sedangkan sumber belajar yang digunakan guru untuk meningkatkan 

pengetahuan kesejarahannya meliputi; buku teks siswa, buku guru, ensiklopedi, Koran 

sezaman, film documenter, dokumen resmi pemerintah, dan tentu saja buku Sejarah 

Nasional Indonesia (SNI) meskipun hanya digunakan oleh 46.67 persen saja dari 

responden.  

 

Kata  kunci : Guru Sejarah Pendekatan Pembelajaran, Model Pembelajaran, 

Media, Sumber Belajar, Wawasan Kesejarahan. 

 

A. Pendahuluan  

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 10 dinyatakan bahwa sebagai pendidik profesional seorang guru harus 

memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, personal dan 

kompetensi sosial.1  Kompetensi-kompetensi tersebut tidak diperoleh secara tiba-

tiba, tetapi melalui proses belajar secara terus menerus dan sistematis.  

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diperlukan adanya 

peta yang menggambarkan penguasaan kompetensi dari masing-masing.  Oleh 

karena itu, dalam makalah ini yang merupakan hasil penelitian berupaya melakukan 

pemetaan kecenderungan penguasaan kompetensi pedagogik khususnya dalam 

penggunaan pendekatan, memilih model pembelajaran serta   menggunakan sumber 

belajar kesejarahan dalam kerangka meningkatkan kompetensi profesionalnya.  

                                                             
 Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Peneliti dan Pendidik Sejarah, 

tanggal 13-15 Juli 2017 di UNIMED, Medan. 

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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Sejak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2012,  kini UKG secara rutin 

dilakukan untuk mengukur profesionalitas guru. Sayangnya dari hasil UKG ini 

kurang dapat memberikan gambaran seberapa kuat upaya yang dilakukan guru 

dalam pengembangan diri, memperkaya wawasan keilmuan atau bidang studi yang 

diajarnya serta penguasaan dalam penggunaan pendekatan dan model 

pembelajaran, karena dalam UKG hanya menjawab soal-soal yang terkait dengan 

penguasaan kompetensi professional dan pedagogiknya saja dengan menjawab 

soal-soal pilihan ganda.  

Seperti diketahui bahwa mata pelajaran sejarah adalah salah satu mata 

pelajaran yang kurang diminati oleh siswa, tidak menyenangkan dan bahkan 

membosankan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kompetensi 

pedagogik dan professional guru yang kurang mumpuni dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik professional dalam bidang pendidikan sejarah. 

Terkadang guru mengajar hanya sekedar menjelaskan apa yang dibacanya secara 

terbatas atau bahkan siswa ditugaskan untuk membacanya sambil berdiskusi tanpa 

bimbingan. Dengan cara seperti itu tentu saja guru kurang memberikan penjelasan 

tentang ke-mengapa-an dan bagaimana peristiwa bisa terjadi.  

Guru sebagai salah satu komponen manusia dalam proses pembelajaran, 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di 

bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa 

pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya 

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. 

Dalam kerangka itu pula tugas guru tidak sekedar mentransfer semua ilmu 

pengetahuan tetapi juga “mendidik” dan mentransform nilai-nilai kepada anak 

didik menjadi warga negara yang baik, menjadi seseorang yang berpribadian baik 

dan utuh. Mendidik berarti mentransform nilai-nilai kepada siswanya. Nilai-nilai 

tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian, 

pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan dan nilai-nilai yang akan 

ditransfer.  

Hasil pengamatan sementara Guru-guru Sejarah SMA Negeri di Jakarta,  

khususnya sekolah yang dalam pembelajarannya menggunakan Kurikulum 2013, 

guru sudah mempraktikkan pendekatan pembelajaran siswa aktif namun  

penggunaan modelnya seringkali monoton. Hakikat pembelajaran saintifik seperti 

yang dianjurkan pemerintah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 

nampaknya belum sepenuhnya dikuasai.  Dapat dipahami karena banyaknya tugas 

administrasi yang harus dikerjakan guru, sehingga hampir tidak punya kesempatan 

lagi untuk mempelajari filosofi  sesungguhnya atau hakikat pendekatan saintifik 

dan model-model pembelajaran inovatif. Jika demikian yang terjadi maka 

bagaimana proses pembelajaran sejarah yang mengedepankan siswa aktif dapat 

dilakukan dengan baik dan benar ?. Sumber belajar sejarah apa saja yang digunakan 

guru untuk meningkatkan profesionalisme dan memperluas wawasan 

kesejarahannya ? 

