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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Prosiding 

ini bisa segera diselesaikan dan dipublikasikan. Perlu 

diketahui bahwa proses penyelesaian prosiding kegiatan 

SEMINAR NASIONAL SEJARAH 2019 dengan tema 

“Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk 

Generasi Z” ini memerlukan waktu yang cukup panjang. 

Hal itu dikarenakan proses review dan editing dari tim 

prosiding dilakukan secara cermat dan teliti. 

Kami berharap semoga kumpulan makalah dalam 

Prosiding ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap 

kemajuan historiografi Indonesia. Kontribusi tersebut 

berupa sudut pandang atau perspektif baru dalam menulis 

karya sejarah, serta pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pemakalah yang telah mengirimkan karyanya dan 

bersedia mempresentasikannya dalam rangkaian acara 

yang digelar oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada 

bapak/ibu Tim Reviewer: Ronal Ridhoi, M.A., Moch. 

Nurfahrul Lukmanul Khakim, M.Pd., Arif Subekti, M.A., 

Wahyu Djoko Sulistyo, M.Pd., Lutfiah Ayundasari, 

M.Pd., Indah Wahyu Puji Utami, M.Pd., Ulfatun Nafi‟ah, 

M.Pd., dan kepada Ketua Jurusan Sejarah FIS UM Dr. Ari 

Sapto, M. Hum. 
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Semoga dengan terbitnya karya ini kita semua bisa 

lebih produktif dalam memberikan kontribusi baru 

terhadap perkembangan keilmuan sejarah, pendidikan 

sejarah dan pembelajaran sejarah di Indonesia. Akhirnya, 

semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

Amiin. 

 

 

Malang, 24 Juni 2019 

Ketua Pelaksana 

 

ttd. 

 

 

 

Lutfiah Ayundasari, M.Pd.
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MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL 

DI IKIP BUDI UTOMO MALANG 

Fatmawati 

Fatmawati.pssbu@gmail.com 

Abstrak: Sejarah lokal sebagai salah satu tema sejarah 

yang menarik baik dalam proses penelitian maupun 

proses pembelajaran di IKIP Budi Utomo. 

Membutuhkan keseriusan dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat diterima mahasiswa prodi Sejarah dan 

Sosiologi IBU karena dari latar belakang suku, adat 

kebiasaan yang berbeda. Tujuan pengembangan model 

pembelajaran sejarah lokal dengan sumber belajar 

situs-situs yang ada di Malang sekitarnya 

mempermudah pemahaman dalan pembelajaran sejarah 

lokal. Sehingga nantinya bisa lebih peka terhadap 

lingkungan daerah tempat asal sehingga dan 

mengembangkan ketrampilan untuk mengangkat sejarah 

lokal yang belum di kaji dan menemukan sejarah-

sejarah lokal yang baru memberikan sumbangan kepada 

penulisan Sejarah Nasional.  

Kata kunci: Situs, Sejarah Lokal, Pembelajaran  
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Malang merupakan salah satu kota di Indonesia 

khususnya Jawa timur yang mempunyai berbagai 

peristiwa sejarah dimasa lampau. Baik sebelum masa 

prasejarah, Hindu dan Budha, Islam masa penjajahan 

sampai dengan masa kemerdekaan.  Jejak-jejak atau situs 

bersejarah yang ada di Malang merupakan warisan  yang 

harus kita lestarikan dan kita jaga.  

Situs sejarah yang ada di Malang merupakan tempat yang 

memiliki nilai sejarah, baik peristiwa penting di masa 

lampau dan merupakan salah satu cikal bakal adanya 

sejarah Nasional yang disebut dengan sejarah Lokal.Salah 

satu alasan sejarah lokal kurang diminati untuk dijadikan 

penelitian adalah kurangnya sumber sejarah.Sumber 

sejarah lokal bisanya hanya berupa lisan yang merupakan 

memeori kolektif dari lisan ke lisan.Sejarah lokal penting 

sebagai sumber pembelajaran.Pemanfaatan  sejarah lokal 

di tigkat pendidikan manapun akan memungkinkan 

peserta didik dalam mempelajari sejarah dapat 
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beresonansi dengan aspek eigenwelt yang dimiliki 

(Sartono Kartodirdjo dalam Soedarsono, 1992). 

IKIP Budi Utomo Merupakan salah satu kampus 

swasta yang ada di kota Malang dengan mahasiawanya 

sebagian besar berasal dari daerah luar Jawa. Program 

Studi yang ada di IKIP Budi Utomo salah satunya adalah 

program studi Sejarah dan Sosiologi yang di dalam nya 

ada salah satu mata kuliah yaitu Sejarah Lokal. 

Pembelajaran sejarah Lokal di IKIP Budi Utomo bagi 

mahasiswa yang berasal dari  Jawa lebih mudah  

disampaiakan, tetapi agak lebih sulit disampaikan karena 

mereka baru mengenal Jawa khususnya kota Malang.  

Sejarah lokal memungkinkan kita untuk 

berhubungan secara sangat "intim" dengan peristiwa yang 

sangat lokal dan mungkin selama ini dianggap tidak besar, 

tetapi sesungguhnya memiliki peran penting dan berharga 

dalam membentuk peristiwa yang lebih besar (Taufik 

Abdullah, 1990:19). Pemaparan sejarah lokal inilah yang 

nantinya dapat menjembatani mahasiswa IKIP Budi 

Utomo yang Multikultural dalam memahami peristiwa 

sejarah yang ada di masyarakat Jawa khususnya kota 

Malang dengan peristiwa sejarah di daerah yang lain. 
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Melalui pembelajaran Sejarah Lokal di harapkan akan 

mendapatkan rangsangan sehingga dapat melihat proses 

integrasi nasional sebagai suatu peristiwa sejarah.  

Dengan adanya pembelajaran sejarah lokal di harapkan 

dapat memberikan informasi tentang kebudayaan apa 

yang berkembang di wilayahnya dengan sebelumnya 

mempelajari kebudayaan dan situs-situs yang ada di kota 

Malang. Kesadaran dalam mempelajari  sejarah lokal akan 

menghasilkan semangat untuk melakukan penelitian dan 

menggali sejarah-sejarah lokal yang ada diwilayahnya. 

Ketika mereka berada di wilayahnya akan berperan 

penting untuk melakukan perubahan, sehingga daerahnya 

dapat diakui daerah-daerah lain.  

Di Kota Malang, situs sejarah lokal belum banyak 

dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Sehingga 

diharapkan dalam pembelajaran Sejarah Lokal akan 

mengembangkan model pembelajaran berbasis situs 

sejarah lokal yang ada di Kota Malang pada Mahasiswa 

IKIP Budi Utomo Malang. 
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PEMBAHASAN 

Tujuan 

Menghasilkan model pembelajaran pemberdayaan 

situs sejarah lokal di Kota Malang sebagai sumber 

pembelajaran bagi Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang 

yang multikultural.Dengan bentuk Artikel Ilmiah. 

Sejarah Lokal 

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. 

Untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang, 

maka manusia tidak biasa melupakan begitu saja 

pengalaman di masa lalu sebagai tolok ukur kehidupan. 

Oleh karenanya, sangat penting sejarah dalam kehidupan 

manusia. Pengertian sejarah lokal ”sejarah dari suatu 

”tempat”, suatu ”locality”, yang batasannya ditentukan 

oleh ”perjanjian” yang diajukan penulis sejarah” (Taufik 

Abdullah, 1985:15), Sejarah lokal sebagai Micro-Unit 

merupakan unit Historis yang mempunyai ciri khas 

sebagai kesatuan etnis dan kultural sebagai salah satu 
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dimensi dari SNI (Priyadi, 2015 : 191). Sebagai salah satu 

dimensi  sejarah Nasional tidak boleh mengabaikan 

karena hal ini menyangkut sejarah di daderah seluruh 

Indonesia. Lebih jauh, tidak dikenal atau diketahuinya 

bagian-bagian dari sejarah bangsa Indonesia secara 

lengkap atau detail sangat dimungkinkan, terburuknya 

adalah ada bagian-bagian sejarah daerah yang luput dari 

perhatian sebab tidak pernah diungkapkan. 

Tipe-tipe Sejarah Lokal 

1. Sejarah Lokal Tradisional 

Sejarah lokal tradisional yang dimaksud adalah hasil 

penyusunan sejarah dari berbagai kelompok etnik 

yang terbesar diseluruh Indonesia yang sudah 

bersifat tertulis, misalnya, Babad tabah Jawi, 

Hikayat, dan sebagainya.Sejarah ini merupakan tipe 

sejarah lokal yang pertama muncul di Indonesia. 

Sifat lokalitasnya mudah dimengerti karena belum 

berkembangnya kesadaran akan kesatuan antar etnik 

dan sifat ikatan kekuasaannya masih sangat 

longgar.Sedangkan posisi sejarah Tradisonal sendiri 

yang merupakan warisan masa lampau, tetapi sering 
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digunakan sebagai gambaran sejarah masa lalau dan 

bersifat fungsional dalam kehidupan di daerah 

tersebut. 

2. Sejarah Lokal Diletantis 

Disusun untuk memenuhi estetis individu melalui 

lukisan peristiwa masa lampau, sehingga bersifat 

memenuhi tuntunan keinginantahuan 

pribadi.Misalnya penulis ingin menulis sejarah 

derahnya, tempat tinggalnya yang dianggap sangat 

unik. Keinginan yang tinggi untuk menyusun 

lingkungannya karena didorong oleh rasa bangga 

akan tempat kelahirannya, tempat tinggalnya karena 

pernah terjadi peperangan dan adanya sosok 

pahlawan yang bersala dari lingkungannya. 

Contohnya sejarah Tugu Plengkung Arowinangun 

Malang, Sejarah adanya tugu Pancasila, sejarah 

Monumen TRIP, Sejarah nama Klojen, dan 

sebagainya. Penyusunan sejarah dengan 

mengandalkan sumber-sumber yang umumnya 

sudah dikenal dengan baik. 

Peran mereka cukup penting bagi studi sejarah 

lokal, terutama karena mereka umumnya 
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menggunakan sumber-sumber tangan pertama yang 

ada di daerahnya.Melalui peran para dilentatis, 

sumber-sumber tangan pertama ini bisa dikenal oleh 

para sejarawan profesional terutama yang bukan 

berasal dari daerah tersebut.Bahkan hasil karya para 

diletantis mungkin bisa dimanfaatkan oleh 

sejarawan profesional, meskipun melalui proses 

kritik sejarah yang cermat. 

3. Sejarah Lokal Edukatif Inspiratif 

Sejarah lokal Edukatif Inspiratif disusun  untuk 

mengembangkan kecintaan sejarah, terutama pada 

sejarah lingkungannya dalam rangka kesadaran 

sejrah nasional.Guna edukatif sejarah  berarti 

menyadari makna sejarah sebagai gambaran 

peristiwa masa lampau yang penuh arti.Inspiratif 

mengandung arti, daya gugah yang ditimbulkan  

olehusaha mempelajari sejarah.Biasanya dilakukan 

oleh sejarawan yang non professional, misalnya 

para mahasiswa, guru-guru, tokoh masyrakat yang 

mempunyai minat dengan sejarah daerahnya.  

4. Sejarah Lokal Kolonial 
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Sejarah jenis ini di susun oleh  para reside, asisten 

Residen atau pejabat-pejabat Pribumi atas dorongan 

pemrintah Kolonial. Bisanya yang disusun tentang 

pejabat-pejabat colonial pada masa lampau di 

daerah. 

Pemahaman Kontens Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa IKIP Budi Utomo yang Multikultural 

dalam memahami pembelajaran Sejarah lokal kuranglah 

memahami, salah satunya karena budaya yang 

berbeda.Melihat posisi pembelajaran sejarah lokal dalam 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan 

pemahaman lokal history bagi mahasiswa dalam usaha 

mendekatkan diri pada situasi riil dari lingkungan 

terdekatnya.Maka untuk  lebih mudah memahaminya 

Berikutnya membawa mahasiswa secara langsung 

mengenal serta mengayati lingkungan masyarakat yang 

merupakan bagian dari padanya. Dari pengajaran sejarah 

lokal mahasiswa akan mendapatkan banyak contoh-

contoh dan pengalaman-pengalaman dari berbagai tingkat 

perkembangan lingkungan masyarakatnya, termasuk 

situasi yang ada di sekitar tempat tinggal sementara di 
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kota Malang. Mahasiswa IKIP Budi Utomo terutama 

prodi sejarah dan Sosiologi juga akan lebih terdorong 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dengan 

melalakukan penelitian situs-situs sejarah yang ada di 

Kota Malang.  

Situs-situs Sejarah di Kota Malang sebagai Model 

Pembelajaran Mahasiswa IKIP IBU 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di 

Propinsi Jatim. Kota terbesar di jawa Timur setelah 

Surabaya. Kota yang yang merayakan hari jadinya setiap 

tanggal 1 April ini merupakan kota yang penuh dengan 

sejarah di masa lampau. Kota ini didirikan pada masa 

kerajaan Kanjuruhan terletak di tengah-tengah Kabupaten 

Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten 

Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan 

wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Pemerintah 

kota Malang).  

Kota Malang menyimpan berbagai peninggalan 

bersejarah.Mulai dari masa prasejarah, kerajaan Hindu-

Budha, masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa 

kemerdekaan.Peninggalan sejarah tersebut disebut dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
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situs sejarah.Situs-situs sejarah yang ada di Malang 

tersebar hampir di lima kecamatan yang ada di Kota 

Malang.  

Situs memiliki berbagai pengertian yang berbeda, 

bila dalam dunia computer dan internet situs merupakan 

sebuah website, sebuah alamat yang bisa kunjungi dan 

berisi informasi tertentu tentang pemilik website maka 

situs dalam dunia sejarah berhubungan dengan tempat 

atau area ataupun wilayah (Dien Majid, 2014: 8).Tempat-

tempat dimana ditemukakannya peninggalan-peninggalan 

arkeologi pada masa lampau dan mempunyai sejarah juga 

bisa dikatakan dengan situs. 

Banyaknya situs-situs yang ada di Malang 

memungkinkan digunakan sebagai model pembelajaran 

khususnya pembelajaran sejarah lokal bagi mahasiswa 

IKIP IBU khususnya prodi Sejarah dan 

Sosiologi.Memberikan kesempatan kepada para 

mahasiswa untuk mempelajari lebih mendalam 

lingkungan yang ada disekitar Malang melalui, misalnya 

dengan kajian dokumen, wawancara oleh mahasiswa 

kepada warga setempat yang berada di daerah situs 

sejarah.Tujuan agar nantinya bisa lebih peka terhadap 
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lingkungan daerah tempat asal sehingga dapat 

mengembangkan ketrampilan untuk mengangkat sejarah 

lokal yang belum di kaji. 

Pemanfaatan Situs Sejarah yang ada di Malang, 

sangat bagus dan tepat karena mahasiswa yang berasal 

dari luar jawa di IKIP Budi Utomo karena tidak hanya 

mampu memahami mata kuliah sejarah lokal secara teori 

saja melainkan dapat melihat secara langsung dan bisa di 

praktekkan. Mahasiawa akan lebih tertarik dan tidak 

membayangkan saja seperti yang ada di buku materi.  

KESIMPULAN 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai model 

pembelajaran sejarah lokal sangat membantu para 

mahasiswa IKIP Budi Utomo yang memang berasal dari 

latar belakang etnis, budaya yang berbeda dengan sejarah 

lokal yang ada di Jawa Khusunya Kota Malang. Dengan 

memanfaatkan situs-situs sejarah yang banyak tersebar di 

Kota Malang dan sekitarnya tidak hanya teori dari buku 

yang ada melainkan mengajak mahasiswa ikut terlibat 

langsung sehingga pembelajaran Sejarah Lokal tidak 

membosankan. Memberikan wawasan yang luas, dapat 
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menambah sikap sosial mahasiswa dari luar Jawa untu 

bisa berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda baik 

adat istiadat, dan budaya. Sehingga Mahasiswa tidak 

terkucilkan sebagai orang yang asing. Sealain itu 

keuntungan yang dapat di peroleh adalah mahasiswa bisa 

mempraktekkan di daerah masing-masing untuk menggali 

sejarah lokal dengan situs-situs yang ada di daerahnya 

yang elum pernah di teliti dan di kaji.   
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PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK TERHADAP 

PENINGKATAN PENERAPAN RPP DAN UKBM 

GURU MATA PELAJARAN DI SMA NEGERI 

TARUNA NALA JAWA TIMUR SEMESTER 

GENAP TAHUN PELAJARAN 2018-2019 

Mokhammad Ismail, S.Pd 

Jl. Raya Tlogowaru 66 Malang 

e-mail : sejarahismail@gmail.com 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh  supervisi akademik terhadap 

peningkatan penerapan RPP dan UKBM guru mata 

pelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif komparatif kausal. 

Penelitian pada supervisi tahap satu dilakukan terhadap 

47 guru mata pelajaran di SMA Negeri Taruna Nala 

Jawa Timur dan sampel penelitian pada supervisi tahap 

dua melibatkan 8  guru mata pelajaran di SMA Negeri 

Taruna Nala Jawa Timur. Pengumpulan data 

menggunakan angket. Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa: 

1) ada pengaruh yang signifikan antara supervisi 

akademik terhadap pemahaman penyusunan perangkat 

pembelajaran; 2) ada pengaruh yang signifikan antara 

supervisi akademik terhadap pemahaman penyusunan 

UKBM; dan 3) secara bersama-sama  ada  pengaruh  

yang  signifikan  antara supervisi  akademik  terhadap 

penerapan RPP dan UKBM dalam pembelajaran kelas. 

Penerapan RPP dan UKBM mempunyai pengaruh yang 

lebih besar daripada supervisi akademik dalam 
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meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Kata kunci: supervisi akademik, RPP, UKBM, dan 

pendekatan kuantitatif komparatif kausal. 

PENDAHULUAN 

Standar  nasional  pendidikan  merupakan  sarana  

untuk  menjamin  mutu  layanan pendidikan. Dalam 

memberikan layanan pendidikan pengelola sekolah 

berusaha memberikan standar minimal kepada peserta 

didik dalam mencapai prestasi belajar, oleh karena itu 

kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan merupakan  

kebijakan  yang  sangat  dinamis dan tidak pernah akan  

berhenti  pada  satu  titik  tertentu. 

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia sedang 

mengalami perkembangan guna menyosong pendidikan 

abad 21, oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  81A  Tahun 2013 mengatur tentang Implementasi 

Kurikulum 2013. Dalam  Lampiran IV mengatur 

mengenai pedoman umum pembelajaran yang mengarah 

konsep Sistem Kredit Semester  (SKS). Konsep Sistem 

Kredit Semester  (SKS) adalah sistem penyelenggaraan 
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program pendidikan yang peserta didiknya menentukan 

sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti 

setiap semester pada satuan pendidikan. 

Dalam kurikulum 2013, tidak semua sekolah dapat 

menyelenggarakan Sistem Kredit Semester  (SKS). Hanya 

sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan menurut 

Kurikulum 2013 yang dapat menyelenggarakan Sistem 

Kredit Semester  (SKS), yaitu: 

(1) Satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan 

SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-

S/M) dapat menyelenggarakan SKS. 

(2) Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan 

pendidikan dilakukan dengan tetap 

mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam 

pencapaian setiap kompetensi. 

Dalam rangka mensukseskan penerapan SKS 

(Sistem Kredit Semester) maka harus diupayakan 

perbaikan mutu pendidikan yang menyentuh semua 

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem 

Kredit Semester. Pelaksanaan  Sistem Kredit Semester 

telah diatur hal-hal sebagai berikut: 
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(1) Pusat Kurikulum dan Perbukuan membuat model-

model penyelenggaraan SKS bagi satuan 

pendidikan. 

(2) Direktorat teknis persekolahan membuat dan 

melaksanakan program pembinaan penerapan SKS 

di lapangan sehingga sesuai dengan karakteristik 

pada masing-masing satuan pendidikan. 

(3) Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota 

membuat dan melaksanakan program koordinasi 

dan supervisi dalam penerapan SKS di setiap 

satuan pendidikan di wilayah kewenangannya 

masing-masing. 

Komponen  yang paling  strategis  dan  sistematik  

di  antara komponen-komponen  yang  dikemukakan  di  

atas, yaitu  komponen  guru. Guru merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya 

kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar 

kualitas guru. Seorang guru harus profesional karena 

kesehariannya berhadapan dengan tugas yang menuntut 

tanggung jawab moral dalam  mendidik  generasi  muda  

guna  menyiapkan  masa  depan  agar  kelak  menjadi 

manusia  yang  bermanfaat,  baik  untuk  diri  sendiri,  
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masyarakat  maupun  bagi  nusa  dan bangsa. 

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2018 

tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, 

Dan Pengawas Sekolah pasal 1 bagian 1menyatakan 

bahwa “Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  

tugas  utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” 

serta pasal 1 bagian 4 menyatakan bahwa “Tatap  Muka  

adalah  interaksi  langsung  antara  Guru  dan peserta  

didik  dalam  kegiatan  pembelajaran  atau pembimbingan 

sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur 

kurikulum”. Tanggung jawab  dalam  peningkatan  

profesionalisme  guru merupakan kewajiban guru sendiri, 

namun pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tim 

akademik tetap memiliki andil dalam pembinaanya,  

melalui  supervisi. 

Pemilihan  pendekatan  dan  model  dalam 

pelaksanaan  supervisi  akademik memiliki  dampak  

terhadap  profesionalisme  guru. Oleh  karena  itu,  
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diperlukan  alternatif yang dapat dijadikan pilihan, yaitu 

supervisi model  pengembangan.  Supervisi  model  

pengembangan  adalah  model  supervisi  di  mana 

pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tim akademik  

sebagai  supervisor  melakukan aktivitas-aktivitas  

supervisi  yang  meliputi:  1) pemberian  bantuan  

langsung  kepada  individu;  2) pemberian  bantuan  

kepada  kelompok;  3)  pengembangan  profesional  guru;  

4)  pengembangan  kurikulum,  dan  5)  penelitian  

tindakan kelas (Glickman,  Gordon  dan  Gordon,  2007). 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka 

masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  1)  Seberapa besar  

tingkat  pelaksanaan  supervisi  akademik terhadap 

pemahaman penyusunan perangkat pembelajaran (RPP);  

2)  Seberapa besar  tingkat  pelaksanaan  supervisi  

akademik terhadap pemahaman penyusunan UKBM; dan 

3) Apakah  terdapat kontribusi  pelaksanaan  supervisi  

akademik dalam penerapan RPP dan UKBM di 

pembelajaran kelas.  Terkait  dengan  permasalahan  

tersebut, tujuan penelitian ini, yaitu: 1) menganalisis 

tingkat pelaksanaan  supervisi  akademik  dalam 

pemahaman penyusunan perangkat pembelajaran (RPP); 
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2) menganalisis tingkat pelaksanaan  supervisi  akademik  

dalam pemahaman penyusunan UKBM; dan 3) 

menganalisis  kontribusi  pelaksanaan  supervisi akademik 

dalam penerapan RPP dan UKBM di pembelajaran kelas. 

Kajian Literatur. 

Supervisi akademik, RPP, UKBM, dan pendekatan 

kuantitatif korelasional kausal. 

Pengertian supervisi akademik. 

Supervisi  akademik  pada  dasarnya  merupakan  

bagian  dari  kajian bidang  supervisi,  sehingga  sebelum  

menuju  pada  devinisi  supervisi akademik  maka  kita  

harus  mengetahui  apa  itu  supervsisi  secara  umum. 

Kata supervisi dapat didefinisikan menurut 

beberapa kategori. Secara etimologis, supervisi berasal 

dari bahasa Inggris supervision. Super berarti di atas, 

sedangkan vision berarti pengelihatan/ melihat. Jika 

diartikan secara bebas, maka supervision dapat pula 

dimaknai sebagai melihat dari atas. Arti kata supervisi ini 

tidak bisa dimaknai secara harfiah sebagai kegiatan 

melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna 
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mengawasi orang lain yang dilakukan oleh orang yang 

memiliki jabatan tinggi ke orang yang memiliki jabatan 

lebih rendah. 

Dalam dunia pendidikan, supervisi tetap ada dan 

dibutuhkan. Bentuk supervisi ini biasanya dilakukan 

kepala sekolah yang di bantu pengawas sekolah dan tim 

akademik kepada guru-guru yang ada di sebuah sekolah. 

Supervisi adalah proses bantuan, bimbingan dan 

pembinaan dari kepala sekolah kepada guru untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Bantuan dan 

bimbingan tersebut bersifat profesional dan dilaksanakan 

melalui dialog untuk memecahkan masalah pembelajaran. 

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 1) Supervisi  akademik  adalah  

serangkaian  kegiatan membantu  guru  mengembangkan  

kemampuannya mengelola  proses  pembelajaran  untuk  

mencapai  tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, 

et al; 2007); 2) Supervisi akademik  adalah  kegiatan  

untuk  meningkatkan  proses  pembelajaran untuk 

peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran 

(Djam‟an Sator : 1997). 

Kepala Sekolah sebagai supervisi di dunia 
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pendidikan bertugas untuk membantu dan membina guru 

sebagai mitra kerjanya agar lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. Secara singkat, supervisi 

akademik dapt pula disebut sebagai sebuah kegiatan yang 

terencana, terpola dan terprogram dalam mengubah 

perilaku guru agar dapat mempertinggi kualitas proses 

pembelajaran. 

Tujuan dan fungsi supervisi akademik 

Supervisi akademik  memiliki beberapa tujuan. 

Salah satu tujuannya adalah membantu  guru  

mengembangkan  kompetensinya,  mengembangkan 

kurikulum,  mengembangkan  kelompok  kerja  guru,  dan  

membimbing penelitian tindakan kelas (PTK) (Glickman, 

et al; 2007, Sergiovanni, 1987). Tujuan supervisi 

akademik dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini. 
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Sergiovanni (1987), menurutnya ada tiga tujuan 

yaitu: 

(1) supervisi  akademik  diselenggarakan  dengan  

maksut  membantu guru  mengembangkan  

kemampuan  profesionalnya  dalam memahami  

akademik,  kehidupan  kelas, mengembangkan 

keterampilan  mengajarnya  dan  menggunakan  

kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 

(2) supervisi  akademik  diselenggarakan  dengan  

maksut  untuk memonitor kegiaan belajar 

mengajar di sekolah. Kegiatan monitor bisa  

dilakukan  dengan  melakukan  kunjungan  kepala  

sekolah  ke kelas-kelas  disaat  guru  sedang  
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mengajar,  percakapan  pribadi dengan guru, 

teman sejawatnya maupun dengan murit-muritnya. 

(3) supervisi  akademik  diselenggarakan  untuk  

mendorong  guru menerapkan  kmampuannya  

dalam  melaksanakan  tugas-tugas mengajarnya,  

mendorong  guru  mengembangkan  

kemampuannya sendiri,  serta  mendorong  guru  

agar  ia  memiliki  perhatian  yang sungguh-

sungguh  (commitement)  terhadap  tugas  dan  

tanggung jawabnya. 

Menurut  Alfonso,  Firth,  dan  Neville  (1981)  

supervisi  akademik yang  baik  adalah  supervisi yang  

mampu  berfungsi  mencapai  multitujuan tersebut  di  

atas.  Tidak  ada  keberhasilan  bagi  supervisi  akademik  

jika hanya memerhatikan salah satu  tujuan tertentu 

dengan mengesampingkan tujuan  lainnya.  Hanya  

dengan  merefleksi  ketiga  tujuan  inilah  supervisi 

akademik  akan  berfungsi  mengubah  perilaku  mengajar  

guru.  Pada gilirannya  nanti  perubahan  perilaku  guru  

ke  arah  yang  lebih  berkualitas akan menimbulkan 

perilaku belajar murid yang lebih baik. 
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Teknik Supervisi Akademik 

Ada  bermacam-macam  teknik  supervisi  akademik  

dalam  upaya pembinaan  guru. Menurut  Gwyn,  teknik-

teknik  supervisi itu  bisa  dikelompokkan  menjadi  dua  

kelompok,  yaitu teknik  supervisi individual dan teknik 

supervisi kelompok. 

(1) Teknik Supervisi Individual meliputi:  kunjungan  

kelas,  observasi  kelas,  pertemuan  individual, 

kunjungan  antarkelas,  dan  menilai  diri  sendiri. 

(2) Teknik Supervisi kelompok meliputi: Kepanitiaan-

kepanitiaan, Kerja kelompok, Laboratorium 

kurikulum, Baca terpimpin, Demonstrasi 

pembelajaran, Darmawisata, Kuliah/studi, Diskusi 

panel, Perpustakaan jabatan, Organisasi 

professional, Buletin supervise, Pertemuan guru, 

dan Lokakarya atau konferensi kelompok. 

Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Tindak  lanjut  hasil  supervisi  dilakukan  segera  

setelah  selesai  melakukan observasi.  Pertemuan  balikan  

ini  merupakan  tahap  yang  penting  dilakukan untuk  

mengembangkan  kompetensi  guru  dengan  cara  
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memberikan  balikan tertentu.Seorang supervisor dalam 

kegiatan melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi 

dilakukan  sebagaimana  tercantum  dalam  permendikbud  

No  65.  Tahun  2013 tentang standar proses meliputi: 

(1) penguatan dan penghargaan kepada guru yang 

menunjukkan  kinerja yang memenuhi atau 

melampaui standar; dan 

(2) pemberian  kesempatan  kepada  guru  untuk  

mengikuti  program pengembangan 

keprofesionalan berkelanjutan. 

Pelaksanaan  tinda  klanjut  diawali  dengan  

melakukan  analisis  kelemahan  dan kekuatan  guru,  atau  

menganalisis  instrumen  yang  digunakan.  Hasil  

analisis, catatan  supervisor,  dapat  dimanfaatkan  untuk  

mengembangkan  kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, meningkatkan profesional guru.  

Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Setiap pendidik pada suatu pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 
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dan memotivasi peserta didik  untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang kemandirian yang  sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema 

dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.  

Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. 

RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar. 

Selanjutnya menurut Permendikbud Nomor 81A 

Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu 

materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. 

Rujukan penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 
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2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. Setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap 

agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Jadi dapat disimpulkan secara sederhana pengertian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sendiri adalah 

perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun guru 

sebelum melaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 

yang disusun secara lengkap dan sistematis, namun perlu 

diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan.Rencana 

Pelaksanaan pembelajaran ini dijabarkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam 

upaya mencapai KD. Pengembangan RPP dapat dilakukan 

pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran 

dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu 

dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. 

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara 
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individu maupun berkelompok dalam Kelompok Kerja 

Guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan 

supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. 

Fungsi dan Tujuan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki 

fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan (Mulyasa 

dalam Supardi, 2015:274). Fungsi perencanaan RPP 

mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan 

pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi 

pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar 

pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, dan 

pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai 

dengan yang direncanakan, dan pembelajaran yang 

dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Sangat jelas bahwa tujuan penyusunan RPP sendiri 

adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

lebih efektif. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran 

adalah untuk :  

(1) mempermudah, memperlancar dan meningkatkan 

hasil proses belajar mengajar;  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelompok_Kerja_Guru&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelompok_Kerja_Guru&action=edit&redlink=1
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(2) dengan menyusun rencana pembelajaran secara 

profesional, sistematis dan berdaya guna, maka 

guru akan mampu melihat, mengamati, 

menganalisis, dan memprediksi program 

pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis 

dan terencana. 

Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

(1) Perbedaan individual peserta didik antara lain 

kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, 

potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, 

nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

(2) Partisipasi aktif peserta didik. 

(3) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong 

semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 

(4) Pengembangan budaya membaca dan menulis 
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yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

(5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP 

memuat rancangan program pemberian umpan 

balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

(6) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan 

antara KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar. 

(7) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya. 

(8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 
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menyebutkan komponen RPP adalah: 

(1) identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, 

(2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema, 

(3) kelas/semester, 

(4) materi pokok, 

(5) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan 

untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai, 

(6) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 

KD, dengan menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup: 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 

(7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, 

(8) materi pembelajaran, memuat: fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi, 

(9) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 
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yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan KD yang akan dicapai, 

(10) media pembelajaran, berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pelajaran, 

(11) sumber belajar, dapat berupa: buku, media cetak 

dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar 

lain yang relevan, 

(12) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan: pendahuluan, inti, dan penutup, dan 

(13) penilaian hasil pembelajaran. 

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mempertimbangkan Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Permendikbud 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, komponen 

RPP di atas secara operasional dapat diwujudkan dalam: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP...) 

Sekolah   : 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 

Materi Pokok  : 

Alokasi Waktu : 

A. Kompetensi Inti 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi Pembelajaran 

E. Metode Pembelajaran 

F. Media dan Bahan 

G. Sumber Belajar 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pertemuan pertama 

(a) Kegiatan Pendahuluan 

(b) Kegiatan Inti 

(c) Kegiatan Penutup 
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(2) Pertemuan kedua 

Dst... 

I. Penilaian 

(1) Teknik penilaian 

(a) Sikap spiritual 

(b) Sikap sosial 

(c) Pengetahuan 

(d) Keterampilan 

(2) Instrumen Penilaian 

Pengertian Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) 

 UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil 

yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke 

yang sukar. UKBM sebagai perangkat belajar bagi peserta 

didik untuk mencapai kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan pada pembelajaran dengan menggunakan 

Sistem Kredit Semester (SKS) sekaligus sebagai wahana 

peserta didik untuk menumbuhkan kecakapan hidup Abad 

21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, 

dan berkomunikasi, serta tumbuhnya budaya literasi dan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).  
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Pijakan utama pengembangan UKBM adalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

158 Tahun 2014 tentang Sistem Kredit Semester dan 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester yang 

diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 

2017. Di dalam pedoman dan panduan tersebut 

disebutkan bahwa setiap peserta didik harus mencapai 

ketuntasan secara individual terhadap keseluruhan 

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

Karakteristik Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) 

Isi UKBM mengutamakan pemberian stimulus 

belajar yang memungkinkan tumbuhnya kemandirian dan 

pengalaman peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam 

penguasaan kompetensi secara utuh melalui pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik (student active) yang 

mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higer 

Order Thinking Skills/HOTS), kecakapan hidup Abad 21 

seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerja sama, dan 

berkomunikasi, serta pembudayaan literasi, dan PPK. 

Karakteristik UKBM sebagai berikut. 
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(1) Berbasis KD. 

(2) Kelanjutan/pengembangan terhadap penguasaan 

BTP. 

(3) Dapat mengukur ketuntasan/pencapaian 

kompetensi setiap mata pelajaran. 

(4) Bentuk kegiatan pembelajarannya berpusat pada 

peserta didik (student active) dengan 

menggunakan berbagai model dan/atau metode 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

(berbasis proses keilmuan) maupun pendekatan 

lain yang relevan. 

(5) Memanfaatan teknologi pembelajaran sesuai 

dengan konsep dan prinsip Techno Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK). 

(6) Kegiatan pembelajarannya yang mendidik dan 

dialogis yang bermuara pada berkembangnya 

kecakapan hidup Abad 21 atau dikenal dengan 4C 

(critical thinking, creativity, collaboration, 

communication) atau berpikir kritis, bertindak 

kreatif, bekerjasama, dan berkomunikasi, 

tumbuhnya Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

atau Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. 
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Pengembangan Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) atau Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi tersebut tidak boleh dilepaskan dari 

pengembangan Lower Order Thinking Skills 

(LOTS) atau Keterampilan Berpikir Tingkat 

Rendah. Untuk itu, seluruh proses berpikir harus 

dikembangkan dalam satu kesatuan proses 

psikologis-pedagogis secara utuh. 

(7) Bersifat terapan pada tingkat berpikir analisis 

(C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). 

(8) Dapat mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya sebagai pembelajar cepat, normal, dan 

lambat. 

(9) Suasana dan proses kegiatan pembelajaran 

merupakan kondisi yang menentukan keberhasilan 

UKBM, untuk itu pembelajarannya harus 

dirancang secara menarik, dinamis, merangsang, 

menginspirasi, sekaligus meyakinkan peserta didik 

bahwa kompetensi yang sedang dipelajari dapat 

dikuasai dengan mudah, sederhana dan bermakna 

untuk kehidupannya. 
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(10) Penampilan UKBM menarik minat belajar peserta 

didik. 

Komponen Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) 

Dalam satu kelas kita harus melayani peserta didik 

dengan materi pelajaran dan kemampuan/potensi 

akademik yang berbeda. Penggunaan UKBM dianggap 

sebagai solusi tepat untuk mengelola kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dengan kecepatan dan kemampuan 

akademik yang berbeda. UKBM harus valid dan lengkap 

karena pada pola pembelajaran SKS peserta didik sangat 

tergantung pada UKBM sebagai sumber belajarnya, 

walaupun tetap menyerap dari sumber belajar lainnya. 

Sedangkan UKBM yang menarik indikatornya adalah bisa 

memancing peserta didik untuk mau membaca dan 

berlatih. UKBM harus menarik karena di kelas 

pembelajaran pola SKS akan jarang menerima penjelasan 

guru secara klasikal. Sehingga peserta didik harus 

rajin  mempelajari dan mengerjakan uji kompetensi di 

UKBM dan mengkosultasikannya kepada guru jika ada 

kesulitan. 

Dari permasalahan tersebut diatas, lahirlah gagasan 
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untuk menyamakan komponen penyusunan Unit Kegiatan 

Belajar Mandiri (UKBM) yaitu: 

(1) Identitas UKBM 

(a) Judul  

(b) Mata Pelajaran  

(c) Semester 

(d) Alokasi waktu  

(e) KD (IPK cukup di RPP) 

(f) Tujuan Pembelajaran  

(2) Isi UKBM 

(a) Peta Konsep (memuat materi pembelajaran, 

bisa dikerjakan oleh peserta didik) 

(b) Petunjuk Umum Penggunaan UKBM 

(c) Pendahuluan  

(d) Kegiatan Inti  

 Kegiatan Belajar 1, mengutamakan 

berbasis aktivitas, dilengkapi materi atau 

soal pengayaan, diakhiri dengan cek 

pemahaman (dapat berupa soal atau 

pertanyaan-pertanyaan) 

 Kegiatan Belajar 2, mengutamakan 

berbasis aktivitas, dilengkapi materi atau 
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soal pengayaan diakhiri dengan cek 

pemahaman dapat berupa soal atau 

pertanyaan-pertanyaan) 

 Dst  

(e) Penutup 

 Evaluasi (di isi dengan soal UNBK, USBN, 

SBMPTN) 

 Refleksi diri  

 Penghargaan  

 Petunjuk tindak lanjut, berupa checklist 

kesiapan tes formatif  

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian literatur di atas secara teoritis 

ada  pengaruh  yang  positif,  baik  secara  sendiri-sendiri  

maupun  secara  bersama-sama  antara supervisi  

kunjungan  kelas  oleh  kepala  sekolah, pengawas, dan 

tim akademik yang  diterima  oleh  para  guru dengan  

kinerja  guru.  Keterkaitan  ketiga  variabel tersebut  dapat  

digambarkan  dalam  bentuk paradigma berfikir  sebagai  

berikut: 
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Gambar  1.  Paradigma/Kerangka  Berfikir Konseptual 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  kajian  teori  dan  kerangka  berfikir  

diatas  dapat  dirumuskan  hipotesis  penelitian sebagai 

berikut:  1)  ada pengaruh yang signifikan antara supervisi 

akademik terhadap pemahaman penyusunan perangkat 

pembelajaran; 2) ada pengaruh yang signifikan antara 

supervisi akademik terhadap pemahaman penyusunan 

UKBM; dan 3) secara bersama-sama  ada  pengaruh  yang  

signifikan  antara supervisi  akademik  terhadap 

penerapan RPP dan UKBM dalam pembelajaran kelas. 

Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah metode untuk 

menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah 

pemikiran kritis (kritikal thinking) penelitian meliputi 
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pemberian definisi dari redevinisi terhadap masalah, 

memformulasikan hipotesis / jawaban sementara, 

membuat kumpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan 

pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk 

menentukan apakah cocok dengan hipotesis. (Woody, 

1927) 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan 

kuantitatif  komparatif  kausal. Pendekatan kuantitatif 

dengan rancangan noneksperimen. Jadi dalam penelitian 

ini tidak menggunakan perlakuan terhadap  variabel  

penelitian,  melainkan  mengkaji fakta-fakta  yang  telah  

terjadi  dan  pernah dilakukan  oleh  subjek  penelitian. 

Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek 

penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang 

berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya 

(Marzuki, 1999:122). 

Kemudian, Gay (dikutip Emzir, 2010:119) 

mengemukakan bahwa studi kausal komparatif adalah 

penelitian yang berusaha menentukan penyebab atau 

alasan, untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau 

status dalam kelompok individu. Dengan kata lain, 
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penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat 

berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan 

mencari faktor penyebab melalui data yang dikumpulkan. 

Pendekatan kuantitatif komparatif kausal dasarnya adalah 

memulai dengan adanya perbedaan dua kelompok dan 

kemudian mencari faktor yang mungkin menjadi 

penyebab atau akibat dari perbedaan tersebut. 

Manipulasi  terhadap  variabel  penelitian  tidak 

dilakukan,  namun  hanya  menggali  fakta-fakta dengan  

menggunakan  angket  yang  berisi sejumlah  pertanyaan-

pernyataan  yang  merefleksikan  persepsi  guru  terhadap  

supervisi kunjungan kelas  yang  dilakukan  oleh  kepala 

sekolah,  pengawas, dan tim akademik. 