B.  KAJIAN PUSTAKA 
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1. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). 

Menurut Huda, pendekatan pembelajaran adalah cara-cara yang ditempuh 

seorang pembelajar untuk dapat belajar dengan efektif. Dalam hal itu guru 

berperan penting menyiapkan perangkat-perangkat metodis yang memungkinkan 

siswa untuk mencapat kebutuhan tersebut.2 

Huda membagi pendekatan pembelajaran menjadi beberapa, yaitu;  

1. Pendekatan organisasional 

2. Pendekatan kolaboratif 

3. Pendekatan komunikatif 

4. Pendekatan informatif 

5. Pendekatan reflektif 

6. Pendekatan berpikir dan berbasis masalah 

 

Dalam Kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran ditekankan pada 

pendekatan saintifik.  Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal 

yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan (dan merumuskan hipotesis), 

mencoba/mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ 

menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan 

dengan kegiatan mencipta. 

 

2. Model Pembelajaran 
Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 

2016 dinyatakan bahwa untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik 

terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) 

perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery 

/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik agar dapat 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 

                                                             
2 Miftahul Huda. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran : Isu-isu Metodis dan Paradigmatis.  

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. 184 
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disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning).  

Pembelajaran proyek adalah metoda pembelajaran yang menggunakan 

proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil 

belajar.  Menurut Mulyasa pembelajaran proyek adalah  metode menugaskan yang 

merupakan cara penyajian bahan pelajaran, dimana pada metode ini guru 

diharapkan bisa memberikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara 

individual maupun secara kelompok.3   
Selanjutnya Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam Dedi Supriawan dan A. 

Benyamin Surasega, mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, 

yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan informasi; (3) model 

personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. Seringkali 

penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi 

pembelajaran.  Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah 

tersebut, kiranya dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

 

3. Model Pembelajaran Sejarah 

Garvey dan Mary menjelaskan ada dua macam model proyek investigasi 

dalam pembelajaran sejarah, yaitu proyek berbasis buku dan proyek berbasis 

lapangan.4  Proyek berbasis buku mengacu pada sebuah penelitian khusus 

                                                             
3 Mulyasa. Menjadi Guru Profesional,  Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009, h. 113 
4 Brian Garvey & Mary Krug.  Model-model Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah.  

Yogyakarta: Ombak, 2015, hh. 321-322 
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mengenai suatu topik  di dalam sumber pustaka atau arsip baik di dalam maupun 

di luar sekolah.5  Pada umumnya dalam proses pembelajaran proyek berbasis buku 

ini menggunakan sumber-sumber sekunder yang berada di sekitar sekolah. 

Sedangkan proyek berbasis lapangan dapat dilakukan untuk menggali atau 

meneliti sejarah lokal yang ada di luar perpustakaan atau arsip lokal.  Kehidupan 

masyarakat setempat termasuk keluarga dapat dijadikan sebagai sumber bukti jika 

yang diteliti masalah yang baru. Bangunan, mesin, lokasi penggalian atau 

reruntuhan juga menarik untuk diteliti.6 

Model-model dalam pembelajaran sejarah yang dapat mendukung 

pengembangan kesadaran sejarah dapat dilakukan guru seperti picture studi, 

dokumen studi, drama, wisata sejarah dan map studi. Penemuan model 

pembelajaran sejarah yang tepat tidak saja berguna terhadap penerimaan materi, 

tetapi juga kualitas siswa ataupun lulusan. Diharapkan dengan penemuan model 

inovasi dalam pendidikan sejarah sehingga materi tersebut lebih menarik dan 

penyampaian pendidikan sejarah tidak monoton di dalam kelas. Pengembangan 

model pembelajaran sejarah yang inovatif juga akan berfungsi meningkatkan 

pencapaian  kompetensi dasar, agar peserta didik juga  memahami dan menghargai 

benda-benda dan peninggalan sejarah serta budaya global berdasarkan 

pemahaman konteks budaya, geografis dan historis. Pembelajaran sejarah perlu 

menggunakan berbagai model yang mempunyai potensi untuk menambah 

wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. 

Tentu saja pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik hanya 

salah satu saja yang dapat dilakukan guru.  Guru sejarah dapat melakukannya 

sekaligus dengan menggunakan model-model pembelajaran yang mengarahkan 

siswa aktif, seperti; problem based learning, pembelajaran berbasis proyek, 

problem posing learning dan lain-lain. Demikian pula membaca buku sumber atau 

memanfaatkan sumber-sumber belajar sebagai bagian dari langkah penggunaan 

pendekatan saintifik dapat saja dilakukan guru selain untuk mengkaji pengetahuan 

tentang materi pelajaran yang membentuk pemahaman tentang bagaimana 

peristiwa, makna dari sebuah peristiwa juga dapat diinternalisasikan, 

dikomunikasikan dan digunakan dalam pembelajaran yang sesuai dengan minat 

peserta didik. Seorang guru dapat mengatur proporsi materi pelajaran yang 

diberikan kepada siswanya dan siswa dapat memahami materi yang telah 

diproporsikan oleh guru kepadanya dengan lebih baik. Pada akhirnya siswa akan 

mengalami pembelajaran yang bermakna dan di kemudian hari siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. 

 

4. Sumber Belajar Sejarah 

Sumber belajar menurut AECT dalam Suratno  meliputi semua sumber yang dapat 

digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, 

biasanya dalam situasi informasi, untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber itu 

meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan tata tempat. Sedangkan 

Sudjana menuliskan bahwa pengertian Sumber Belajar bisa diartikan secara 

                                                             
5 Ibid. 
6 Ibid. h. 122 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colotomy
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sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan 

cetak.7 Edgar Dale (1969) yang dikutip oleh Sudjana8 mengemukakan sumber 

belajar adalah,  segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi 

belajar seseorang.   

Lebih lanjut Yunanto mengidentifikasi sumber belajar berupa tulisan 

(tulisan tangan atau hasil cetak), gambar, foto, nara sumber, benda-benda alamiah, 

dan benda hasil budaya. Sumber belajar dapat berupa pengalaman dan minat 

siswa.  Menurut Sutiyah, Sumber belajar tidak lepas dari berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Peran sumber belajar dalam proses pembelajaran akan 

memunculkan teknologi dan ilmu pengetahuan baru. Sebaliknya, dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan penciptaan sumber belajar yang 

mampu mengembangkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, keduanya 

memang tidak dapat dipisahkan. Pengalaman seperti yang dinyatakan E. Mulyasa 

dan Erry Utomo sebagai sumber belajar diperkaya oleh Edgar Dale.9 Pengalaman 

yang dapat memberikan sumber belajar diklasifikasikan menurut jenjang tertentu 

yang berbentuk kerucut pengalaman (cone of experience). Penjenjangan jenis-

jenis pengalaman tersebut mulai dari yang kongkret sampai yang abstrak. 

 
 

Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Sumber belajar yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut menjadi sangat 

luas maknanya, seluas hidup sendiri, karena segala sesuatu yang dialami dapat 

                                                             
7 Nana Sudjana.  Teknologi Pengajaran. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001, h.7 
8 Ibid. 
9 Nana Sudjana, op. cit, h. 76 
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berfungsi sebagai sumber belajar sepanjang pengalaman tersebut membawa 

kegiatan yang menyebabkan belajar.  

 

C. METODE PENELITIAN           

Penelitian survei ini dilaksanakan di SMA-SMA Negeri Di Jakarta Pusat selama 

empat bulan sejak Agustus hingga Nopember 2016.  Alat pengumpulan data yang 

pokok yaitu kuesioner.10 Metode survei digunakan untuk memperoleh fakta dari 

gejala-gejala yang ada, mencari keterangan-keterangan secara faktual dari praktek-

praktek yang sedang berlangsung.   