Dalam bidang pendidikan penelitian kausal 

komparatif ini tepat digunakan apabila penelitian 

ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan 

pengaruh antara dua variable. Nilai penelitian kausal 

komparatif terletak pada upaya menggambarkan 

hubungan sebab akibat dan pengaruh tertentu berdasarkan 

kerangka teori pendidikan tertentu.  

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Sekolah  Menengah  
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Atas  Negeri  Taruna Nala di  lingkungan  Dinas  

Pendidikan Provinsi Jawa Timur dimulai  bulan Januari 

sampai  awal bulan  Maret  2019. Peneliti tidak memulai 

prosesnya dari awal, melainkan langsung melihat 

hasilnya. Dari hasil yang diperoleh tersebut peneliti 

mencoba mencari sebab-sebab terjadinya korelasi antara 

supervisi akademik dengan peningkatan profesionalisme 

guru. 

Populasi  dalam  penelitian siklus tahap 1,  yaitu  

seluruh guru  yang  bertugas  di  Sekolah  Menengah  Atas 

Negeri  Taruna Nala di  lingkungan  Dinas  Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur  berjumlah  47 orang dan sampel  

perbandingan dalam  penelitian  siklus tahap 2 ini  

ditetapkan  sebanyak 8 orang.  Pengambilan sampel  yang  

didasarkan  perwakilan tiap mata pelajaran  kelompok 

umum A, B, dan mata pelajaran kelompok peminatan 

secara  proporsional/seimbang dan  pengambilannya  

dilakukan  secara  random. Sampel sebesar 8  orang 

merupakan 17% dari populasi seluruh guru  yang  

bertugas  di  Sekolah  Menengah  Atas Negeri  Taruna 

Nala di  lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto  (2005)  
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bahwa,  jika  subjek  besar  sampel dapat  diambil  antara  

10%-15%  atau  20%-25% atau  lebih.   

Instrumen  pelaksanaan  supervisi  akademik 

menggunakan pengukuran berupa indikator supervisi 

pembelajaran sebagai berikut: 

(1) menyusun program supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru; 

(2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknis 

supervisi yang tepat; 

(3) menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan 

profesiinalisme guru; 

(4) melakukan pengawasan proses pembelajaran 

dengan prinsip objektif dan transparan; 

(5) melaksanakan pemantauan proses pembelajaran 

dilakukan pada tahap pelaksanaan, dan penilaian 

hasil pembelajaran. 

Instrumen  pelaksanaan  supervisi  akademik  model  

pengembangan  mengukur  praktek-praktek  yang  

dilakukan  kepala  sekolah, pengawas, dan tim akademik 

dalam memberikan  bimbingan  dan  arahan  kepada  guru 
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yang  ditunjukkan  oleh  dimensi-dimensi:  1) observasi;  

2)  bantuan  langsung  kepada  guru;  3) bantuan  langsung  

kepada  kelompok;  4)  pengembangan  profesional  guru;  

5)  pengembangan kurikulum; 6) penelitian tindakan 

kelas. Instrumen angket  profesionalisme  guru  mengukur  

syarat-syarat  kompetensi  yang  harus  dimiliki  guru 

profesional  meliputi  dimensi-dimensi:  1)  Pedagogik;  

2)  Kepribadian;  3)  Sosial;  dan  4)  Profesional. 

Instrumen  penelitian  yang  digunakan  untuk 

mengumpulkan  data  dari  lapangan,  menggunakan  

angket/kuesioner.  Alasan  digunakannya kuesioner  

sebagai  alat  pengumpulan  data  karena kuesioner  

mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dan memiliki  

kemampuan  mengungkap  potensi  yang dimiliki  

responden  serta  dilengkapi  petunjuk  yang seragam  

bagi  responden  (Arikunto,  S.,  1998). 

Jenis  kuesioner  yang  digunakan  dalam 

pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  kuesioner 

tertutup  (berstruktur)  yang  terdiri  atas  pertanyaan  atau  

pernyataan  dengan  sejumlah  jawaban tertentu  sebagai  

pilihan,  responden  tinggal memilih  jawaban  yang  

paling  sesuai  dengan pendiriannya.  Untuk  mendapatkan  
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data  yang akurat  dan  mencerminkan  variabel  penelitian 

serta  dapat  digunakan  secara  cermat  dalam analisis  

data,  maka  instrumen  sebagai  alat pengumpulan  data  

telah  diuji  validitasnya. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Data Supervisi Akademik Siklus 1 dan 

Siklus 2 

Pelaksanaan  supervisi akademik siklus 1 dimulai 

tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 

Februari 2019 yang diikuti seluruh guru  yang  bertugas  

di  Sekolah  Menengah  Atas Negeri  Taruna Nala di  

lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Timur  

berjumlah  47 orang dan  pelaksanaan  supervisi akademik 

siklus 2 dimulai tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 

tanggal 1 Maret 2019 yang diikuti 8 guru  sebagai sampel 

yang  bertugas  di  Sekolah  Menengah  Atas Negeri  

Taruna Nala di  lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi 

Jawa Timur.  Pada pelaksanaan supervisi akademik siklus 

1 dan 2 masing-masing diambil 8 guru sebagai sampel 

untuk mewakili guna memperoleh penilaian awal pada 
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siklus 1 tentang kenyataan masih terdapat guru yang 

mengajar dengan pola tradisional dan mengabaikan 

keterampilan-keterampilan yang sangat mendasar dan 

penilaian akhir pada siklus 2 tentang peningkatan 

ketrampilan guru dalam penerapan RPP dan UKBM di 

pembelajaran kelas. 

8 (delapan) keterampilan dasar bagi seorang guru 

sangatlah penting, karena menyangkut efektifitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. 8 ketrampilan tersebut 

adalah 1) ketrampilan bertanya; 2) ketrampilan 

memberikan penguatan; 3) ketrampilan mengadakan 

variasi; 4) ketrampilan menjelaskan; 5) ketrampilan 

membuka dan menutup pelajaran; 6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; 7) ketrampilan 

mengelola kelas; dan 8) ketrampilan mengajar kelompok 

kecil dan perseorangan. 

Delapan ketrampilan diatas masih belum diperoleh 

nilai maksimal dari tiap guru yang di supervisi akademik 

siklus 1 tetapi mengalami progres penilaian supervisi 

akademik pada siklus 2. Penilaian supervisi akademik ini 

meliputi aspek: 1) Nilai RPP; 2) Nilai Pembelajaran; 3) 

Nilai Penilaian Hasil Belajar; dan 4) Nilai Pedagogi. 
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Dari empat aspek penilaian dapat digambarkan 

dalam tabel dan diagram berikut: 

No Kode Nilai RPP Siklus 1 Nilai RPP Siklus 

2 

1 A-STN 65 75 

2 B-STN 70 85 

3 C-STN 70 85 

4 D-STN 70 85 

5 E-STN 75 85 

6 F-STN 65 80 

7 G-STN 70 85 

8 H-STN 65 85 

Tabel 1 

 

Diagram 1 

No Kode Nilai 

Pembelajaran 

Siklus 1 

Nilai 

Pembelajaran 

Siklus 2 

1 A-STN 70 85 

2 B-STN 65 86 
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3 C-STN 70 80 

4 D-STN 60 80 

5 E-STN 65 80 

6 F-STN 60 85 

7 G-STN 65 85 

8 H-STN 65 80 

Tabel 2 

 

Diagram 2 

No Kode Nilai Penilaian Hasil 

Belajar Siklus 1 

Nilai 

Penilaian 

Hasil 

Belajar 2 

1 A-STN 60 85 

2 B-STN 65 80 

3 C-STN 65 80 

4 D-STN 60 85 

5 E-STN 65 80 

6 F-STN 60 85 

7 G-STN 60 80 

8 H-STN 65 85 
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Tabel 3 

 

Diagram 3 

No Kode Nilai Pedagogi Siklus 1 Nilai 

Pedagogi 

Belajar 2 

1 A-STN 65,00 81,67 

2 B-STN 66,67 83,67 

3 C-STN 68,33 81,67 

4 D-STN 63,33 83,33 

5 E-STN 68,33 81,67 

6 F-STN 61,67 83,33 

7 G-STN 65,00 83,33 

8 H-STN 65,00 83,33 
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Tabel 4 

 

Diagram 4 

PEMBAHASAN 

Penelitian  ini  mengajukan  hipotesis  terdapat 

kontribusi  positif  dan  signifikan  supervisi akademik 

dengan pemahaman penyusunan perangkat pembelajaran, 

pemahaman penyusunan UKBM, dan penerapan RPP dan 

UKBM dalam pembelajaran kelas. Pengaruh  yang  positif  

dan  signifikan supervisi  akademik dalam kunjungan  

kelas  oleh  kepala  sekolah, pengawas, dan tim akademik 

terhadap kinerja guru di  Sekolah  Menengah  Atas Negeri  

Taruna Nala di  lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi 

Jawa Timur, menunjukkan  bahwa  jika  supervisi  

akademik dalam kunjungan kelas  oleh  kepala  sekolah, 
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pengawas, dan tim akademik  ditingkatkan,  maka kinerja  

guru  semakin  meningkat.  Hasil  tersebut sangat  logis,  

karena  tujuan  utama  supervisi akademik dalam 

kunjungan  kelas  adalah  untuk  meningkatkan kinerja  

guru,  khususnya  dalam  hal  pemahaman penyusunan 

perangkat pembelajaran, pemahaman penyusunan UKBM, 

dan penerapan RPP dan UKBM dalam pembelajaran 

kelas,  sehingga  wajar  kalau  supervisi  akademik dalam 

kunjungan kelas  oleh  kepala  sekolah, pengawas, dan tim 

akademik  berdampak  positif terhadap kinerja guru. 

Justru dampak positif inilah yang  diharapkan. 

Seperti  dikemukakan  Hamalik  (1992) supervisi 

adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor  

dalam  bentuk  pemberian  bantuan, bimbingan,  

penggerakan,  motivasi,  nasihat  dan pengarahan  yang  

bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  guru  dalam  

proses  belajar  mengajar yang  pada  gilirannya  

meningkatkan  hasil  belajar peserta didik.  Sahertian  

(2000)  juga  menegaskan  bahwa supervisi  adalah  usaha  

memberikan  layanan  dan bantuan  kepada  guru-guru,  
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baik  secara  individual maupun  secara  kelompok dalam  

usaha  memperbaiki  pengajaran. 

Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  ditemukan 

besarnya  pengaruh  yang  diberikan  oleh  supervisi 

akademik dalam kunjungan  kelas  yang  dilakukan  oleh  

kepala  sekolah, pengawas, dan tim akademik terhadap 

kinerja guru dapat dilihat melalui persamaan  regresi  

Y=46,684+1,456  X1.  Dari persamaan  ini  dapat 

diketahui  bahwa  kinerja  guru akan  tetap  46,684  jika  

tidak  ada  supervisi kunjungan  kelas  oleh  kepala  

sekolah,  dan  kinerja guru  akan  meningkat  1, 456  jika  

supervisi kunjungan  kelas  oleh  kepala  sekolah  

ditingkatkan satu  poin.  Adapun  besarnya  varians  

kinerja  guru yang  dipengaruhi  atau  ditentukan  

supervisi kunjungan  kelas  oleh  kepala  sekolah  85,4%.  

Jadi pengaruh  dari  variabel  lain,  di  luar  supervisi 

kunjungan  kelas  oleh  kepala  sekolah  relatif  lebih kecil  

yaitu  14,6%. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Mengacu  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan, 

dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama,tingkat  

pelaksanaan  supervisi  akademik model  pengembangan  

dan  profesionalisme  guru menunjukkan,  bahwa  

pelaksanaan  supervisi akademik model  pengembangan  

penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan 

penyusunan UKBM, dan pengembangan  terhadap 

penerapan RPP dan UKBM dalam pembelajaran kelas, 

tinggi dan  memuaskan,  di  mana dimensi  pemberian  

bantuan  langsung  pada  guru, tinggi  dan memuaskan.  

Adapun  dimensi  pemberian  bantuan  kepada  kelompok,  

tinggi,  dan memuaskan.  Selanjut nya, secara keseluruhan  

pelaksanaan  supervisi  akademik menunjukkan  tingkat  

profesionalisme guru  pada  dimensi  pedagogik  tinggi  

dan  memuaskan,  dimensi  kepribadian  tinggi  dan 

memuaskan,  serta  dimensi  sosial  tinggi. Dengan  

demikian,  secara  keseluruhan  tingkat  profesionalisme  

guru  menunjukkan  tingkat  yang  tinggi  dan  

memuaskan. 
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Pertama,  supervisi  kunjungan  kelas  oleh kepala  

sekolah, pengawas, dan tim akademik  berpengaruh  

positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  guru,  besarnya  

pengaruh supervisi  kunjungan  kelas  oleh  kepala  

sekolah, pengawas, dan tim akademik mencapai  83,4%; 

Saran 

Berdasarkan  pada  simpulan,  maka  dirumuskan 

beberapa  saran  sebagai  berikut.  Pertama,  bagi 

Direktorat  Tenaga  Pendidik  Kementerian  Pendidikan  

dan  Kebudayaan agar  secara  terusmenerus  melakukan  

supervisi  klinis  dalam  rangka peningkatan  

profesionalisme  guru  yang  terkait dengan  kompetensi  

pedagogik,  kepribadian, sosial,  dan  profesional  sesuai  

dengan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  

16  Tahun 2007  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  

dan Kompetensi Guru. Selain itu, mengadopsi supervisi 

model  pengembangan  untuk  diterapkan  dan 

dilaksanakan  para  kepala  sekolah.  

Kedua,  bagi Kepala  Sekolah, pengawas, dan tim 

akademik  agar  melaksanakan  tugasnya sebagai  

supervisor  dengan  membuat  program supervisi  model  
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pengembangan  serta  melaksanakannya  sesuai  dengan  

program  yang  telah direncanakan  secara  rutin  dan  

teratur  serta melaksanakannya  secara  profesional  

(memberi masukan  balik  (feedback)  atas  hasil  

supervisinya dan  memberikan  keteladanan  dalam  

melaksanakan tugasnya; 

Ketiga, mengingat  supervisi  kunjungan  kelas yang  

dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah, pengawas, dan tim 

akademik berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan 

terhadap  kinerja  guru,  maka  disarankan  kepada kepala  

sekolah  untuk  melaksanakan  supervisi kunjungan  kelas  

secara  cermat  dan  ditingkat intensitasnya,  sehingga  

semua  permasalahan pembelajaran yang  dijumpai  para  

guru  dapat teratasi  dan  para  guru  semakin  meningkat 

kinerjanya.  

Keempat, bagi MGMP (Musyawarah Guru Mata  

Pelajaran)  agar  lebih  meningkatkan  lagi program dan  

kegiatan-kegiatannya  dalam  rangka peningkatan  

profesionalisme  guru,  tidak  hanya melakukan  

pertemuan  rutin,  tetapi  membuat, model  pengembangan  

profesionalisme  guru melalui  diskusi,  seminar  atau  

workhsop secaraberkala. 
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Abstrak: Gajah Mada adalah seorang Mahapatih dari 

kerajaan Majapahit. Beliau merupakan tokoh penting 

oada masa kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan 

Gajah Mada memiliki peran yang sangatlah besar bagi 

kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan dengan jelas 

bahwa Gajah Mada memiliki sifat kepemimpinan yang 

sangatlah baik. Sangatlah tidak mungkin roda 

pemerintahan kerajaan Majapahit yang menjadi 

tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik tanpa 

dimilikinya sifat kepemimpinan yang baik. Dalam 

naskah Negarakertagama tercatatnya lima belas sifat 

kepemimpinan yang ada di dalam diri Gajah Mada. Hal 

ini sangatlah baik untuk diterapkan dalam pendidikan 

karakter. Dengan diterapkannya lima belas sifat 

kepemimpinan Gajah Mada dalam pendidikan karakter, 

diharapkan dapat membentuk sifat kepemimpinan pada 

generasi muda. 

Kata Kunci : Gajah Mada, Karakter, Kepemimpinan, 

Pendidikan 
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PENDAHULUAN 

Gajah Mada adalah seorang tokoh yang memiliki 

jasa yang begitu besar bagi kerajaan Majapahit. Hal ini 

dikarenakan Gajah Mada telah membuat kerajaan 

Majapahit berada pada masa kejayaan. Dalam roda 

pemerintahan kerajaan Majapahit, Gajah Mada memiliki 

jabatan sebagai Mahapatih. Hal ini menunjukkan bahwa 

Gajah Mada telah mendapat kepercayaan dari raja untuk 

menjadi pelaksana roda pemerintahan kerajaan Majapahit. 

Melihat peran dan jabatan yang dimiliki Gajah 

Mada jelas dapat kita ketahui bahwa Gajah Mada 

memiliki sifat kepemimpinan yang sangatlah baik. 

Sangatlah tidak mungkin jikalau seorang Gajah Mada 

dapat memiliki dan menjalankan peran yang sangatlah 

besar dalam pemerintahan kerajaan Majapahit tanpa 

dimilikinya sifat kepemimpinan yang sangat baik baik. 

Dalam naskah Negarakertagama tepatnya pada bait 

empat pupuh dua belas, Pu Prapanca menuliskan dengan 

jelas kelima belas sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki 

oleh Gajah Mada. Melalui kelima belas sifat 

kepemimpinan itulah Gajah Mada dapat memberikan 

peran yang sangatlah besar bagi kerajaan Majapahit. 
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Bahkan dapat diaktakan bahwa peran Gajah Mada begitu 

besar, hingga membuat kerajaan Majapahit mencapai 

masa kejayaannya pada saat pelaksanaan politik Sumpah 

Palapa yang juga dipelopori oleh Gajah Mada untuk 

mempersatukan Nusantara. 

Oleh sebab itulah, hal ini sangatlah baik untuk di 

terapkan di dalam pendidikan karakter untuk membentuk 

jiwa kepemimpinan dalam diri generasi muda. Dengan 

adanya penerapan lima belas sifat kepemimpinan Gajah 

Mada dalam pendidikan karakter sangatlah diharapkan 

dapat terbentuknya generasi penerus bangsa yang 

memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh. Selain itu 

penerapan lima belas sifat kepemimpinan Gajah Mada 

dalam pendidikan karakter juga untuk menciptakan 

wawasan kebangsaan bagi para generasi muda. Sehingga 

mereka bisa mengetahui bahwa pernah adanya tokoh dari 

bangsa kita sendiri yang memiliki jiwa kepemimpinan 

untuk mempersatukan Nusantara. Sehingga dari situ akan 

terciptanya rasa Nasionalisme dalam diri generasi muda 

untuk lebih mencintai dan bangga terhadap bangsa dan 

negara. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitihan ini merupakan penelitian sejarah 

sehingga metode yang digunakan penelitihan ini adalah 

metode penelitihan sejarah. Metode penelitihan sejarah 

memiliki lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) 

pengumpulan, (3) verifikasi (kritis sejarah, keabsahan 

sumber), (4) inteprestasi : analisis dan sintesis, dan (5) 

penulisan (Kuntowijoyo, 2013: 69). 

Hasil dan Pembahasan 

A. Kepemimpinan 

Dalam KBBI, Pemimpin memiliki arti orang yang 

memimpin
1
. Seorang pemimpin sudah pasti haruslah 

memiliki apa yang disebut dengan kepemimpinan. 

Menurut KBBI, kepemimpinan memiliki arti cara 

memimpin
2
. Perlunya sifat kepemimpinan dimiliki oleh 

seorang pemimpin adalah agar ia dapat memimpin dan 

menjalankan amanatnya sebagai seorang pemimpin 

dengan baik. 

                                                           
1
 Hasil pencarian KBBI Daring “Pemimpin” 

2
 Hasil pencarian KBBI Daring “Kepemimpinan” 
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Dapat kita bayangkan jika seorang menjadi 

pemimpin tanpa dimiliknya sifat kepemimpinan maka 

dapat kita pastikan akan terjadinya kebingungan. Karena 

dapat dipastikan tidak dapat berjalannya dengan baik 

organisasi. Hal ini kemudian juga akan berpengaruh 

dengan sulitnya dicapai tujuan yang merupakan cita-cita 

bersama. Bahkan bisa jadi tidak dapat tercapainya tujuan 

tersebut dikarenakan tidak terciptanya kerja sama yang 

baik antar anggota organisasi tersebut. Dengan kata lain 

tanpa adanya sifat kepemimpinan dalam diri seorang 

pemimpin akan membuat perannya sebagai seorang 

pemimpin tidak akan berguna. 