Pengambilan sampel ditentukan secara purposif sampling (pengambilan 

sampel bertujuan) terhadap guru sejarah dari 13 SMA Negeri di Jakarta Pusat 

dengan jumlah guru sebanyak 30 orang. Dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dalam bentuk prosentase 

untuk melihat kecenderungan umum dari jawaban responden dan selanjutnya akan 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.   

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, seluruh responden membuat 

perencanaan yang tertuang dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).  Sebagian besar guru (96.67 persen) membuat RPP sebagai acuan persiapan 

mengajar, karena RPP itu wajib dibuat  oleh guru. Tanpa persiapan yang dituangkan 

dalam bentuk silabus maupun RPP, maka pembelajaran yang dilakukan seolah 

tanpa tujuan. Hal itu sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan 

Dosen, bahwa guru professional adalah guru yang mampu membuat perencanaan, 

melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi.  Sedangkan yang 3.33 persen 

lagi tidak membuat RPP tanpa alasan.    

Sebagian besar responden (80.00 persen) menyatakan bahwa RPP yang 

dibuatnya pun mencontoh model RPP yang disiapkan pemerintah dengan 

melakukan  beberapa revisi sesuai dengan Standar Isi dan Standar Proses dalam 

Kurikulum 2013. Model RPP yang dicontohkan pemerintah itu karena menjadi 

salah satu materi dalam sosialisasi Kurikulum 2013 yang direvisi.  Model RPP nya 

pun agak berbeda dengan yang pernah dicontohkan pada awal pemberlakuan 

Kurikulum 2013.  Sedangkan mereka yang tidak mencontoh RPP pemerintah, 

karena mereka belum mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang direvisi.    

Dalam RPP, sebagian besar (93.34 persen) guru-guru Sejarah juga 

mencantumkan model dan/atau pendekatan, sedangkan yang 3.33 persen tidak.  

Alasan yang disampaikan oleh para guru yang mencantumkan  model dan/atau 

pendekatan dalam RPP pun beragam seperti; sebagai pedoman, untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran karena itu bagian dari strategi yang harus 

dikuasai guru. 

Adapun model pembelajaran yang direncanakan oleh guru-guru sejarah di 

Jakarta beragam dari mulai model yang konvensional hingga model pembelajaran 

                                                             
10 Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).  Jakarta : gunung 

Persada Press, 2008. h 66 
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siswa aktif. Model konvensional misalnya ceramah, tanya jawab dan diskusi yang 

digunakan oleh sebagian besar guru, lainnya seperti model problem based learning 

digunakan oleh 73.08 persen guru, pembelajaran berbasis proyek seperti yang 

dianjurkan dalam implementasi Kurikulum 2013 yang direvisi digunakan oleh 

42.31 persen responden,  menggunakan model Jigsaw oleh 57.69 persen guru, 

talking Stik oleh 7.69 persen guru, dan picture and picture digunakan oleh 50.00 

persen.  

 

2. Penggunaan Model dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Model pembelajaran sejarah adalah urutan langkah-langkah pembelajaran 

yang dimulai dari pembukaan hingga penutup untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Hasil penelitian dari sebagian besar responden menyatakan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan guru bermacam-macam tergatung kepada 

kompetensi apa yang harus dikuasai siswa. Pada prinsipnya model pembelajaran 

yang digunakan harus mengajak siswa aktif, student active learning.  Model 

pembelajaran sejarah yang digunakan  guru untuk membuat siswa aktif seperti yang 

dijelaskan oleh responden dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Ragam Model Pembelajaran yang Digunakan 

No Model Pembelajaran yang 

Digunakan  

Frekuensi Prosentase 

1 Problem based learning 22 73.33 

2 Pembelajaran Proyek 26 86.67 

3 Jigsaw 18 60.00 

4 Talking Stick 5 16.67 

5 Picture and picture 16 53.33 

6 Lain-lain …. (mind mapping, 

STAD, NHT, word secure, 

make a match, example non 

example. Two stay two stay, 

group investigasi)  