Hal ini jelas menunjukkannya bahwa sangatlah 

pentingnya dimilinya sifat kepemimpinan dalam diri 

seorang pemimpin. Oleh sebab itulah sifat kepemimpinan 

itu harus mulai dibentuk. Diakrenakan sifat 

kepemimpinan itu tidaklah hanya sebatas digunakan 

untuk memimpin kelompok ataupun organisasi, namun 

sifat kepemimpinan juga diperlukan oleh semua manusia 

dalam memimpin dirinya sendiri di tengah-tengah 

kehidupan sosial masyarakat. 
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B. Lima Belas Sifat Kepemimpinan Gajah Mada 

Gajah Mada dapat kita katakana merupakan tokoh 

yang sangatlah berpengaruh di kerajaan Majapahit. Hal ini 

dikarenakan ia mempunyai jasa yang sangatlah besar yang 

membuat kerajaan Majapahit mencapai masa 

kejayaannya. Jasa Gajah Mada yang paling besar yaitu 

adalah pemersatuan Nusantara yang dicetuskan olehnya 

melalui Sumpah Palapa. Dalam susunan pemerintahan 

kerajaan Majapahit ia menempati posisi sebagai 

Mahapatih (Mapatih Amangkhubumi) yang merupakan 

pejabat yang berperan sebagai kepanjang tanganan raja 

yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan 

(Suwarno,2009 : 27). 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Gajah Mada 

memiliki sifat kepemimpinan yang sangatlah baik. Sebab 

tidaklah mungkin seorang Gajah Mada dapat membuat 

banyaknya jasa besar bagi kerajaan Majapahit hingga 

menduduki posisi penting dalam pemerintahan kerajaan 

Majapahit, jika ia tidak memiliki sifat kepemimpinan 

yang sangat baik tersebut. 
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Dalam naskah Negarakertagama yang ditulis oleh 

Pu Prapanca dapat diketahui pada bait keempat pupuh dua 

belas dapat kita ketahui mengenai sifat-sifat 

kepemimpinan Gajah Mada. Adapun bait keempat pupuh 

dua belas kakawin Negarakertagama adalah sebagai 

berikut, 

 “Wetan lor kuwu saṅ gajahmada patih rin 

tiktawilwâdhika, mantrī wīra wicakṣaṇeṅ naya 

mataṅgwan satya bhaktya prabhu, wâgmi wâk 

padu sârjjawopasama dhīhotsâha tan lâlana, 

râja dhyakṣa rumaksa ri sthiti narendrân 

cakrawartti ṅ jagat. (Saktiani dkk, 2018 : 53)”  

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan 

menjadi sebagai berikut.   

“Timur Laut tempat tinggal Patih Gajah Mada 

di Wilwatikta yang unggul, menteri yang 

pemberani, bijaksana dalam mengatur strategi 

(politik), dapat diandalkan, serta setia bakti 

kepada raja, fasih dan cakap dalam berbicara 

tutur katanya indah, dan tidak pernah lelah 

dalam bekerja. penasihat raja dalam melindungi 
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dan menjalankan roda negara (Saktiani dkk, 

2018 : 53) .” 

Penjabaran dari kelima belas sifat kepemimpinan 

Gajah Mada ini adalah sebagai berikut, 

1. Wijaya. Menurut Yamin (1960: 90), artinya berlaku 

bijaksana penuh hikmah dalam kesukaran yang 

genting-genting sehingga oleh kebijaksanaan itu 

kegentingan pun hilang dan ketentraman kembali 

dengan sempurna. Menurut Zoetmulder (2011: 1433), 

dalam bahasa Jawa Kuno, kata wijaya sendiri memiliki 

arti “Kemenangan atau keberhasilan” sedangkan 

menurut Munandar (2010: 138), lebih tepat agaknya 

harus diartikan bahwa Gajah Mada selalu memperoleh 

kemenangan dalam menghadapi peperangan atau 

permasalahan lainnya.   

2. Mantriwira. Menurut Yamin (1960: 90), sifat seorang 

pembela negara yang selalu berani tidak terhingga. 

Dalam bahasa Jawa Kuno, matriwira adalah gabungan 

dari kata mantri yang memiliki arti “Penasihat raja, 

mentEri, pejabat tingga atau pemuka di instana, 

perwira” (Zoetmulder, 2011: 647) dan wira yang 
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artinya “Lelaki yang berani, pahlawan, atau pejuang 

(prajurit) yang gagah berani” (Zoetmulder, 2011: 

1444).  

3. Wicaksanengnaya. Menurut Yamin (1960: 90), arti dari 

kata tersebut adalah sifat bijaksana dalam segala 

tindakan. Pendapat ini dilengkapi oleh Munandar 

(2010: 138) yang menyatakan bahwa arti kata ini 

adalah sifat bijaksana dalam segala tindakan dilakukan 

kepada lawan atau pun kawan, kepada bangsawan dan 

juga rakyat jelatah, dengan para pejabat tinggi dan 

ksatria Majapahit.   

4. Matanggwan.  Menurut Yamin (1960: 90), kata 

matanggwan memiliki arti menjadi kepercayaan. Gajah 

Mada selalu mendapat kepercayaan rakyat dan negara, 

dan kelakuannya tidak pernah mengabaikan 

kepercayaan yang dilimpahkan keatas batu kepalanya.   

5. Satya bhakti aprabhu. Menurut Yamin (1960: 90), arti 

dari sifat ini adalah bersifat setia dengan hati yang 

ikhlas kepada negara dan seri mahkota. Empat puluh 

lima tahun lamanya Gajah Mada selalu penuh dengan 

kesetiaan kepada negara dan kepada sang prabu. Dapat 

dikatakan bahwa andaikan saja Gajah Mada mau, maka 
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dengan sedikit tenaga dapatlah dia merebut mahkota 

dan duduk di singgasana Majapahit. Akan tetapi, setia 

bakti ialah panggilan darah-daging hidupnya sehingga 

segala tenaganya selalu tertuju untuk mewujudkan sifat 

yang luhur itu. Dia selalu setia kepada negara 

Majapahit dan kepada tiga mahkota berturut-turut sejak 

dari tahun 1319 sampai matinya (1364). Menurut 

Zoetmulder (2011: 1057), kata bahasa Jawa Kuno yaitu 

satyabhakti memiliki arti “Dengan setia hati” dan 

aprabhu yang artinya “Terhadap/kepada/bagi/raja, atau 

mempunyai raja”.   

6. Wagmi wak. Menurut Yamin (1960: 92), artinya pandai 

berpidato dan mempertahankan sesuatunya. Gajah 

Mada pandai berkata-kata dengan penuh keyakinan, 

baik di dalam rumah ataupun dimuka ramai. Dalam 

bahasa Jawa Kuno kata wagmi  artinya “Baik tutur 

kata, fasih berbicara” (Zoetmulder, 2011: 1366) dan 

wak yang artinya “Bicara, suara, bahasa, bunyi, kata, 

kalimat” (Zoetmulder ,2011:1370).   

7. Sarjjawopasama. Menurut Yamin (1960:92), kata 

tersebut artinya adalah  arti ingkah laku yang 

melihatkan kerendahan hati, bermuka manis, tulus dan 
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ikhlas, lurus dan sabar (Yamin, 1960: 92). Kata 

sarjawa memiliki arti “Jujur, tulus hati, terbuka, tidak 

berpurapura, lugu, ramah, sopan” (Zoetmulder, 2011: 

1044) dan upasama memiliki arti “Kesentosaan atau 

ketenangan hati, ketenangan, keredaan, kesabaran, 

pengendalian diri, pengekangan diri, ketidakadaan 

keinginan” (Zoetmulder, 2011: 1342).   

8. Dhirotsaha. Menurut Yamin(1960: 92), artinya adalah 

selalu bekerja rajin dan sungguh-sungguh, serta dengan 

keteguhan hati; dalam hati yang teguh kelihatan pula 

keberanian dan kesetian. Dalam bahasa Jawa Kuno, 

arti dari kata dhira adalah “Kokoh, tetap, mantap, kuat, 

teguh, berani, tenang, tabah, sabar” (Zoetmulder, 2011: 

220) dan utsaha yang artinya “Kekuasaan, kekuatan, 

daya, tenaga; upaya, usaha (pengerahan tenaga/usaha)” 

(Zoetmulder, 2011: 1355).   

9. Tan lalana. Menurut Yamin (1960: 92), sifat 

kesembilan Gajah Mada ini memiliki arti selalu 

bersifat gembira dan jikalau bersedih hati, maka dia tak 

membutuhkan hiburan dari luar. Selalu dia melihat 

sikap yang bangun-tegak dan selalu bertindak lekas. 

Dalam bahasa Jawa Kuno, kata tan lalana memiliki arti 
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“Tanpa beristirahat atau berhenti” (Zoetmulder, 2011: 

561). Menurut Munandar (2010:139), Gajah Mada 

adalah tokoh yang tidak pernah istirahat dan selalu 

bekerja tanpa henti (Munandar, 2010: 139).   

10. Diwyacitta. Menurut Zoetmulder (2011: 222), dalam 

bahasa Jawa Kuno, kata diwyacitta memiliki arti 

“Dengan budi luruh”. Menurut Yamin (1960 :92), sifat 

ini memiliki arti selalu berhati baik dalam perhubungan 

dengan orang lain dan selalu siap mendengarkan 

bermacam-macam pikiran dengan hati yang tenang, 

walaupun tidak setuju.   

11.Tan satrsna. Menurut Yamin (1960: 93), maksudnya 

tidak mempunyai keinginan perseorangan hendak 

merasai yang senang dan yang berisi girang-berahi. 

Dalam bahasa Jawa Kuno, kata tan artinya “Tidak atau 

bukan” Zoetmulder (2011: 1198) sedangkan satrsna 

mempunyai arti “Dipenuhi dengan cinta (hasrat dan 

nafsu) atau terlekat dengan kokoh” (Zoetmulder, 2011: 

1055).   

12.Sihsamastabhuwana. Menurut Yamin (1960: 93), arti 

dari sifat ini adalah menyayangi seluruh dunia.   
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13.Ginong Pratidina. Menurut Yamin (1960: 93), artinya 

adalah selalu mengerjakan yang baik dan membuang 

kelakuan yang tidak sempurna.   

14.Sumantri. Makna dari kata sumantri sendiri) adalah 

“Menteri (penasihat) pertama” 

(Zoetmulder,2011:1143). Menurut Yamin (1960:93), 

artinya adalah menjadi pegawai negara yang senonoh 

dan penuh kesempurnaan kelakuan.   

15.Anayaken musuh. Menurut Yamin(1960:93) yaitu 

selalu bertindak memusnahkan lawan 

(Yamin,1960:93). 

Dengan adanya lima belas sifat kepemimpinan inilah 

Gajah Mada mampu untuk membuat jasa-jasa besar dan 

mengemban tanggung jawab yang besar bagi kerajaan 

Majapahit. 

C. Penerapan Kepemimpinan Gajah Mada dalam 

Pendidikan Karakter 

Kelima Belas sifat kepemimpinan Gajah Mada 

dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Fungsi dari 

penerapan lime belas sifat kepemimpinan Gajah Mada 

tersebut adalah untuk membentuk serta mengasah jiwa 
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dan sifat kepemimpinan yang ada di dalam generasi 

muda. Hal ini dikarenakan sifat-sifat kepemimpinan 

Gajah Mada tersebut sangatlah bagus untuk membentuk 

karakter seorang pemimpin yang kuat. Seperti halnya 

penerapan sifat kepemimpinan ketiga Gajah Mada yaitu 

“Wicaksanengnaya” yang dapat dikatakan bahwa  seorang 

pemimpin haruslah bersifat bijaksana dalam segala hal 

terutama dalam mengambil keputusan ataupun 

menyelesaikan masalah.  

Sifat kepemimpinan Gajah Mada lainnya yaitu 

Mantriwira.yang dapat digunakan untuk membentuk 

karakter kepemimpinan yang berani tidak terhingga. Hal 

ini dikarenakan dalam sebuah organisasi seorang 

pemimpin haruslah siap dan berani untuk menghadapi 

tantangan ataupun resiko yang akan datang. 

Dalam sifat kepemimpinan Gajah Mada juga 

dikenalnya apa yang disebut Diwyacitta yang 

mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah mampu 

untuk membawa diri dan dapat menjaga hubungannya 

dengan orang lain. Sifat ini dapat dilengkapi dengan sifat 

kepemimpinan Gajah Mada yang disebut Ginong 

Pratidina. Dalam sifat ini seorang pemimpina diharuskan 
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untuk membuang segalah sifat keburukan. Hal ini 

dikarenakan seorang pemimpin akan menjadi panutan 

bagi semua orang yang dipimpin olehnya. 

Dalam sifat kepemimpinan Gajah Mada seorang 

pemimpin juga diharuskan untuk tidak mementingkan 

kepentingannya sendiri. Sifat kepemimpinan Gajah Mada 

ini disebut sebagai Tan satrsna. Seorang pemimpin 

memang diharuskan untuk mengutamakan kepentingan 

bersama dan tidak mengutamakan kepentingan 

pribadinya.  

Hal ini menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan 

Gajah Mada sangatlah tepat untuk diterapkan dalam 

pendidikan karakter guna membentuk sifat kepemimpinan 

dalam generasi muda. Selain itu dengan menerapkan sifa-

sifat kepemimpinan Gajah Mada dalam pendidikan 

karakter, maka akan didapatkannya wawasan kebangsaan 

bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan para generasi 

muda akan mengetahui bahwa bangsa Indonesia pernah 

memiliki pemimpin dengan sifat kepemimpinan yang luar 

biasa pada masa kerajaan Majapahit. Dengan begitu maka 

akan timbul rasa nasionalisme dalam diri generasi muda 

untuk bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. 
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KESIMPULAN 

Gajah Mada adalah seorang tokoh yang sangatlah 

berpengaruh bagi kerajaan Majapahit. Dalam struktur 

kerajaan Majapahit dapat diketahui bahwa beliau 

memiliki jabatan sebagai Mahapatih Amangkhubumi. 

Begitu banyaknya jasa-jasa yang telah ia lakukan hingga 

membuat kerajaan Majapahit mencapai masa 

kejayaannya. Jasa Gajah Mada yang paling terbesar 

adalah pemersatuan Nusantara yang ia ungkapkan dalam 

Sumpah Palapa. Hal ini menunjukkan bahwa seorang 

Gajah Mada memiliki sifat kepemimpinan yang sangatlah 

baik. 

Sifat kepemimpinan adalah hal yang sangatlah 

penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa 

adanya sifat kepemimpinan yang baik, maka seorang 

pemimpin tidak akan mampu menjalankan tugasnya 

dengan baik. Oleh sebab itulah perlu dilakukannya 

pembentukan dalam diri seseorang untuk menciptakan 

karakter kepemimpinan yang kuat. Dalam membentuk 

karakter kepemimpinan dalam diri seseorang tenttu saja 

diperlukannya pendidikan karakter yang baik. Hal ini 
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dikarenakan pendidikan karakter sangatlah berperan untuk 

membentuk karakter dalam diri seseorang. 

Penerapan sifat-sifat kepemimpinan Gajah Mada 

dalam pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk 

ganerasi muda dengan karakter kepemimpinan yang kuat 

dan tangguh. Selain itu penerapan nilai-nilai 

kepemimpinan Gajah Mada juga dimaksudkan untuk 

menciptakan pendidikan karakter berwawasan 

kebangsaan. Dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa 

nasionalisme dalam diri generasi muda. Hal ini akan 

menciptakan rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan 

negara. Dikarenakan para generasi muda akan tau bahwa 

bangsa ini pernah memiliki seorang tokoh yaitu Gajah 

Mada dengan sifat-sifat kepemimpinan yang sangatlah 

hebat. Sehingga kerajaan Majapahit dapat mempersatukan 

seluruh wilayah yang dalam Sumpah Palapa Gajah Mada 

di sebut sebagai Nusantara. 
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Abstrak : Internasionalisme Soekarno dan 

nasionalisme Indonesia sebuah konsep dan 

pandangan yang visioner bagi generasi Z. Generasi 

ini lahir  di dunia dengan perkembangan teknologi 

dan informasi yang sangat cepat, modern dan 

canggih. Materi nasionalisme dalam pembelajaran 

sejarah perlu diajarkan dengan gaya dan cara yang 

baru bagi generasi Z tanpa meninggalkan contoh-

contoh keteladanan kebangsaan dari masa lalu yang 

baik dengan dikombinasikan dengan cara dan gaya 

sesuai dengan generasi Z yang dibutuhkan. 
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Sehingga agar mereka (generasi Z) tak kehilangan 

jati diri kebangsaan ditengah perkembangan jaman 

yang semakin mengglobal dan pada saat revolusi 

industri 4.0. Dengan demikian diperlukan tenaga 

pendidik yang terampil, kreatif dan professional. 

Kata Kunci : Internasionalisme Soekarno, 

Nasionalisme, Generasi Z, Revolusi Industri 4.0  

 

Abstract : Soekarno‟s Internationalism dan 

Indonesian Nationalism was a concept and 

visionary of the way of life for Z generation. This 

generations were born with fast modern 

technological development. Nationalism in history 

learning was taught to Z generation without leaving 

the national ancient wisdom by being combined in a 

way and style according to the generation Z needed. 

The goal was Z generation would not lost their 

identity. Thus needed a teacher who skilled, 

creative and professional educators are needed. 

Keywords : Soekarno‟s Internationalism, 

Nationalism, Z Generation, Industrial Revolution 

4.0 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran Sejarah masa kini harus menemukan 

formulasinya yang tepat dan terbarukan mengenai isu-isu 

nasionalisme. Materi dalam pembelajaran sejarah 

mengenai nasionalisme seringkali diajarkan dan 

disampaikan  dengan memberi contoh-contoh masa lalu 

yang sering kali generasi masa kini sulit untuk mengerti 

hal tersebut.  Mengenai hal itu guru sejarah sudah 

seharusnya memang berusaha mengupayakan tentang 

bagaimana menyampaikan isu dan ide nasionalisme itu 

sesuai dengan versi dan karaktersitik generasi masa kini 

atau yang sering kita sebut generasi millennial (generasi 

z).  

Sehubungan dengan hal itu guru sejarah berani 

berkreasi di dalam mengajar sejarah di kelas dengan tidak 

meninggalkan contoh masa lalu yang baik dan 

digabungkan dengan versi generasi millennial yang bisa 

diterima oleh mereka dan dapat dipahami. Dengan begitu 

guru sejarah memang dituntut mengerti karakteristik 

kepribadian generasi z tersebut secara umum dan 

menyeluruh guna penyampaian sejarah kepada generasi 
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tersebut sesuai dengan karakteristik kepribadiannya tanpa 

meninggalkan contoh-contoh keteladanan kebangsaan dari 

masa lalu yang baik.  

Nasionalisme menyerupai dewa Romawi janus yang 

bermuka dua. Disatu pihak ia mengikat sebagian umat 

manusia dengan tali solidaritas atau bahkan cinta kasih 

yang baru. Tetapi sekaligus ia menciptakan atau 

mempertegas garis pemisah antara Imagined Community 

yang baru dengan siapa saja yang dikhayalkan di luar 

batasnya, garis pemisah yang bisa menjadi jurang 

permusuhan dan kebencian. Dalam tradisi diskusi 

nasionalisme di Indonesia, biasanya dibedakan antara 

“nasionalisme sempit” dan nasionalisme yang terpadu 

dengan nilai internasionalisme atau universalisme. Hanya 

dalam bentuk kedua ini diharapkan bahwa nasionalisme 

akan memainkan peranan positif dalam abad yang akan 

datang (Ichlasul & Armaidy, 1998: 35)  

Kemudian Benedict Anderson (2008: 8) 

mengungkapkan bahwa bangsa (nation) adalah sesuatu 

yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali 

pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar 

anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu 
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bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang 

mereka. Namun toh dibenak tiap orang yang menjadi 

anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang 

kebersamaan mereka dan hidup bersama. Selanjutnya  

bangsa sebagai relasi sosial, bangsa adalah ciptaan 

manusia, namun  pemahaman yang tepat terhadap bangsa 

mensyaratkan ia dibedakan dari bentuk lain ciptaan 

manusia, bangsa memiliki bentuk hubungan sosial 

(Grosby, 2011: 35).  

Nasionalisme di Asia dan Afrika mulanya timbul 

sebagai kaum terpelajar. Gejala itu terlihat dalam sejarah 

nasionalisme Indonesia. Sedangkan latar belakang 

timbulnya paham nasionalisme sebagai gerakan populis 

dalam abad ke-18 di Amerika Utara dan di Eropa Barat 

khususnya Perancis. Kaum terpelajar Asia dan Afrika 

mereka menimba ilmu dan ilham dari gerakan  nasionalis 

Amerika dan Eropa serta gerakan anti imperialis dan 

kolonialisme daerah-daerah jajahan lainnya. Sebagai 

kaum terpelajar mereka sangat sadar akan tanda-tanda 

zaman ( Ichlasul & Armaidy, 1998)  

Selanjutnya keterangan- keterangan Soekarno 

sendiri mengenai prinsip-prinsip ini dalam (BPUPK,) 
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menunjukkan dengan jelas bahwa bahwa dia sendiri 

mengakui ketergantungannya pada orang-orang lain. 