16 53.33 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang direncanakan 

guru hampir semua dilakukannya, seperti; 73.33 responden menggunakan model 

pembelajaran problem based learning.  Namun seiring dengan keluarnya Peraturan 

Menteri Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, maka proses pembelajaran 

sejarah lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Hal itu dilakukan 

oleh 26 responden (86.67 persen). Selebihnya guru sejarah menggunakan model 

pembelajaran beragam secara bergantian seperti mind mapping, STAD, NHT, word 

secure, make a match, example non example. two stay two stay, dan group 

investigasi  sesuai dengan tujuan pembelajaran.  Tujuan pembelajaran proyek 

seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2013 adalah untuk 

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual. Baik 

individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 
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Selanjutnya sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa dalam proses 

pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 harus menggunakan pendekatan ilmiah 

(pendekatan saintifik).  Dan anjuran itu setidaknya sudah dilaksanakan oleh 

sebagian besar  responden (96.67 persen).  Mereka beralasan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan saintifik maka dapat mendorong terjadinya peningkatan 

kemampuan berpikir siswa, sedangkan yang 3.33 persen responden tidak 

memberikan alasan mengapa tidak menggunakan pendekatan saintifik.  

Nampaknya pemahaman guru sejarah terhadap prosedur penggunaan 

pendekatan saintifik pun berbeda dengan hakikat yang sesungguhnya.  Hal itu 

terbukti dengan penjelasan yang disampaikannya dalam menjawab pertanyaan 

bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan saintifik. 

36.67 persen responden menyatakan bahwa mereka melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik yang diselesaikan langkah-langkahnya 

(mengamati, menanya, dst) dalam satu kali pertemuan.  Mereka mengemukakan 

alasan bahwa untuk KD tertentu selesai namun ada juga yang disesuaikan dengan 

keluasan materinya. Sementara 63.33 persen responden  mengatakan bahwa mereka 

menggunakan pendekatan saintifik rata-rata tidak selesai dalam satu kali 

pertemuan, karena kekurangan waktu.  

Menurut 96.15 responden, pendekaran saintifik cocok digunakan untuk 

pembelajaran sejarah, karena dapat mengembangkan pengetahuan, siswa lebih aktif 

serta lebih senang mengikuti pelajaran sejarah.  Agar hasil pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik lebih maksimal maka umumnya guru/responden menggunakan 

metode diskusi (96.15 persen). Selain itu dapat juga menggunakan ceramah (69.23 

persen), Tanya jawab (88,46 persen), penugasan (76.92 persen), simulasi (15.38 

persen), debat (23.07) dan lainnya (23.07 persen). Untuk lebih jelasnya perhatikan 

tabel berikut :      

Tabel 2. Jenis Metode  yang Digunakan 

No Model Pembelajaran yang 

Digunakan  

Frekuensi Prosentase 

1 Diskusi 25 83.33 

2 Ceramah 18 60.00 

3 Tanya  Jawab 23 76.67 

4 Penugasan 20 66.67 

5 Simulasi 4 13.33 

6 Debat 6 20.00 

7 Lain-lain …. (Role playing, 

observasi, kuis/permainan, 

drama, demonstrasi)  

6 20.00 

Dalam RPP, sebagian besar (96.67 persen) guru-guru Sejarah juga 

mencantumkan penggunaan media dan sumber belajar, sedangkan yang 3.33 persen 

tidak.  Alasan yang disampaikan oleh para guru yang mencantumkan  media dan 

sumber belajar dalam RPP pun beragam seperti; sebagai pedoman, untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran sehingga penting menggunakan media dan 

sumber belajar.   
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Adapun media yang digunakan oleh guru-guru sejarah di Jakarta beragam 

dari mulai media konvensional hingga media modern. Media konvensional 

misalnya Chart yang digunakan oleh 46.67 persen guru, peta digunakan oleh 33.33 

persen guru, dan lainnya membuat serta menggunakan  media power point oleh 

86.67 persen guru, film-film sejarah oleh 100 persen guru, media gambar oleh 90.00 

persen guru, media foto 63.33 persen dan guru lainnya menggunakan media sejarah 

dan film dokumenter  sebagai media pembelajaran. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

tabel berikut : 