Ketika membahas hubungan antara nasionalisme dan 

internasionalisme dia menyatakan “Saya mengaku, pada 

waktu saya berumur 16 tahun duduk di bangku sekolah 

HBS Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis 

yang bernama A.Barrs yang memberi pelajaran kepada 

saya, katanya “Jangan berpaham kebangsaan, tetapi 

berpaham rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai 

rasa kebangsaan sedikitpun” itu terjadi pada tahun 17. 

Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah ada orang lain 

yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat Sen, di 

dalam tulisanya “San Min Chu I” atau “ The Three 

People‟s Principles” saya mendapat pelajaran yang 

membongkar kosmopolitanisme A.Barrs. dalam hati saya 

sejak itu tertanam rasa kebangsaan oleh pengaruh “The 

Three People‟s Principles”. Maka oleh karena itu, jikalau 

seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen 

sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bunga Karno 

juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat  

sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

87 
 

Sun Yat Sen, sampai masuk lubang kubur” (Anshari, 

1997: 20) 

Selanjutnya Soekarno dalam pidatonya di sidang 

BPUPK (1945) berkata “Saudara-saudara. Tetapi  

memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! 

Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan 

nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham 

"Indonesia uber Alles". Inilah bahayanya! Kita cinta 

tanah-air yang satu, merasa berbangsa yang satu, 

mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita 

Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! 

Ingatlah akan hal ini!, Internasionalisme tidak dapat 

hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya 

nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, 

kalau tidak hidup dalam taman-sarinya 

internasionalisme”.  

Dari pidato soekarno ini kita bisa melihat bahwa 

Soekarno menginginkan sikap cinta tanah air itu tidak 

berlebihan dan bisa menimbulkan konflik diantara 

manusia satu dengan yang lain bahkan dengan bangsa satu 

dengan bangsa lainnya. Hal inilah yang berusaha 
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diwariskan kepada generasi masa kini agar tetap 

mencintai dan menghormati negara dan bangsanya tetapi 

tetap menghargai satu sama lain. Hal ini penting 

diwariskan kepada generasi masa kini agar tak mudah 

tergerus pemahaman kebangsaannya dan tidak kehilangan 

jati diri keIndonesiaannya ditengah gempuran modernisasi 

global dan revolusi industry 4.0. 

Selanjutnya Manheim dalam (Putra, 2016: 124) 

berpendapat bahwa generasi adalah suatu kontruksi sosial 

yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang 

memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang 

sama. Lebih lanjut Manheim menerangkan bahwa 

individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah 

mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam 

rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dalam dimensi 

sosial dan dimensi sejarah yang sama.  

Generasi Z adalah generasi paling muda dan 

memasuki angkatan kerja ia merupakan tahun kelahiran 

antara 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z ini hampir 

sama dengan generasi Y atau disebut generasi millennial, 

generasi-generasi tersebut juga disebut dengan 
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iGeneration atau generasi internet. Generasi yang tumbuh 

disaat muncul dan populernya teknologi dan informasi 

(IT) yang modern. Generasi Z ini mampu 

mengorganisasikan kegiatan secara bersamaan (multi 

tasking), kegiatan itu berhubungan dengan internet atau 

dunia maya. Mereka sejak kecil sudah mengenal 

kecanggihan teknologi melalui orang tuanya ataupun 

dengan teman bermainnya dirumah maupun disekolah. 

Sehingga generasi Z ini lebih akrab dan mengerti sejak 

dini kecanggihan teknologi yang sudah ada (Putra, 2016: 

130) 

Dengan ciri dan perbedaan pengembangan di setiap 

generasi, materi pembelajaran sejarah tentang 

nasionalisme perlu mengubah wujudnya menjadi sebuah 

terobosan baru yang visioner sesuai dengan tuntutan di 

setiap generasi. Pemahaman yang baru, penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran, pengusasaan materi dalam 

pembelajaran sejarah kaitannya dengan nasionalisme dan 

kebangsaan, mutlak diperlukan bagi guru ataupun dosen 

masa kini. Maka dari itu untuk menunjang pembelajaran 

di dalam kelas penggunaan teknologi ada 2 kriteria yaitu 

(1) kemudahan untuk mendapatkan teknologi yang akan 
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digunakan, (2) keakuratan teknologi yang digunakan 

dalam memperoleh hasil yang diinginkan (Yusuf, 2016: 

44-45) 

Untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi 

dan informasi (IT) yang modern dan canggih, maka 

diperlukan guru yang kompeten dan professional. 

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru 

dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh 

dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat 

dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta berbagai latihan 

yang dilakukan guru (Fathurrohman & Suryana, 2012: 

39).  

Tujuan Penelitian 

1. Memahami  nasionalisme Indonesia  berlandaskan 

konsep Internasionalisme Soekarno.  

2. Nasionalisme Indonesia bagi  generasi Z di tengah 

revolusi industry 4.0. 

 Metode Penelitian  

Zedd (2004: 1-3) menyatakan hampir semua studi 

penelitian memerlukan studi pustaka. Riset pustaka 
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sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka 

membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaannya saja tanpa riset lapangan. Akhirnya riset 

pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca 

dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana 

dipahami orang-orang saat ini, apa yang disebut riset 

pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencata serta mengolah bahan penelitian. 

Menurut Zedd (2004: 17) empat tahap kegiatan riset 

kepustakaan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan 

penelitian. 

2. Menyiapkan bibliografi kerja (working 

bibliography). 

3. Mengorganisasikan waktu. 

4. Kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian. 
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PEMBAHASAN 

A. Internasionalisme Soekarno Embrio Nasionalisme 

Indonesia  

Membahas tentang Pancasila dan setiap butir-

butirnya tak lepas dari konsep Pancasila sila ke 2 yang 

disebutkan oleh Ir. Soekarno dalam siding BPUPKI yaitu 

tentang “Internasionalisme” (Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab). Inilah prinsip filosofis kedua yang dia namakan 

“Internasionalisme” atau “perikemanusiaan”. Segera dia 

tekankan bahwa yang di maksud “Internasionalisme” ini 

bukanlah “kosmopolitanisme” yang tidak mau adanya 

kebangsaan. Dalam pandangannya “nasionalisme” dan 

“Internasionalisme” saling mengandaikan: 

“Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalua tidak 

berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme 

tidak dapat hidup subur kalua tidak hidup dalam 

tamansarinya internasionalisme” (Latif , 2015: 180-181)  

Sedangkan menurut Hariyono (2014: 134-140) 

Internasionalisme adalah suatu pandangan yang 

menempatkan bangsa-bangsa di dunia menduduki 

kedudukan setara. Antar negara saling menghormati, 
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kerana internasionalisme tetap menghargai eksistensi 

negara kebangsaan. Dalam sila kedua ini berbunyi 

kemanusiaan yang adil dan beradab akan muncul suatu 

tabiat sekaligus watak bangsa yang berbasis pada 

semangat menghargai, toleran dalam menjaga 

kepentingan bersama sebagai sesame anak bangsa. 

Keragaman yang ada di Nusantara di pandang sebagai 

suatu anugerah sehingga perlu diperlakukan secara adil 

dan beradab. Perilaku yang mengarah pada perusakan 

nilai-nilai bersama dan atau kekerasan dalam penyelesaian 

permasalahan jelas bertentangan dengan sila kedua.  

Kasenda (2014: 117-118) mengatakan sebenarnya 

Nasionalisme yang ditawarkan Soekarno bukanlah 

nasionalisme dalam arti sempit. Nasionlisme yang 

diajukan Soekarno itu hendaknya perlu dipahami bersama 

dengan prinsip-prinsip dasar kedua Internasionalisme. 

Sulit untuk dimungkiri bahwa Nasionalisme mengandung 

bahaya ketika ia berubah menjadi patriotisme yang sempit 

sehingga perlu diimbangi dengan rasa hormat kepada 

bangsa-bangsa lain. Penolakan Soekarno terhadap 

Chauvinisme (Nasionalisme yang bersifat menyerang) ini, 

kemungkinan dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi, terlihat 
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betapa seringnya ia mengutip kata-kata Gandhi itu, 

“nasionalisme adalah kemanusiaan”.akhirnya sulit 

membedakan secara jelas antara nasionalisme dengan 

Internasionalisme, yang jelas kedua konsep dasar itu 

bergandengan erat satu sama lain. 

Konsep Internasionalisme yang disampaikan 

Soekarno dalam sidang BPUPK tersebut menjadi sebuah 

pedoman bagi warga negara dunia sebagai pedoman laku 

hidup untuk menjalin persaudaraan antar bangsa-bangsa 

di dunia. Internasionalisme sendiri tidak dapat hidup 

dalam buminya nasionalisme. Keinginan dan cita-cita 

persaudaraan dan kekeluargaan bangsa-bangsa yang 

dicitakan soekarno bukan tanpa alasan. Ia mengalami 

sendiri penindasan dan rasisme yang dialami oleh 

bangsanya terhadap bangsa lain. Soekarno menawarkan 

konsep Internasionalisme guna mencegah penindasan 

bangsa terhadap bangsa lain dalam bentuk kolonialisme 

maupun imperialisme.  

Ia juga meyakini bahwa Internasionalisme tidak 

dapat hidup subur di dalam akar Nasionalisme. 

Nasionalisme dilihat dari sudut pandang sebagai 

kehendak hidup bersama dan mencapai tujuan (visi dan 
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misi) bersama sebagai sebuah bangsa. Kemudian 

Soekarno menarik pemahaman nasionalisme yang 

membangun sifat kepentingan kolektif tersebut ke dalam 

sebuah konsep dan paradigmatik, bahwa bangsa-bangsa di 

dunia ini tak dapat hidup tanpa adanya rasa persaudaraan 

dan kekeluargaan antar warga negara tiap bangsa.  

Dengan kesadaran akan pertautan rasa kemanusiaan 

antar bangsa, menjadi jelaslah bahwa sosok nasionalisme 

yang hendak dikembangkan bangsa Indonesia adalah 

nasionalisme luas  yang berdimensi Internasionalisme. 

Dalam hal ini Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme 

kita bukanlah yang timbul dari kesombongan bangsa. Ia 

adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul 

dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat, ia 

bukanlah “jingo-nationalism” atau chauvinisme dan 

bukanlah suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat. 

Nasionalsime kita ialah nasionalisme yang menerima rasa 

hidupnya sebagai suatu wahyu dan menjalankan rasa 

hidupnya itu sebagai suatu bukti. Nasionalisme kita 

adalah nasionalisme yang di dalam kelembagaan dan 

keluasaannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa, 

seperti lebar dan luasnya udara yang memberi tempat 
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segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal 

yang hidup. (Latif, 2015: 174) 

Kehendak untuk hidup bersama dan mempunyai 

cita-cita bersama  sebagai suatu bangsa menimbulkan sifat 

kerelaan untuk membangun sebuah peradaban dan 

persaudaraan yang baru tanpa penindasan satu sama lain, 

dan lebih mengedepankan sifat kemanusiaan yang adil 

beradab. Hal ini membutuhkan sikap berani dan bersedia 

mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama untuk 

menuju sebuah cita-cita sosial yang bebas, setara  dan adil 

bagi warga negara tiap bangsa. 

B. Nasionalisme Indonesia Bagi Generasi Z Di 

Tengah Revolusi Industri 4.0 

Menggugah dan membangkitkan kesadaran adalah 

fungsi utama dari setiap upacara. Dengan mengenang 

peristiwanya kita diingatkan kembali pada pesan moral 

dan makna historis yang dipantulkannya. Maka bisalah 

dikatakan bahwa tujuan terpenting dari setiap upacara 

nasional ialah peneguhan integrasi bangsa (Abdullah, 

2001: 42).  
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Ungkapan tersebut menjadi sebuah sinyal awal 

bahwa seseorang apabila mencintai dan menghargai 

bangsanya sendiri ialah melakukan upacara bendera setiap 

hari peringatan kepahlawanan 10 November sebagai 

tindakan nyata untuk penghargaan kepada pahlawan yang 

telah gugur dan berjuang masa kemerdekaan. Selain itu 

untuk mempererat persatuan dan kesatuan diantara 

masyarakat dan warga negara. Bagi generasi sebelum kita 

yaitu generasi 45 yang memberi andil besar pada 

kemerdekaan Indonesia. Momen upacara menjadi 

semangat kebangkitan kebangsaan pada jiwa mereka, 

yang mengalami sendiri pedihnya penjajahan dimasa 

kolonial Belanda maupun pasukan Dai Nippon Jepang. 

Generasi 45 tersebut sangat berbeda kondisi sosial, 

budaya, teknologi dan peradabannya dengan generasi Z di 

masa kini. Mereka hidup dimasa pergolakan sosial budaya 

dan diskresi sosial yang sangat kentara. Maka dari itu 

setiap pertemuan dan perkumpulan dari generasi 45 

dengan wujud upacara ataupun kongres menjadi sebuah 

sarana konsolidasi untuk mewujudkan sebuah 

kemerdekaan nasional yang bebas, adil dan setara.  
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Sebagai proses dialektis, nasionalisme Indonesia 

yang bersifat dinamis tumbuh dan berkembang sejak 

abad-20 dari nasionalisme kultural yang kemudian 

ditransformasikan menjadi nasionalisme politik dalam 

bentuk negara-bangsa melalui Pancasila dan UUD 1945. 

Sekalipun, bagaimana diyakini oleh sebagian kalangan, 

bangunan negara-bangsa Indonesia hingga kini belum 

tergoyahkan, dalam arti nasionalisme masih “hidup”, akan 

tetapi belakangan ini substansinya dalam praktik 

demokrasi dan penerapan hukum secara konsekuen dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara mulai kehilangan 

arah. Kondisi nasionalisme yang semakin melemah selain 

diakibatkan faktor komitmen warga, khususnya 

penyelenggara negara, juga karena faktor dominasi 

ekonomi, pasar dari globalisasi dan desentralisasi/otonomi 

komunitas lokal/daerah ( Sudarsono, 2011: 13) 

Dalam sebuah kolom di New York Times, Vavreck 

(2014) menulis bahwa generasi-generasi muda Amerika di 

era kontemporer cenderung tidak lebih patriotik dan 

nasionalis jika hal ini dibandingkan dengan generasi-

generasi muda Amerika di masa sebelumnya. Afrmasi 

dari pernyataan ini tidak hanya membangkitkan rasa ingin 
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tahu orang-orang di Amerika, tetapi juga di negara lain, 

tidak terkecuali Indonesia. Konsisten dengan Vavreck 

(2014), beberapa kolumnis dunia seperti Balsam (2016), 

Reilly (2013), dan Timberg (2015) sepakat untuk 

menjadikan persoalan nasionalisme dan patriotisme 

Generasi Z dan Generasi Milenial dalam media-media 

massa dunia. Inti pemberitaan mengerucut kepada 

pandangan bahwa Generasi Z dianggap tidak lebih 

patriotik dibandingkan dengan generasi-generasi 

sebelumnya. Label bahwa Generasi Z merupakan generasi 

yang lebih rendah nasionalismenya secara konsisten 

menjadi perhatian ( Yulianto, 2016: 150) 

Pesimisme mengenai nasionalisme yang dimiliki 

oleh Generasi Z ini sebenarnya tidak lepas dari 

karakteristik generasi ini. Abrams (2015) misalnya 

menulis bahwa Generasi Z adalah generasi yang tergolong 

merupakan penduduk asli digital (digital native). Generasi 

ini lekat dengan arus informasi virtual yang melimpah 

baik dalam bentuk penggunaan media sosial sejak remaja, 

terlibat dalam permainan video game baik secara daring 

(online) maupun luring (offline). Keterpaparan yang intens 

terhadap informasi-informasi ini membuat Generasi Z 
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membuat mereka mengembangkan preferensinya sendiri 

sebagai komponen identitasnya. Generasi-generasi 

sebelumnya, menurut Abrams (2015), harus bersedia 

untuk juga meningkatkan literasi digitalnya agar mampu 

mengamati, terlibat, serta mendesain pembelajaran yang 

sesuai dengan generasi tersebut. agar pola komunikasi 

yang efektif dapat 

terbangun. (Yulianto, 2016: 150) 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa 

penanaman cinta tanah air memang sangat urgent 

diperlukan bagi generasi Z masa kini. Dilihat dari 

indikator tersebut generasi Z memang menerlukan 

penguatan jati diri personal dan kebangsaan. Sehingga 

memaknai nasionalisme sebagai sebuah perasaan bangga 

dan cinta terhadap bangsa yang diwujudkan dalam 

tindakan. Perasaan bangga diawali oleh pemahaman 

tentang potensi dan masalah negara yang pada gilirannya 

mampu memunculkan sense of belonging pada bangsa. 

Sikap nasionalisme bisa diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Apabila mengambil contoh sikap 

nasionalisme yang sudah diberikan oleh generasi 

millennial dan generasi Z yang sudah berkontribusi dalam 
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bidang entertainer (hiburan) banyak anak muda bekerja 

sebagai youtuber, influencer, dan beberapa dari mereka 

menggunakan kecanggihan teknologi masa kini untuk 

dirinya sendiri, keluarga dan untuk membantu masyarakat 

lainnya. Hal ini menimbulkan energi positif bagi generasi 

muda lainnya untuk mengikuti jejak dari anak-anak 

tersebut.  

Sikap pemahaman nasionalisme versi generasi Z 

tersebut terlepas dan berbeda gaya dari generasi 

sebelumnya yang bersifat formil dan kaku. Generasi Z 

membutuhkan sikap nasionlaisme sesuai dengan gaya 

tetapi tetap dengan esensi yang sama tanpa 

menghilangkan rasa kebangsaan pada diri mereka. Faktor 

pembentuka sikap nasionalisme tersebut tak lepas dari 

beberapa faktor utama yaitu, 1) pengaruh dari teman dan 

orang dikelilingnya, 2) media masa yang memberi 

pengetahuan kognitif bagaimana kondisi bangsa pada saat 

ini, 3) Pendidikan formal dalam hal ini materi pendidikan 

kewarganegaraan, 4) seminar kebangsaan penguatan 

karakter guna meningkatkan sikap kepribadian, 

pengetahuan dan ketrampilan untuk berkontribusi sesuai 

dengan bakat dan minat dengan ditunjang dengan 
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teknologi terkini, 5) pengalaman yang meninggalkan 

kesan tentang sikap nasionalisme (Alfaruqy & Masykur, 

2014: 10) 

Dengan demikian pemahaman sikap nasionalisme 

generasi muda khusunya generasi Z berbeda perlakuan 

dengan generasi sebelumnya, mereka lahir dengan 

suasanan kecanggihan teknologi dan informasi (IT) yang 

jauh lebih modern, cepat, dan canggih. Pembumian sikap 

nasionalisme pada generasi Z harus melibatkan teknologi 

yang sudah akbar dan mereka gunakan setiap hari mutlak 

harus dilibatkan dalam pemahaman sikap tersebut , agar 

tujuan baik tersebut  tercapai tanpa ada halangan yang 

membuat generasi masa kini merasa asing dengan sikap 

tersebut. Sehingga guru mempunyai beban berat di 

pundaknya untuk menyampaikan materi nasionalisme ini 

dalam pembelajaran seajarah, karena tidak hanya 

penguasaan topik materi saja yang dikuasai. Guru juga 

harus menguasai dan selalu mengikuti perkembangan 

teknologi terkini serta perkembangan isu-isu terkini guna 

menunjang pembelajaran di dalam kelas. Sehingga 

penyampaian materi kepada siswa tidak menjadi monoton 

dan terkesan konvensional, akan tetapi menjadi lebih 
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menarik dan menyenangkan bagi siswa umumnya para 

generasi masa kini. Dengan demikian memerlukan  tenaga 

pendidik yang kompeten, terampil, kreatif dan 

professional. 

C. Tenaga Pendidik (guru) yang Pofesional, 

Kompeten, Terampil dan Kreatif  bagi Generasi Z 

Sebuah keniscayaan bagi setiap guru bahwa, 

kompetensi yang dimilikinya akan menunjukkan kualitas 

guru tersebut dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

professional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. 

Kompetensi yang diperlukan oleh seorang tersebut dapat 

diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun 

pengalaman. Kompetensi yang dimaksud adalah 

serangkaian pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi pedagogic yang harus dimiliki seorang guru 

yaitu : 1) pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan, 2) pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, 3) pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, 3) pemahaman peserta didik, 4) 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, 5) perancangan 

pembelajaran, 6) evaluasi hasil belajar ( Kurniasih, 2012: 

3-4)  

Bagi seorang guru, kreativitas tentu bukan dirumah, 

akan tetapi sekolah adalah sebuah keutamaan dari 

kreativitas itu. Bagaimana seorang guru dapat 

mengembangkan kreativitas di kelas merupakan hal 

penting dalam mentransformasikan keilmuannya. 

Kreativitas guru tersebut dapat dilatih dan diajarkan 

kepada siswa. Guru yang melatih dan mengajarkan 

kreativitas pada siswa tentu haruslah guru yang juga 

adalah seorang kreator. Guru yang mengerti dan memiliki 

kreativitas akan dengan mudah menentukan beberapa hal 

seperti : 1) memilih konten materi, 2) perencanaan 

pembelajaran, 3) mengorganisasikan materi, 4) 

mengorganisasikan tugas yang tepat, 5) membantu siswa 

dalam mengembangkan keterampilan dan kreativitas itu 

sendiri. (Kurniasih, 2012: 7-8)  

Komponen-komponen ciri guru professional dari 

Asean Programme of Educational Innovation for 

Development (APEID) yang diuraikan dalam halaman-
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halaman terdahulu (Fathurrohman & Suryana, 2012: 130) 

: 

1. Menghubungkan murid dengan kebudayaan 

lingkungan. 

2. Membimbing kea rah berpikir ilmiah. 

3.  Merupakan sumber ilmu pengetahuan tertentu 

dengan belajar seumur hidup. 

4. Mengorganisasi belajar peserta didik, sebagai 

promotor, fasilitator, organisator, korektor dan 

manager bagi peserta didik. 

5. Sebagai pembimbimng atau penghubung anak 

terhadap lingkungannya yang masih kabur. 

6. Mengembangkan filsafat moral anak dan 

pandangan positif terhadap dunia. 

7. Sebagai petugas pendidikan sosial. 

8. Mengintegrasikan pengetahuan untuk kepentingan 

sekolah dan masyarakat.  

9. Sebagai koordinator lembaga non formal di laur 

sekolah. 

e-Learning bisa digunakan guru guna menunjang 

pembelajaran di sekolah. Dalam berbagai literature e-

learning tidak dapat dilepaskan dari jaringan internet, 
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karena media ini yang dijadikan sarana penyajian bide dan 

gagasan pembelajaran. Untuk tercapainya pembelajaran 

yang berbasis teknologi internet dan computer. Ada 

beberapa kondisi yang harus diperhatikan seperti 

(Kurniasih, 2012: 33-34) 

1. Peserta didik dan guru harus memiliki akses 

kepada teknologi digital dan internet dalam kelas 

dan sekolah, sehingga siswa dan guru dapat 

memanfaatkan akses internet untuk mendukung 

proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun 

diluar kelas.  

2. Guru harus mempunyai kompetensi dalam 

menggunakan alat- alat dan sumber-sumber 

digital atau internet untuk membantu peserta 

didik mencapai standar akademi, sehingga peran 

guru sebagai fasilitator, navigator, pengetahuan, 

mitra belajar peserta didik dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan  
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Konsep internasionalisme Soekarno menjadi dasar 

pijakan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia 

tidak “menyerang” dan “sempit seperti yang dicita-citakan 

Soekarno. Nasionalisme Indonesia yang dicitakan 

soekarno ialah persaudaraan, kekeluargaan bangsa-bangsa 

di dunia. Oleh sebab itu pemahaman internasionalisme 

harus dipahami terlebih dahulu sehingga mendapat 

pijakan menuju persaudaraan bangsa-bangsa dunia 

(universalisme). 

Ditengah gempuran budaya global dan kemajuan 

teknologi yang begitu cepat generasi masa kini (generasi 

Z) terparpar modernisasi dan westernisasi dari luar tanpa 

ada penyaringan yang signifikan dan berkelanjutan. 

Karena itu penanaman dan pembumian sikap 

nasionalisem kepada generasi masa kini sangat penting 

diperlukan.  

Generasi Z merupakan generasi yang lahir dengan 

kondisi dan suasana dunia dengan perkembangan 

teknologi yang begitu canggih, modern dan cepat. 
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Sehingga pemahaman nasionalisme mustahil dapat 

dilakukan tanpa disertai dengan teknologi terkini yang 

sudah diakrabi oleh generasi Z. Sehingga pelibatan 

teknologi dan informasi (IT) terkini bagi generasi Z dalam 

pembelajaran mutlak dilibatkan dalam kelas dan sekolah. 

Selain itu guru yang kompeten dibidangnya dan 

professional, serta menguasai teknologi dan informasi 

(IT) terkini wajib hukumnya dalam proses pemahaman 

kepada generasi Z. Dengan demikian pelibatan teknologi 

terkini dan tenaga pendidik yang menguasai teknologi 

terkini dalam misinya untuk penanaman sikap 

nasionalisme kepada generasi Z. Sehingga diharapkan 

bisa menghasilkan generasi terkini yang kokoh secara jati 

diri dan kebangsaan kedepannya. 
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STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH 
MENYENANGKAN UNTUK GENERASI 

MILENIAL 
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SMK PGRI 1 Pasuruan 

Abstrak: Menjadi tantangan bagi guru yang mengajar 

dan mendidik generasi milenial, khususnya bagi guru-

guru sejarah. Bagaimana seorang guru sejarah mampu 

menghapus anggapan peserta didik bahwa belajar 

sejarah itu tidak penting. Pelajaran sejarah sering 

dikesampingkan oleh peserta didik, mereka memandang 

sebelah mata untuk pelajaran sejarah. Ada banyak alasan 

bagi mereka mulai dari materi yang kuno dan 

membicarakan masa lalu, malas menghapal, 

membosankan, mengantuk, gurunya mengajar tidak 

menarik dan masih banyak lagi alasan lainnya. 

Tugas seorang guru sejarah harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

bagi peserta didik, bagaimana seorang guru bisa 

memanfaatkan segala media dan teknologi yang ada saat 

ini untuk menyajikan pelajaran sejarah yang menarik 

minat belajar peserta didik. Dengan demikian 

mempelajari sejarah tidak hanya sebagai pengetahuan 

tetapi pelajaran sejarah mampu menjadi media rekreatif 

dan inspiratif bagi peserta didik.  

Pada Tulisan ini permasalahan yang akan 

dibahas antara lain, 1) Bagaimana minat generasi 

milenial terhadap pembelajaran sejarah, 2) Metode 

pembelajaran sejarah yang diminati oleh peserta didik 
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dan 3) apa kendala yang dihadari oleh guru guru sejarah 

dalam merencanakan pembelajaran sejarah dan 

bagaimana solusinya. Metode yang digunakan dalam 

tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengambilan data menggunakan wawancara 

dokumentasi dan observasi. Dengan Subyek penelitian 

antara lain kepala sekolah, waka kurikulum, guru bidang 

studi sejarah dan siswa tingkat SLTA. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa minat siswa 

SLTA terhadap mata pelajaran sejarah masih cukup 

tinggi, tanggapan peserta didik terhadap pelajaran 

sejarah cukup positif meskipun ada sebagian kecil dari 

mereka mengeluh tidak suka pelajaran sejarah karena 

metode yang digunakan oleh guru membosankan dan 

tidak menarik. Sebagian besar peserta didik lebih 

menyenangi belajar sejarah di luar kelas dengan 

melakukan kunjungan sejarah ke lokasi atau situs 

bersejarah, museum atau tempat lain yang relevan 

dengan materi. Sebagian guru-guru sejarah masih kurang 

kreatif dalam merencanakan pembelajaran sejarah. 

Pembelajaran sejarah masih menggunakan metode 

konvensional dengan prosentase ceramah dan pemberian 

tugas yang tidak bervariasi lebih dominan. 

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Sejarah Generasi 

Milenial 
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PENDAHULUAN 

Generasi Milenial yang juga dikenal sebagai 

generasi Y dan Z, di definisikan sebagai orang yang lahir 

dalam rentang tahun kelahiran 1995 sampai tahun 2010. 

Dimana nanti ketika usia kemerdekaan Indonesia 

mencapai yang ke 100 tahun mereka adalah generasi emas 

bangsa yang akan memegang tongkat kepemimpinan 

bangsa ini. Sebagai generasi yang terlahir di era digital 

aktifitas yang paling banyak dilakukan oleh mereka 

adalah berinteraksi melalui media sosial, menjelajah 

internet , bermain game dan mendengarkan musik. 

Generasi milenial begitu akrab dengan sosmed, mereka 

tidak dapat sedikitpun lepas dari itu. 

Seringkali pengaruh media sosial dari gadget dan 

hanphone tidak hanya memberi dampak positif bagi 

generasi muda khususnya pelajar, tetapi justru 

memberikan dampak negatif bagi peserta didik. 

Perkembangan Gadget yang semakin berkembang dengan 

aplikasi aplikasi terbaru membuat semua orang tidak bisa 

lepas dari gadget terutama remaja. Ada banyak dampak 

yang ditimbulkan oleh gadget terutama bagi peserta didik. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

114 
 

Banyak peserta yang menyalahgunakan kecanggihan 

gadget, mereka tidak memanfaatkannya untuk mencari 

informasi yang mereka butuhkan untuk menambah 

pengetahuan baru atau informasi mendidik lainnya. 

Sebagian besar peserta didik sudah kecanduan 

menggunakan gadget/handphone, mereka tidak mengenal 

waktu, di rumah, di sekolah maupun di dalam kelas. 

Perhatian mereka pada kegiatan pembelajaran di sekolah 

sangat terganggu dengan keberadaan gadget/handphone. 

Sehingga menjadi tantangan bagi guru yang 

mengajar dan mendidik generasi milenial, khususnya bagi 

guru-guru sejarah. Bagaimana seorang guru sejarah 

mampu menghapus anggapan siswa bahwa belajar sejarah 

itu tidak penting. Pelajaran sejarah sering dikesampingkan 

oleh peserta didik, mereka memandang sebelah mata 

untuk pelajaran sejarah. Ada banyak alasan bagi mereka 

mulai dari materi yang kuno dan membicarakan masa 

lalu, malas menghapal, membosankan, mengantuk, 

gurunya mengajar tidak menarik dan masih banyak alasan 

lainnya. Bagaimana upaya dari guru sejarah agar peserta 

didik bisa memanfaatkan keberadaan Handphone untuk 

belajar atau bagaimana caranya seorang guru mampu 
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untuk menciptakan metode dan strategi yang bisa 

mengalahkan perhatian siswa pada handphone mereka. 

Tugas seorang guru sejarah harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa, bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan 

segala media dan teknologi yang ada saat ini untuk 

menyajikan pelajaran sejarah yang menarik minat belajar 

bagi. Dengan demikian mempelajari sejarah tidak hanya 

sebagai pengetahuan tetapi pelajaran sejarah mampu 

menjadi media rekreatif dan inspiratif bagi peserta didik.  

Selayaknya kisah-kisah sejarah dan kepahlawanan 

bisa menginspirasi dan menggugah kesadaran generasi 

milenial kita agar tertanam jiwa nasionalisme yang kuat.. 

Kisah perjuangan kemerdekaaan bangsa Indonesia selama 

ini tidak terlepas dari peran generasi muda yang tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Begitu juga dengan proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno Hatta, 

juga tidak terlepas dari peran dan perjuangan pemuda 

pada saat itu. Diantara para pahlawan nasional maupun 

perjuang kemerdekaan , tidak sedikit dari mereka yang 

harus mati muda untuk bangsa ini. Namun perjuangan dan 

kematian mereka tidak sia-sia karena bauh dari 
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perjuangan mereka saat ini telah dinikmati anak cucu 

generasi penerus bangsa. Teladan dari perjuangan 

pahlawan bangsa layak untuk dikenang, kisah 

pengorbanan mereka banyak kita peroleh dari tulisan dan 

buku buku sejarah perjuangan bangsa. Kita mengenal 

nama besar Jenderal Soedirman yang wafat di usia 34 

tahun, ketika negara baru saja bebas dari penjajahan 

beliau berjuang kembali merebut kemerdekaan. Selain 

jenderal Soedirman ada nama nama besar lain seperti 

Martha Christia Tiahahu pahlawan wanita yang wafat di 

usia 17 tahun yang meneruskan perjuangan sang ayah 

Kapiten Patimura yang mendapatkan hukuman gantung 

oelh Belanda. Supriyadi pahlawan PETA yang meninggal 

di usia 22 dalam perang gerilya ia di ditangkap dan di 

bunuh oelh pasukan jepang, ada Robert Wolker 

Monginsidi yang meninggal di usia 24 tahun demikian 

juga RA Kartini pejuang perempuan yang meninggal di 

usia 25 tahun, serta masih banyak pahlawan bangsa ini 

yang berjaung dan wafat di usia muda. 

Perjuangan para pahlawan untuk merebut 

kemerdekaan Indonesia saat itu harus dibayar mahal, 

mereka diusia yang sangat muda rela memberikan nyawa 
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demi bangsa dan tanah airnya. Di usia muda mereka 

sudah menempuh jalan berbahaya, mereka mengangkat 

senjata, mereka maju dan terjun di medan pertempuran, 

ditangkap, ditawan dan diasingkan, mereka sakit dan 

dibunuh oleh penjajah. Sebagai generasi penerus bangsa 

khususnya bagi generasi milenial, perjuangan dan 

pengorbanan para pahlawan patut diteladani baik sikap 

maupun cita-cita mereka. Bagaimana generasi milenial 

bisa menghargai para pahlawan dan menjadikan sebagai 

inspirasi perjuangan untuk membangun diri dan 

kehidupan bangsa. 

Mampukah guru-guru sejarah menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi generasi milenial, 

mampukan materi-materi sejarah yang disajikan dapat 

membentuk karakter dan menumbuhkan jiwa 

nasionalisme pada generasi milenial kita.  

Pembelajaran Sejarah 

Belajar sejarah merupakan salah satu kunci dari 

proses pembentukan karakter generasi bangsa. Untuk 

mewujudkan hal tersebut tentunya sangat ditentukan dari 

proses pembelajaran sejarah itu sendiri. Kualitas dan hasil 
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pembelajaran terhantung bagaimana kemampuan seorang 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran.  

Pembelajaran adalah sebagai suatu aktifitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik baiknya 

dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga 

terjadi proses pembelajaran. Tidak hanya lingkungan 

ruang belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, 

perpustakaan, laboratorium dan sebagainya (Sugihartono, 

dkk, 2007 : 80). Dalam proses pembelajaran ada suatu 

upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru 

kepada siswa untuk memberikan pengetahuan dan 

dilaksanakan dengan memanfaatkan metode pengajaran, 

waktu dan materi pelajaran. Dalam sebuah proses 

pembelajaran di kelas keberhasilan dan kesuksesan 

kegiatan pembelajaran tergantung pada bagaimana 

seorang guru merencanakan dan melaksanakannya, 

pencapaian kualitas pembelajaran menjadi tanggung 

jawab bagi guru. Sementara sekolah memiliki 

tanggungjawab menyiapkan guru yang berkualitas dan 

profesional serta sarana dan prasana yang menunjang 

proses pembelajaran.  
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Belajar sejarah merupakan pintu untuk mempelajari 

dan menemukan hikmah terhadap apa yang sudah terjadi. 

Belajar sejarah adalah belajar tentang kemanusiaan dalam 

segala aspeknya. Belajar sejarah akan melahirkan 

kesadaran tentang hakekat perkembangan budaya dan 

peradaban manusia, hasil belajar inilah yang kemudian 

dikenal sebagai kesadaran sejarah (historical 

consciousness) (Joko Sayono : 2013) 

Minat Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

Meskipun selama ini berkembang anggapan bahwa 

belajar sejarah itu membosankan, terlalu banyak hal yang 

harus dihapalkan, tidak menarik dan berbagai alasan 

klasik tentang pembelajaran sejarah di sekolah, penulis 

mencoba mencari kepastian tentang anggapan tersebut 

langsung kepada siswa.  

Beberapa pertanyaan sekitar pendapat siswa tentang 

pembelajaran sejarah di sampaikan secara sampling 

kepada 25 pelajar tingkat SLTA di kota Pasuruan, 8% 

pelajar menjawab suka sekali dengan pelajaran sejarah, 

dengan alasan karena sangat suka dengan cerita masa 

lampau atau kuno dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang 
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kehidupan di masa lalu. 24% siswa mengatakan suka 

pelajaran sejarah dengan alasan rasa ingin tahu tentang 

masa lalu, materi pelajaran yang muda dimengerti dan 

guru yang menyenangkan dalam memberikan materi. 56% 

siswa menjawab biasa saja, mereka tidak tertarik dengan 

hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, ada yang 

mengatakan jika guru dan materi yang disajikan menarik 

maka mereka akan suka belajar sejarah, mereka 

mengatakan materi sejarah banyak yang sulit diingat, dan 

banyak yang harus dihapal. Ada 8 % siswa yang 

menjawab tidak suka dan tidak punya alasan mengapa 

mereka tidak suka, dan ada 4% menjawab sangat tidak 

suka.  

Pendapat mereka terhadap materi pelajaran sejarah 

adalah, 52% mengatakan bahwa materi sejarah 

menyenangkan, 8% mengatakan tidak menarik dan 34% 

mengatakan materi sejarah membosankan.  

Dari hasil survey diatas menunjukkan bahwa 

sebenarnya, minat peserta didik terhadap pelajaran sejarah 

cukup tinggi dan materi sejarah masih cukup menarik 

untuk dipelajari. Tanggapan peserta didik terhadap 

pelajaran sejarah cukup positif meskipun ada sebagian 
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kecil dari mereka mengeluh tidak suka pelajaran sejarah 

karena metode yang digunakan membosankan dan tidak 

menarik. Tinggal bagaimana seorang guru bisa 

merencanakan pembelajaran dikelas agar mampu 

meningkatkan minat peserta didik di kelas. Pembelajaran 

yang disusun oleh guru harusnya dapat meningkatkan 

daya tarik dan antusiasme peserta didik untuk belajar 

sejarah, yang akhirnya dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik dak peningkatan daya serap materi sejarah. 

Macam Metode pembelajaran Sejarah 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan 

implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, 

karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 
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diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran (Teguh Prasetyo: 2014) 

Metode pembelajaran memiliki beberapa jenis atau 

model dengan cara penyampaian dan bentuk yang tidak 

sama. Di setiap jenisnya memiliki kekurangan dan 

kelebihan pada masing-masing model. Sehingga seorang 

pengajar setidaknya mengetahui berbagai model 

pembelajaran agar bisa menyesuaikan metode yang cocok 

dengan keadaan peserta didik.  

Metode pembelajaran yang umum digunakan oleh 

guru yang bersifat konvensional adalah metode ceramah, 

masih banyak dari guru-guru yang masih dominan 

menggunakan metode ini, karena metode ini praktis dan 

ekonomis, seorang guru tidak banyak membutukan alat 

bantu atau media pembelajaran lain, namun metode ini 

membuat peserta didik menjadi pasif, merasakan bosan 

dan mengantuk. Lebih meningkat lagi metode yang 

digunakan oleh guru adalah metode tanya jawab, metode 

diskusi, metode demonstrasi dan juga metode karya 

wisata. 

Berbeda dengan materi pelajaran yang lain, 

mempelajari sejarah dibutuhkan metode yang khusus. 
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Tidak hanya sekedar menggunakan metode konvesional 

yang umum digunakan, tetapi dibutuhkan kreatifitas bagi 

seorang guru sejarah untuk merencanakan metode belajar 

sejarah sesuai dengan materi yang ada. Materi sejarah 

yang sangat padat dan luas merupakan kesulitan tersendiri 

bagi guru, sehingga dalam setiap pembelajaran seorang 

guru harus mampu mengambil tema yang tepat untuk 

disesuaikan dengan metode maupun media pembelajaran, 

serta tidak mengesampingkan karakteristik dari peserta 

didik itu sendiri.  

Sebelum merencanakan sebuah pembelajaran 

seorang guru harus mengetahui tipe atau gaya belajar dari 

peserta didik, dominan yang mana atau guru bisa 

memadukannya. Ada beberapa gaya belajar siswa yang 

kita kenal mulai dari visual, uditori, kinestetik, global 

maupun analitik. Gaya belajar secara visual yaitu 

kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini 

digunakan pada orang dengan indera pengelihatan yang 

tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan 

dengan simbol- simbol, dan lainnya yang berkaitan 

dengan bentuk. Gaya belajar auditori memiliki indera 

pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang 
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dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih 

baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan 

proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Gaya belajar 

kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya 

gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, 

memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. 

Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak 

dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Anak 

dengan gaya belajar global memiliki kemampuan 

memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang 

dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan 

antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya 

belajar global juga mampu mengartikan hal hal yang 

tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas Anak 

dengan gaya belajar analitik memikili kemampuan dalam 

memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu 

secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjjakan suatu 

hal secara bertahap dan urut. 