 Tabel 3. Jenis Media yang Digunakan 

No Jenis Media  Frekuensi Prosentase 

1 Power Point 26 86.67 

2 Film-film Sejarah 30 100.00 

3 Chart 2 6.67 

4 Peta 24 80.00 

5 Gambar-gambar 27 90.00 

6 Foto 19 63.33 

7 Lain-lain (benda 

sejarah, video 

dokumenter) 

4 13.33 

 

3. Penggunaan Sumber Belajar Kesejarahan 

Sumber belajar sejarah adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar 

lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar.  

Dengan demikian apa yang ada di sekitar tempat tinggal siswa, sekitar sekolah 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah, seperti; artefak, tugu 

peringatan, dokumen, buku-buku dan catatan harian.  Sudah menjadi tugas  sebagai 

guru sejarah baik yang berlatar belakang pendidikan sejarah maupun lainnya, 

mereka mewajibkan siswa untuk menggunakan berbagai  sumber belajar sejarah 

agar pemahaman siswa terhadap peristiwa sejarah menjadi komprehensif.  Sumber 

belajar sejarah yang diwajibkan kepada siswa seperti yang dijelaskan oleh 

responden dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4. Ragam Penggunaan Sumber Belajar 

No Jenis Media  Frekuensi Prosentase 

1 Buku teks siswa 29 96.67 

2 Buku guru 15 50.00 

3 Ensiklopedi 16 53.33 

4 Kamus 7 23.33 

5 Koran sezaman 13 43.33 

6 Lain-lain… (internet, 

buku-buku sejarah, 

artikel sejarah, 

majalah historia, 

IDAS, buku kuliah) 

13 43.33 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua 

responden (96.67 persen) mewajibkan siswa untuk membaca dan/atau memiliki 

buku teks siswa.  Terlebih saat ini dengan adanya buku yang diterbitkan olel 

pemerintah, setiap sekolah memiliki koleksi buku-buku sejarah untuk siswa yang 

dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh siswa di sekolah.   

Selain buku teks siswa, 53.33 persen responden juga mewajibkan siswa 

membaca ensiklopedi, 50 persen responden mewajibkan siswa membaca buku 

buku, 43.33 persen siswa diwajibkan membaca Koran sezaman, mencari dari 

internet, membaca artikel-artikel sejarah, serta buku Indonesia Dalam Arus Sejarah 

(IDAS). IDAS merupakan salah satu buku seri sejarah yang terdiri dari delapan 

buku yang dalam penulisannya berupa sejarah tematik. 

Pada umumnya responden mewajibkan siswa untuk membaca buku teks 

sejarah terbitan resmi pemerintah.  Sementara yang lainnya 19 responden (63.33 

persen) mewajibkan buku-buku sejarah terbitan swasta. Sangat jarang bahkan 

sedikit sekali (3.33 persen) responden yang menyediakan buku internal yang 

diterbitkan atau dicetak untuk kepentingan internal sekolah.  Faktor kebiasaan guru 

menuliskan materi yang akan diajarkan nampaknya masih mengalami kendala.     

Selanjutnya untuk memperkaya wawasan kesejarahan guru sejarah dalam 

proses penyampaian materi, responden/guru-guru juga membaca beberapa referensi 

seperti buku guru, buku Sejarah Nasional Indonesia, dan Koran.  Untuk lebih 

jelasnya perhatikan tabel berikut : 

Tabel 5. Ragam Penggunaan Sumber Belajar 

No Jenis Media  Frekuensi Prosentase 

1 Buku teks siswa 29 96.67 

2 Buku guru 15 50.00 

3 Ensiklopedi 9 30.00 

4 Dokumen resmi 

pemerintah 

3 10.00 

5 Koran sezaman 7 23.33 

6 Film Dokumenter 7 23.33 

7 Buku-buku referensi 6 20.00 

8 Buku Sejarah 

Nasional Indonesia  

14 46.67 

9 Lain-lain (jurnal)  2 06.67 

  