Dari hasil survey yang dilakukan penulis, tetang 

metode belajar apa yang disenangi oleh siswa SLTA di 

Kota Pasuruan adalah 12% siswa menyenangi 

mempelajari sejarah dengan membaca buku buku sejarah, 
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26% siswa menyenangi belajar sejarah dengan cara 

menjelajah internet, dan 62% siswa menginginkan 

pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan langsung 

mengunjungi lokasi/ situs sejarah. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa karakteristik generasi milenial yang 

memiliki ketergantungan terhadap gadget dan media 

sosial ternyata lebih memilih belajar sejarah diluar kelas 

dengan melihat langsung lokasi lokasi bersejarah. 

Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan 

implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, 

karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang 

bisa menjadi alternatif untuk mengimpelementasikan 

strategi pembelajaran Sejarah, diantaranya. 

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, 

sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan 

usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. 

Metode demonstrasi merupakan metode penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan 
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kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. 

Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari 

penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses 

demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, 

akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran 

lebih konkret . 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang 

menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. 

Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan 

memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat 

suatu keputusan (Killen, 1998). Karena itu, diskusi 

bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. 

Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk 

menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama.  

Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan 

salah satu model pembelajaran yang mendukung 

pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran Cooperative 

Learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur 
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kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 

dua orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah 

salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham 

konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok 

kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu 

teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. 

Team Teaching pada dasarnya ialah metode 

mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama 

mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi 

beberapa guru. Sistem regu banyak macamnya, sebab 

untuk satu regu tidak senantiasa guru secara formal saja, 

tetapi dapat melibatkan orang luar yang dianggap perlu 

sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. 

Dan metode studi karyawisata dalam arti metode 

mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan 

karyawisata dalam arti umum. Karyawisata di sini berarti 
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kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar, dalam 

sejarah biasanya lebih dikenal dengan istilah kunjungan 

sejarah. Metode ini sangat tepat digunakan untuk belajar 

sejarah, guru dapat merencanakan pembelajaran dengan 

mengajak peserta didik ke lokasi lokasi bersejarah seperti 

candi, museum dan juga tempat-tempat yang sesuai 

dengan kebutuhan materi pembelajaran sejarah. Jadi, 

karyawisata ini tidak harus mengambil tempat yang jauh 

dari sekolah dan tidak harus memerlukan waktu yang 

lama juga biaya yang tinggi.  

Masalah Yang Ada Dalam Pembelajarah Sejarah dan 

Solusinya 

Sekolah adalah lingkungan pembelajaran yang 

mempertemukan perbedaan dua generasi. Mereka adalah 

Generasi X yang lahir pada tahun 1965 – 1980 dan 

Generasi Milenial yang lahir setelah tahun 1980. Dua 

generasi yang memliki perbedaan hampir dalam berbagai 

hal, mereka harus bertemu dalam satu ruang kelas atau 

pembelajaran, menjalin interaksi dan komunikasi, serta 

mengeluarkan ide-ide pembelajaran.  
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Tenaga pengajar di sekolah yang masih didominasi 

oleh Generasi X, yang berangkat dari berbagai latar 

belakang pengalaman budaya yang berbeda, dengan 

minimnya penguasaan teknologi, dengan cara berpikir 

yang kalah cepat dalam merespon laju perkembangan arus 

informasi dan teknologi dibanding generasi milenial, 

dengan pola pendidikan yang kerap terjebak dalam 

kurungan mainstream dan minim inovasi. Mereka tidak 

hanya akan menjadi sosok pendidik yang membosankan, 

bahkan dikhawatirkan mereka juga dapat menghambat 

tumbuh kembangnyanya potensi potensi peserta. 

Seringkali seorang guru mengeluhkan perilaku 

anak-anak generasi milenial. Mereka sering dianggap 

sebagai generasi yang manja, dengan motivasi belajar 

yang rendah, sampai terlalu banyak menghabiskan waktu 

di depan televisi dan gadget mereka. Mereka dikatakan 

sebagai generasi galau, labil, dan tidak konsisten, 

dikarenakan anak-anak itu sering tidak betah berdiam di 

suatu tempat dalam rentang waktu cukup lama serta sering 

merasa bosan. 

Kesalahan penggunaan metode pembelajaran 

sejarah yang dikembangkan oleh guru disebabkan oleh 
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faktor: 1) padatnya materi pelajaran sehingga 

memungkinkan untuk mengambil jalan pintas, berarti 

mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik; 2) guru 

tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk 

membelajarkan sejarah yang dapat menarik minat siswa; 

dan 3) guru cenderung menggunakan satu metode dalam 

membelajarkan keseluruhan materi, tanpa 

mempertimbangkan karakteristik dari setiap topik materi 

yang disampaikan. (Nurachman: 2013). 

Hasil dari siurvey yang dilakukan oleh penulis, 

bahwa penilaian peserta didik terhadap guru sejarah hanya 

12% saja yang menurut mereka menyenangkan, 48% 

mengatakan menguasai materi dan 40% mengatakan guru 

sejarah membosankan. 

Agar sejarah dapat berfungsi, metode pembelajaran 

sejarah di sekolah harus dibenahi. Pembenahan metode 

pembelajaran sejarah tidak sekadar menjadi pemicu minat 

belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrument yang 

berperan memproses anak didik agar mendapat hasil 

belajar yang baik. Langkah awal untuk merevitalisasi 

metode pembelajaran adalah berusaha memahami 

bagaimana seharusnya mata pelajaran sejarah diajarkan. 
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Bagi seorang guru, penguasaan materi pelajaran 

tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan kemapuan dan 

ketrampilan dalam mengolah kelas. Ketrampilan guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran jauh lebih penting untuk meciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. Tidak harus dengan 

media dan sumber belajar yang mahal, sangat diperlukan 

kemampuan guru dalam memilih dan merencanakan 

penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat 

(Arsyad, 2013). Media pembelajaran yang dipilih 

hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan 

kebutuhan peserta didik dalam mendalami isi materi.  

Perpaduan kompetensi guru harus bersifat 

menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama 

lain saling berhubungan dan saling mendukung. Terutama 

pada kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan 

pembelajaran sekurang-kurangnya harus memiliki 

pemahaman terhadap psikologi perkembangan pesserta, 

sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat 

yang dilakukan pada anak didik. Guru juga harus 

memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum, yang 

disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. 
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Guru memiliki kemampuan sistem pembelajaran dengan 

memanfaatkan sumberdaya yang ada, semua aktifitas 

pembelajaran dari awal sampai dengan akhir dapat 

direncanakan secara strategis. Guru juga harus mampu 

menciptakan situasi belajar bagi peserta didik yang 

kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang 

belajar yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor 

potensi dan kemapuannya sehingga dapat berkembang 

dengan baik. 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran seorang 

guru sejarah dituntut dapat menguasai teknologi dan 

informasi. Pemanfaatan teknologi sebagai media 

pembelajaran sangat di butuhkan dalam menyediakan 

bahan ajar dan mengadministrasikan dengan 

menggunakan tehnologi informasi serta membiasakan 

anak menggunakan teknplogi. Bagaimana seorang guru 

mampu mengelolah pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan kecangihan gadget/handphone yang 

dimiliki olek peserta didik sehingga keberadaan generasi 

milenial yang begitu dekat dengan teknologi ini tidak 

sampai terabaikan.  

  



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

133 
 

DAFTAR PUSTAKA  

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: 

Rajawali Press 

Artikel, 2013. Joko Sayono, Pembelajaran Sejarah di 

Sekolah: Dari Pragmatis Ke  

Idealis , Universitas Negeri Malang 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Nurachman, S.Ag.,S.Pd. 

Mengajar Sejarah, dari Boring  

Menjadi Inspiring. Sabtu 16 Mar 2013  

Metode Metode Yang Cocok Dalam Pembelajaran 

Sejarah Beserta langkah  

Langkahnya Tugas Strategi Belajar Mengajar Bidang 

Studi. Teguh Prasetyo. 

Januari 2014. Artikel.  

Lima Macam Macam Gaya Belajar dan Ciri-cirinya. 

Dosen Psikologi.com. Artikel 22  

Juni 2017 

Kompetensi Pedagogik Guru. Artikel . 2 Januari 2019. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007  

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru.  

Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. 

Yogyakarta: UNY Press  

Killen. 1998. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: 

Depdikbud. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

134 
 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI (TIK) DALAM PEMBELAJARAN 

SEJARAH SMA DI KABUPATEN MALANG 

Pi’i 

 

SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang 

piirawi@gmail.com 

 
Abstrak; Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) turut berpengaruh terhadap 

berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk 

bidang pendidikan. Keterampilan guru dalam 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan 

tuntutan yang wajib dilaksanakan. Penelitian ini  

menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang 

bertujuan menilai pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Kabupaten Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui 

metode angket dan wawancara dapat disampaikan 

bahwa  pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 

sejarah di SMA Kabupaten Malang masih terbatas 

pada pemanfaatan internet untuk kepentingan 

browsing, dan mengirim pesan. Pemanfaatan 

internet yang terintegrasi dalam  pembelajaran (e-

learning), baru diterapkan sebagian kecil guru, 

demikian pula pemanfaatan multimedia power point 

juga belum optimal.  

Kata kunci ; pemanfaatan TIK, pembelajaran 

sejarah, kendala, optimalisasi. 

 

 

mailto:piirawi@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) semakin pesat, dan berpengaruh di 

berbagai bidang kehidupan manusia,  termasuk bidang 

pendidikan. Mau tidak mau, guru dalam hal ini guru 

sejarah yang berhadapan langsung dengan peserta didik 

dalam pembelajaran dituntut memiliki keterampilan 

dalam memanfaatkan TIK untuk kepentingan 

pembelajaran. Keterampilan TIK perlu ditopang dengan 

kemauan kuat guru untuk berubah mindset-nya, berubah 

pola pikirnya dari paradigma pembelajaran konvensional 

yang ekspasitoris ke konstruktifistik, dan perubahan dari 

yang semula guru menjadi titik sentral dalam 

pembelajaran ke peserta didik sebagai subyek dan titik 

sentral dalam pembelajaran.  

Pemanfaatan TIK untuk menciptakan efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran meliputi antara lain; (1) TIK 

sebagai gudang ilmu pengetahuan yang bermanfaat 

sebagai sumber referensi, manajemen pengetahuan, 

jaringan pakar beragam ilmu, dan pusat pengembangan 

materi pembelajaran, (2) TIK sebagai alat 

bantu pembelajaran, sekurang-kurangnya berfungsi dalam 
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proses pembelajaran meliputi; (a) TIK sebagai alat bantu 

guru yang meliputi animasi peristiwa, alat evaluasi, alat 

peraga visual, dan media komunikasi; (b) TIK sebagai alat 

bantu interaksi dan komunikasi guru-peserta, kolaborasi 

kelompok kerja/belajar, dan manajemen kelas; (c) TIK 

sebagai alat bantu bagi peserta didik yang meliputi : buku 

interaktif, belajar mandiri, latihan soal, media ilustrasi, 

dan media komunikasi antar siswa, (3)  TIK sebagai 

fasilitas pembelajaran yang bermanfaat sebagai 

perpustakaan elektronik, kelas visual, aplikasi 

multimedia, kelas jarak jauh, papan elekronik, dan (4) 

TIK sebagi infrastruktur merupakan dukungan secara 

teknis dan aplikasi dalam pelaksanaan pembelajaran 

(https://www.academia. edu/12778538/ 

Pengaruh_TI_Terhadap_ 

Perkembangan_Inteligensi_Siswa_SMP). 

Dalam Lampiran Permendikbud No. 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses dinyatakan bahwa pemanfaatan 

TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. Tercapainya efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran apabila pembelajaran itu berlangsung secara 

dinamis, terjadinya proses interaksi antara guru dengan 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

137 
 

peserta didik, interaksi sesama peserta didik, maupun 

dengan sumber belajar, serta tercapainya kompetensi 

dasar (KD). Dalam konteks pembelajaran sejarah, 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran apabila dalam 

pembelajaran tersebut menumbuhkan peserta didik 

memiliki kemampuan berfikir dan kesadaran historis. 

Capaian pembelajaran itu peserta didik tidak hanya 

sekedar mampu memahami masa lampau, akan tetapi juga 

mampu berfikir kritis, logis, kreatif dan mampu 

menangkap makna yang terkandung dalam materi 

pembelajaran, serta mampu menerapkan makna sejarah 

itu dalam kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan 

beberapa pernyataan yaitu sebagai berikut!. Bagaimana 

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sejarah guru-guru 

sejarah SMA Kabupaten Malang?, Jenis TIK apa yang 

paling banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran guru-

guru sejarah SMA Kabupaten Malang?, Jenis TIK apa 

yang paling jarang dimanfaatkan dalam pembelajaran 

guru-guru sejarah SMA Kabupaten Malang? Apakah 

hambatan yang dialami dalam penggunaan TIK dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Kabupaten Malang? 
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Apakah optimalisasi pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran sejarah SMA Kabupaten Malang? Dengan 

mengetahui gambaran pemanfaatan  TIK dalam 

pembelajaran serta kendala-kendala yang dialami, 

sehingga dapat ditentukan solusinya sebagai langkah 

perbaikan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

dilakukan dalam konteks penelitian evaluatif yaitu 

penelitian yang bertujuan menilai keberadaan suatu 

organisasi atau penyelenggaraan pendidikan 

(http://file.upi.edu/ Direktori/FIP/ JUR._ KURIKULUM_ 

DAN_TEK._PENDIDIKAN/ 196610191991021-

RUDI_SUSILANA/PM3-Modul-Penelitian_5.pdf). 

Selaras dengan konsep tersebut maka penelitian ini untuk 

menilai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sejarah,  

faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

memanfaatkan TIK, termasuk upaya yang harus dilakukan 

untuk mengatasi berbagai permasalahan itu.  

Metode pengumpulan data dengan menggunakan 

metode angkat dan wawancara. Angket merupakan teknik 

http://file.upi.edu/%20Direktori/FIP/%20JUR._%20KURIKULUM_%20DAN_TEK._PENDIDIKAN/%20196610191991021-RUDI_SUSILANA/PM3-Modul-Penelitian_5.pdf
http://file.upi.edu/%20Direktori/FIP/%20JUR._%20KURIKULUM_%20DAN_TEK._PENDIDIKAN/%20196610191991021-RUDI_SUSILANA/PM3-Modul-Penelitian_5.pdf
http://file.upi.edu/%20Direktori/FIP/%20JUR._%20KURIKULUM_%20DAN_TEK._PENDIDIKAN/%20196610191991021-RUDI_SUSILANA/PM3-Modul-Penelitian_5.pdf
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di 

jawabnya (Sugiyono, 2012: 199). Metode wawancara 

adalah teknik menggali informasi melalui proses dialog 

atau wawancara dengan responden (Suliyanto, 2006 :137). 

Dalam penelitian yang menjadi responden adalah guru 

sejarah  terutama guru-guru sejarah SMA Negeri 

Kabupaten Malang, dengan pertimbangan hal tersebut 

telah merepresentasikan gambaran dari guru-guru sejarah 

SMA Kabupaten Malang. Perlu diketahui, di Kabupaten 

Malang terdapat 14 SMA negeri termasuk SMA Terbuka, 

dan 51 SMA swasta. Kurun waktu penelitian dari 01-28 

Maret 2019.  

Hasil dan Pembahasan.  

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Sejarah.  

Guru-guru sejarah SMA Kabupaten Malang adalah 

pendidik yang mengampu mapel sejarah di SMA negeri 

maupun swasta di wilayah Kabupaten Malang. Mereka 

tergabung dalam komunitas MGMP Sejarah dan 

Antropologi SMA Kabupaten Malang, yang secara 

periodik mengadakan pertemuan (1 bulan sekali). Materi 
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yang dibahas berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran, serta pendidikan, konten 

kesejarahan, dan penulisan karya ilmiah.   

Dalam penelitian ini cakupan pemanfaatan TIK 

dalam pembelajaran sejarah meliputi multimedia 

presentasi (power point), internet, dan e-mail, website, 

dan sosial media (Munadi dalam Husain, 2014:185).  

Berdasarkan data penelitian adalah pemanfaatanTIK yang 

sering digunakan guru sejarah adalah internet. 

Pemanfaatan internet  ini sebagian besar masih terbatas 

pada aktifitas browsing, download, dan pengiriman pesan  

dari guru ke peserta didik atau sebaliknya, yang biasanya 

menggunakan media sosial WhatsApp (WA). Sementara 

itu pemanfaatan internet yang terintegrasi dalam 

pembelajaran atau e-learning dan penilaian online, baru 

dilakukan sebagian kecil guru.  

Aktifitas browsing dalam pembelajaran sejarah 

menempati frekuensi paling tinggi. Hampir setiap 

pembelajaran sejarah, tidak terlepas dari aktifitas 

browsing internet. Meskipun, guru telah menyarankan 

kepada peserta didik untuk mengutamakan 

membaca/mencari informasi melalui Buku Paket Siswa 
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atau  Buku Teks Pembelajaran (BTP) yang merupakan 

buku wajib bagi peserta didik. Tetapi peserta didik lebih 

senang mencari informasi melalui aktifitas browsing 

internet. Aktifitas ini dinilai lebih praktis, cepat, dan 

begitu banyak materi pembelajaran yang tersedia  dalam 

berbagai format seperti tulisan, gambar, video 

(http://www.definisi-pengertian.com /2018 

/07/pengertian-browsing-browser-istilah-internet.html). 

Tabel 1: Rekapitulasi bentuk pemanfaatan TIK 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Kabupaten Malang. 

No. Nama 
Internet Power 

Point Browsing Sosmed e-learning 

1. Guru 1 V V  V 

2. Guru 2 V    

3. Guru 3 V V   

4. Guru 4 V V  V 

5. Guru 5 V    

6. Guru 6 V V V V 

7. Guru 7 V    

8. Guru 8 V V  V 

9. Guru 9 V    

10. Guru 10 V V   

11. Guru 11 V V  V 

12. Guru 12 V    

13. Guru 13 V V   

14. Guru 14 V    

15. Guru 15 V V V V 

16. Guru 16 V V   

17. Guru 17 V    

18. Guru 18 V    
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19. Guru 19 V V   

20. Guru 20 V V  V 

21. Guru 21 V V   

22. Guru 22 V V   

23. Guru 23 V V   

24. Guru 24 V    

25. Guru 25 V V  V 

26. Guru 26 V V   

Data diolah peneliti. 

Aktifitas browsing (menggali informasi) mendapat 

“ruang” dalam pembelajaran Kurikulum 2013. Dalam 

menerapkan model pembelajaran yang direkomendasikan 

pemerintah antara lain discovery learning, project-based 

learning, problem-based learning, inquiry learning 

(Lampiran Permendikbud No. 103  Tahun 2014) setiap 

langkahnya mencerminkan pendekatan saintifiks. Ketika 

pada tahap eksplorasi, aktifitas browsing memiliki peran 

yang penting dalam mengumpulkan informasi yang 

sangat bermanfaat sebagai bahan dalam diskusi 

kelompok. Kegiatan kelompok, yang materinya diperkaya 

melalui aktifitas browsing, bermanfaat  untuk melatih 

keterampilan 4C (Critical Thinking and Problem Solving 

Skill, Communication Skills, Creativity and Innovation,  

dan Collaboration) (Direktorat P SMA, 2017: 6-8). 

Aktifitas browsing juga untuk mengerjakaan Unit 
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Kegiatan Belajar Mandiri UKBM) tugas-tugas lainnya 

seperti pekerjaan rumah (PR). 

Sementara itu, pemanfaatan internet yang 

terintegrasi dalam pembelajaran (e-learning),  internet 

sebagai model dan media pembelajaran seperti 

pembelajaran videoscribe,  ge-schol, google class, 

edmodo, quipper dan sejenisnya sebagian besar guru 

belum mengimplementasikan. Upaya untuk 

menumbuhkan keterampilan guru dalam memanfaatkan 

TIK sebenarnya telah difasilitasi oleh MGMP Sejarah dan 

Antropologi Kabupaten Malang. Setidaknya guru sejarah 

Kabupaten Malang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 

telah 2 kali mengikuti pelatihan  penyusunan media 

pembelajaran berbasis TIK yaitu media pembelajaran 

Videoscribe dan Ge-school (13 April 2016), dan media 

pembelajaran media Mindmaple  (5 April 2017) yang 

terselenggara atas Pengabdian Kepada Masyarakat, Dosen 

Sejarah FIS Universitas Negeri Malang  di SMA Negeri 1 

Turen. Dalam pelatihan, guru-guru sejarah mengikuti 

kegiatan dengan baik dan juga berhasil membuat produk 

berkaitan dengan pelatihan tersebut.  
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Tetapi pasca pelatihan masih belum begitu 

berdampak dalam perbaikan pembelajaran. Demikian 

pula, tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran 

sebagian besar masih konvensional (paper test). Nafi‟ah 

dkk mengatakan bahwa guru-guru sejarah SMA 

kabupaten Malang dalam melaksanakan pembelajaran 

hanya sebatas pada penggunaan media yang sederhana 

seperti: pemanfaatan film dokumenter, peta, dan 

powerpoint (Nafi‟ah dkk, 2018: 64). Penayangan film 

dokumenter, power point berupa peta konsep materi 

pembelajaran, atau gambar difungsikan sebagai media 

pengamatan bagi peserta didik untuk memperoleh 

gambaran tentang materi yang dipelajari, dan merangsang 

proses bertanya dan eksplorasi informasi berkaitan materi 

pembelajaran. Pembelajaran melalui presentasi power 

point ini kelebihan; (1)  materi pembelajaran yang 

ditampilkan lebih jelas dan mudah dimengerti, (2) lebih 

menarik apalagi jika diberi gambar animasi, video 

maupun audio (https://www. 

belajaroffice.com/pengertian-microsoft-powerpoint-

fungsi-dan-manfaatnya/).  
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Pemanfaatan pembelajaran dengan menayangkan 

power point pun belum dilakukan secara maksimal. Masih 

ada sebagian guru belum memiliki keterampilan dalam 

membuat media pembelajaran power point. Mereka hanya 

terampil menayangkan saja dari media power point yang 

bukan produk sendiri.  Akibatnya media power yang 

ditayangkan kadang kurang mencerminkan IPK-IPK dari 

KD yang dibahas dalam materi pembelajaran. 