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya (96.67 

persen) responden membekali pengetahuan dirinya untuk persiapan mengajar 

dengan membaca buku-buku teks siswa.  Hal itu tentu saja merupakan salah satu 

indikator bahwa guru sejarah hanya puas dengan bekal dirinya yang hampir sama 

dengan apa yang akan dibaca dan dipelajari siswa. Ibarat pepatah “jeruk makan 

jeruk”.  Guru kurang insiatif untuk menambah wawasan pengetahuan dari buku-

buku atau referensi lainnya yang lebih ilmiah.   

Beberapa indikator kurangnya daya inovatif dan kreatifitas untuk 

menambah pengetahuannya yaitu hanya 6.67 persen guru yang membaca artikel 

dari jurnal dengan materi yang relevan dan 50 persen responden yang membaca 

buku guru.  Buku guru yang sudah disiapkan oleh pemerintah kurang dimanfaatkan 
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dengan baik. Selanjunya jumlah responden yang menggunakan buku Sejarah 

Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya memperkaya dirinya sebanyak 46.67 

persen, menggunakan dokumen resmi pemerintah hanya 10 persen dan buku 

referensi sejarah oleh 20 persen responden, yang lainnya membaca Koran sezaman 

oleh 23.33 persen responden dan film dokumenter juga 23.33 persen. 

Guru sejarah yang menggunakan Koran sezaman sebagai tambahan 

referensinya umumnya diperoleh dari internet,   Perpustakaan Sekolah dan hanya 

3.33 persen yang berlangganan koran. Sedangkan mereka hanya 6.67 persen 

responden yang menggunakan film dokumenter yang diperolehnya dari Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta ditayangkan umumnya di kelas untuk 

disaksikan oleh siswa dengan menggunakan auditorium. Hal itu terkait dengan 

kepemilikan sarana auditorium sekolah yang hanya dimiliki oleh beberapa sekolah 

saja.   

Akan halnya keberadaannya buku referensi sejarah yang relatif baru seperti 

buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) hanya 6.67 persen yang mengetahui 

dan pernah membacanya sejak dua tahun yang lalu.  Lagi-lagi ini menjadi indikator 

bahwa guru kurang memiliki daya inovasi, sehingga mereka tidak mengetahui 

perkembangan ilmu termasuk serta terbitnya buku-buku referensi baru untuk 

Sejarah Indonesia.  

 

E. KESIMPULAN 

Seiring dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 yang direvisi, maka 

penggunaan model pembelajaran pada umumnya GURU (88.46 persen) dengan 

pembelajaran berbasis proyek dan problem based learning oleh 73.08 persen 

responden. Demikian pula dalam menggunakan pendekatan, kecenderungan guru 

menggunakannya hanya sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu pendekatan 

saintifik.  Meskipun pemahaman guru dalam menngunakannya berbeda antara yang 

harus selesai dalam satu kali pertemuan dan yang boleh sesuai dengan keluasan dan 

kedalaman materi.  

Hasil penelitian juga menyimpulkan,  bahwa pada umumnya (96.67 persen) 

guru sudah mencantumkan media dan sumber belajar yang digunakan dalam RPP. 

Sayangnya sumber belajar yang digunakan sebagian masih bergantung pada buku 

teks baik untuk siswa (96.67 persen) maupun guru.   Hal itu tentu saja merupakan 

salah satu indikator bahwa guru sejarah hanya puas dengan bekal dirinya yang 

hampir sama dengan apa yang akan dibaca dan dipelajari siswa. Guru kurang 

inisiatif untuk menambah wawasan pengetahuan dari buku-buku atau referensi 

lainnya yang lebih ilmiah.  Buku guru yang sudah disiapkan oleh pemerintah kurang 

dimanfaatkan dengan baik. Demikian pula dengan bacaan buku Sejarah Nasional 

Indonesia (SNI) yang hanya digunakan oleh 46.67 persen guru.  
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