Tabel 2: Rekapitulasi ketersediaan LCD Proyektor dan 

jaringan internet di SMA Kabupaten Malang. 

 

Data diolah peneliti. 

Belum optimalnya pemanfaatan multimedia power 

point antara lain disebabkan tidak semua kelas telah 

tersedia/terpasang peralatan LCD proyektor. Kelengkapan 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

146 
 

fasilitas kelas, setiap sekolah kondisinya berbeda-beda.  

Secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu (1) telah melengkapi/memasang LCD proyektor di 

seluruh ruang kelas, (2) melengkapi/memasang LCD 

proyektor di sebagian kelas, dan (3) belum ada ruang 

kelas yang dilengkapi dengan LCD proyektor. Tidak 

tersediaanya LCD proyektor di ruang kelas antara lain 

dipengaruhi oleh faktor keamanan. Bagi guru yang 

memerlukan, sekolah telah menyediakan beberapa LCD 

proyektor, atau dapat menggunakan  Laboratorium 

Multimedia.  Penyiapan LCD proyektor yang dilakukan 

guru ketika awal proses pembelajaran tentu akan 

berpengaruh kurang efisiennya waktu pelaksanaan 

pembelajaran. Demikian pula tentang ketersedian koneksi 

internet, setiap kelas/sekolah kondisinya berbeda-beda, 

hal ini dapat di lihat pada table 2.   

Kendala Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran 

Sejarah 

Berdasarkan data penelitian bahwa guru-guru 

sejarah SMA Kabupaten Malang dalam memanfaatkan 

TIK dalam pembelajaran mesih banyak mengalami 
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kendala. Pertama, keterbatasan fasilitas ruang kelas. 

Ruang kelas merupakan salah satu unsur penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Lengkap tidaknya fasilitas 

ruang kelas berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Ketersediaan fasilitas ruang kelas yang memadai 

merupakan salah satu syarat  untuk mencapai keberhasilan 

pembelajaran (Slameto, 1995: 28). Untuk menerapkan 

media pembelajaran multimedia power point banyak guru 

sejarah SMA Kabupaten mengalami kendala karena tidak 

semua ruang kelas pada sekolah tertentu telah terpasang 

LCD proyektor serta audionya. Ketika guru sejarah ingin 

memanfaatkan media power point, maka harus meminjam 

LCD proyektor yang disediakan sekolah, itupun jika 

belum ada dimanfaatkan guru yang lain.   

Kedua, guru belum sepenuhnya terjadi perubahan 

mindset. Saat ini semua guru termasuk guru sejarah SMA 

Kabupaten Malang dalam kesehariaannya tidak terlepas 

dari penggunaan ponsel yang terkoneksi internet. Mereka 

sudah terbiasa melakukan browsing internet untuk 

mencari informasi  berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Mereka dengan mudah mengakses perkembangan model 

dan media pembelajaran yang begitu pesat. Namun hal itu 
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tidak  banyak membawa perubahan terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran. Mereka lebih cenderung bersifat 

konvensional, terkesan enggan untuk melakukan 

perubahan mindset dalam melaksanakan pembaharuan 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini 

selaras dengan pernyataan Prof. Hariyono bahwa 

perkembangan model dan media pembelajaran belum 

berpengaruh terhadap perbaikan perbelajaran, dan masih 

banyak sistem pembelajaran di sekolah sering kurang 

optimal (1995; 13).  

Fasilitas pembelajaran yang tersedia di 

kelas/sekolah seperti LCD Proyektor, audio pembelajaran, 

koneksi internet kurang dimanfaatkan secara optimal dan 

cenderung terabaikan. Pengetahuan tentang model dan 

media pembelajaran hanya sekedar menjadi wacana, dan 

hanya menjadi rencana untuk bisa diterapkan dalam 

pembelajaran. Mereka lebih terkesan senang berada pada 

“zona nyaman” dengan pembelajaran konvensional yang 

menjadikan dirinya sebagai titik sentral dalam 

pembelajaran. Kalaupun menerapkan pembelajaran 

berbasis masalah dan penemuan dengan dibentuknya 

kelompok-kelompok diskusi, tetapi itupun belum 
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diskenario secara matang sehingga pembelajaran 

berlangsung kurang efektif.  

Ketiga, kurangnya kompetensi guru. Guru sejarah 

SMA Kabupaten Malang terutama gegerasi tua kurang 

memiliki keterampilan dalam mengoperasionalkan 

komputer untuk kepentingan pembelajaran. Mereka hanya 

memiliki keterampilan dasar komputer seperti membuat 

file word, mengetik, copy paste. Akibatnya mereka tidak 

antusias tentang perubahan dan integrasi pembelajaran 

dengan menggunakan komputer dalam kelas 

(https://kelompoklim5mpb. wordpress.com/ 2015/02/10/ 

kendala-implementasi-tik-dalam- dunia-pendidikan-di-

indonesia/).  

Berdasarkan teori generasi (Generation Theory) 

yang dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-

Marshall Penguin, bahwa guru sejarah SMA Kabupaten 

Malang dapat dibedakan menjadi dua generasi yaitu 

Generasi X (lahir tahun 1965-1980) dan Generasi Y (lahir 

tahun 1981-1994). Pada generasi X diawali penggunaan 

PC (personal computer), video games, tv kabel, dan 

internet. Pada generasi X inilah secara umum guru-guru 

sejarah Kabupaten Malang kurang memiliki keterampilan 
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dalam mengoperasionalkan komputer. Hal ini sangat 

berbeda dengan guru yang lahir dari generasi Y  (1981-

1994) atau dikenal dengan sebutan generasi millenial atau 

milenium atau generasi yang banyak menggunakan 

teknologi komunikasi seperti email, SMS, messaging dan 

media sosial seperti facebook, twitter dan suka main game 

online (https://www.silabus.web.id /generasi-z-

berdasarkan-teori-generasi/).  

Sedangkan peserta didik berada dalam Generasi Z 

adalah generasi yang lahir tahun 1995-2010). Generasi Z 

disebut juga igeneration, generasi net atau internet. 

Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi 

mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam 

satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, 

browsing, dan mendengarkan musik melalui headset. 

Sejak kecil telah mengenal teknologi, akrab dengan 

gadget canggih dan apapun yang dilakukan kebanyakan 

berhubungan dengan dunia maya. Hal ini secara tidak 

langsung mempengaruhi kepribadian generasi Z 

(https://www.silabus.web.id /generasi-z-berdasarkan-

teori-generasi/).  

https://www.silabus.web.id/
https://www.silabus.web.id/
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Antara guru terutama Generasi X (lahir tahun 1965-

1980) dengan peserta didik SMA  atau Generasi Z (lahir 

tahun 1995-2010) menunjukkan adanya kesenjangan 

kompetensi di bidang TIK. Bagi guru Generasi Y tidak 

mengalami kesulitan untuk proses adaptasi, akan tetapi 

bagi guru Generasi X jika tidak memiliki daya juang yang 

tinggi untuk belajar dan melatih keterampilan bidang TIK, 

maka akan menjadi hambatan dalam memanfaatkan TIK 

dalam proses pembelajaran.  

Keempat,  faktor pembiayaan. Faktor pembiayan 

merupakan salah satu faktor kunci dalam menyediakan 

sarana atau fasilitas pembelajaran yang berfungsi sebagai 

media dan sumber dalam pembelajaran berbasis TIK. 

Ketersediaan pembiayaan yang memadai akan lebih 

mudah untuk pengadaan fasilitas pembelajaran secara 

lengkap, dan pembiayaan unsur-unsur lainnya  di sekolah 

sehingga dapat menopang penyelenggarakan 

pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas. 

Sedangkan ketersediaan pembiayaan yang kurang 

memadai tentu akan didasarkan pada skala prioritas yaitu 

program-program yang lebih penting yang diutamakan. 

Jika pengadakan fasilitas pembelajaran belum menjadi 
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prioritas utama, tentu hal ini akan menjadi salah satu 

kendala guru dalam memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran. Belum lengkapnya fasilitas kelas di 

beberapa SMA kabupaten Malang, selain disebabkan oleh 

faktor yang lain, juga karena faktor pembiayaan. 

Kelima, faktor teknis. Faktor teknis merupakan 

faktor tidak ready-nya fasilitas pembelajaran yang 

disebabkan faktor lainnya, tanpa adanya kesengajaan, 

yang berdampak terganggunya pelaksanaan proses 

pembelajaran. Contohnya, listrik tiba-tiba padam atau 

adanya pemadaman listrik. Ketika pembelajaran 

berlangsung tiba-tiba listrik padam sehingga berakibat 

LCD Proyektor tidak dapat dioperasinalkan. Hal ini 

berakibat gagalnya penayangan media pembelajaran 

power point, dan koneksitas internet terputus.   

Optimalisasi Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran 

Sejarah. 

Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

TIK dalam pembelajaran seja SMA Kabupaten Malang 

maka langkah yang harus dipersiapkan adalah sebagai 

berikut. Pertama, melengkapi fasilitas/media 
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pembelajaran berbasis TIK yang memadai. Isjoni dkk 

menyatakan salah satu persyaratan dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis TIK, yaitu tersedianya 

fasilitas/media yang menunjang pembelajaran berbasis 

TIK (2008:13). Media ini yang meliputi; (a) 

multimedia  projector utamanya yang memiliki jangkauan 

daya pancar yang kuat. Media ini memiliki kelebihan 

mampu memadukan berbagai unsur media seperti teks, 

video, animasi, image, grafik dan sound, (b) CD 

multimedia interaktif, dapat digunakan pada pembelajaran 

sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar peserta 

didik terutama komputer, (c) Internet, singkatan 

dari interconection and networking, adalah jaringan 

informasi global. Koneksitas internet sebaiknya 

menjangkau seluruh kelas sehingga dapat menopang 

proses pembelajaran.  Menurut Gordin dkk, internet dapat 

dimanfaatkan untuk mengakses secara online dari 

berbagai perpustakaan, museum, database, dan 

mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa 

sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik 

(https://akhmadsudrajat. wordpress.com/ 

2010/07/16/media-pembelajaran-berbasis-komputer/).  
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Kedua, meningkatkan keterampilan guru. Guru-guru 

sejarah, terutama kategori Generasi X  secara umum 

keterampilannya (kompetensi) masih rendah dalam 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran sejarah. 

Akibatnya mereka kurang memiliki keyakinan dan 

keberanian melaksanakan pembelajaran berbasis 

computer, dan cenderung konvensional.  Strategi untuk 

meningkatkan kompetensi guru tersebut sekolah 

hendaknya mengadakan pelatihan atau mengirim guru-

guru sejarah tersebut untuk mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan MGMP Sejarah dan Antropologi 

Kabupaten Malang, atau perguruan tinggi, serta 

menyarankan kepada guru untuk belajar dan berlatih 

secara mandiri maupun kolektif kepada mereka 

keterampilan di bidang IT.  

Modal dasar utama yang harus dimiliki guru dalam 

mengikuti latihan antara lain kemauan kuat untuk 

berubah, gigih, tekun  belajar dan berlatih. Serta memiliki 

motivasi yang kuat untuk menerapkan dalam 

pembelajaran. Jika tanpa adanya implementasi berapapun 

banyaknya mengikuti kegiatan workshop/pelatihan, akan 

menjadi sia-sia.  Demikian pula sehebat-hebatnya guru 
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memiliki kompetensi IT, jika tidak didukung dengan 

fasilitas yang memadai menjadi kurang berarti.   Hal ini 

menunjukkan hubungan yang sinergis dan saling 

ketergantungan antara kompetensi guru dengan fasilitas 

pembelajaran yang memadai.   

Ketiga, membudayaan pembelajaran berbasis IT. 

Guru sejarah dalam memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran, pada awalnya memang perlu untuk dipaksa 

atau berani memaksakan diri akhirnya menjadi bisa. Jika 

dilakukan terus menerus akan menjadi terbiasa, dan jika 

sudah terbiasa akhirnya akan membudaya. Untuk 

memelihara dan meningkatkan keterampilan antara lain 

perlu membentuk/mengikuti semacam komunitas guru 

inovasi pembelajaran. Komunitas inovasi pembelajaran 

bermanfaat antara lain sebagai media  konsultasi, bertukar 

informasi tentang implementasi model dan media berbasis 

IT.  

SIMPULAN 

Guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Malang 

secara umum belum memanfaatkan TIK secara maksimal 

dalam pembelajaran sejarah. Pemanfaatan internet masih 
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sebatas untuk kepentingan browsing (internet sebagai 

sumber belajar) dan media mengirim tugas dari guru ke 

peserta didik (pengirim pesan).   Baru sebagian kecil guru 

yang telah memanfaatkan internet yang terintegrasi 

langsung dalam pembelajaran (e-learning).  Demikian 

pula, multimedia power point juga belum dimanfaatkan 

secara optimal.  

Belum optimalnya pemanfaatan TIK disebabkan 

oleh berbagai faktor yaitu; (1) keterbatasan fasilitas ruang 

kelas, (2) guru belum sepenuhnya terjadi perubahan 

mindset, (3) kurangnya kompetensi guru, dan (4) faktor 

pembeayaan, (5) serta faktor teknis. Untuk mengatasi 

berbagai kendala tersebut, maka langkah yang harus 

dilakukan adalah; (1) melengkapi fasilitas/media 

pembelajaran berbasis TIK yang memadai seperti; (a) 

multimedia  projector, (b) CD multimedia interaktif, dan 

(c) jaringan internet yang memadai yang mampu 

menjangkau seluruh kelas pembelajaran, (2) 

meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan 

pelatihan-pelatihan/workshop-workshop, dan (3) 

membudayakan untuk meningkatkan pemanfaatan TIK 

dalam pembelajaran.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi nilai-nilai pada pembelajaran sejarah 

nasional bagi peningkatan civic intelligence generasi 

z agar menjadi generasi muda yang berkarakter serta 

mampu bersaing dengan bangsa lain. Untuk 

mengetahui peningkatan civic intelligence pada 

generasi z maka perlu diketahui nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran sejarah nasional, 

kemudian pemahaman mengenai hal-hal yang dapat 

memicu munculnya disintegrasi bangsa, setelah itu 

akan diketahui nilai-nilai pembelajaran sejarah 

nasional yang dapat meningkatkan civic intelligence 

mailto:ranimelinadeasy2@gmail.com
mailto:hermanujoebagio@staff.uns.ac.id
mailto:susantofibuns@staff.uns.ac.id
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pada generasi z. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi pustaka. Hasil pembahasan 

menunjukkan bahwa jika dilihat dari akar sejarah 

Indonesia, teosofi memiliki peran penting dalam hal 

pembentukan karakter bangsa, yaitu kesadaran akan 

pentingnya nilai kemanusiaan dan sikap toleransi 

antar sesama manusia. Munculnya gagasan mengenai 

nasionalisme dan Pancasila merupakan implikasi dari 

filsafat teosofi. Dapat disimpulkan bahwa teosofi 

memiliki tujuan yang selaras dalam hal menjadikan 

bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan 

memiliki kecerdasan kewarganegaraan (civic 

intelligence). 

Kata kunci: Civic Intelligence, Generasi Z, 

Pembelajaran Sejarah Nasional, Teosofi, Toleransi. 

Abstract 

This research aims to acknowledge the 

implementation of values in national history 

learning for the improvement of generation z‟s civic 

intelligence in order to be a generation with 

character and to be able to compete with other 

nations. To find out the improvement of civic 

intelligence in generation z, it is necessary to know 

the values contained in the learning of national 

history, then an understanding of things that can 

trigger the emergence of national disintegration, 

after which the history of national learning values 

can improve civic intelligence in generation z. This 

research uses a library research method. Result of 

this research shows that from the historical roots of 

Indonesia perspective, theosophy has an important 

role in terms of forming the character of the nation, 

namely awareness of the importance of human 
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values and the attitude of tolerance among fellow 

humans. The emergence of idea about nationalism 

and Pancasila is an implication of theosophical 

philosophy. From this research, it can be concluded 

that theosophy has a goal that is aligned in terms of 

making the Indonesian nation as a tolerant nation 

and has civic intelligence. 

Keywords: Civic Intelligence, Generation Z, 

National History Learning, Theoshopy, 

Tolerance. 
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PENDAHULUAN 

Fenomena kekerasan serta diskriminasi telah 

menjadi sebuah permasalahan yang menjamur dan hingga 

saat ini masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. 

Tentunya masalah ini tidak mungkin muncul dengan 

tanpa alasan, pemicu utama dari permasalahan-

permasalahan tersebut adalah rendahnya sikap toleransi 

pada masyarakat yang terlibat dalam konflik. Konflik 

muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan, gesekan 

serta keinginan untuk selalu menang dan lebih baik 

dibandingkan yang lain. Konflik dapat terjadi baik antar 

individu, individu dengan kelompok maupun antar 

kelompok. Sejarah telah mencatat banyak peristiwa 

pertumpahan darah yang mengatasnamakan perbedaan 

suku, ras, agama, adat istiadat bahkan pandangan politik 

sebagai penyebab terjadinya konflik, hal tersebut dipicu 

akibat tidak adanya  pemahaman antara satu dengan yang 

lainnya, yang semestinya terwujud dalam  sikap toleransi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Desk 

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas 

HAM Jayadi Damanik pada hari Kamis 5 Januari 2017 
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bahwa telah terjadi peningkatan kasus intoleransi yang 

tentunya mengkhawatirkan kebhinekaan Indonesia. Pada 

tahun 2014, Komnas HAM mencatat ada 74 kasus 

intoleransi yang dilaporkan ke pos pengaduan Desk KBB, 

kemudian pada tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat 

menjadi 87 kasus. Memasuki tahun 2016 mencapai 

hampir 100 kasus. Adapun pelanggaran HAM yang 

terjadi yakni, terkait kebebasan beragama dan 

berkeyakinan yang terjadi dalam beberapa bentuk. 

Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, 

merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan 

atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. 

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Mitra Divisi 

Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono menyatakan 

bahwa, Kepolisian telah mencatat ada sekitar 25 kasus 

intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2016. Kasus 

tersebut terjadi dalam bentuk pelarangan hingga 

perusakan rumah ibadah (Kompas 5 Januari 2017). 

Maraknya kasus toleransi yang terjadi di Indonesia 

bukan hal yang tidak mungkin dapat membawa dampak 

disintegrasi pada masyarakat. Pendidikan karakter yang 

telah dicanangkan oleh pemerintah tentu menjadi PR 
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besar bagi para pendidik agar dapat mendukung program 

pemerintah untuk dapat menghasilkan generasi z yang 

memiliki kapasitas agar mampu bersaing dengan dunia 

luar. Bukan hanya menghasilkan generasi yang memiliki 

kecerdasan intelektual saja namun juga memiliki 

kecerdasan emosional, spiritual serta moral atau budi 

pekerti yang baik. Toleransi termasuk ke dalam nilai 

moral yang harus diajarkan kepada generasi muda sejak 

dini. Penanaman moral atau budi pekerti bukan hanya 

kewajiban pendidik di sekolah namun juga tanggung 

jawab seluruh masyarakat. Salah satu pembelajaran yang 

mendukung dalam penanaman moral atau budi pekerti 

ialah pembelajaran sejarah. Meski sering dipandang 

sebagai pembelajaran yang membosankan namun banyak 

nilai-nilai moral atau budi pekerti yang terkandung dalam 

pembelajaran sejarah yang mampu dipelajari serta 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal ini tujuan pengajaran sejarah di sekolah 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum 

dalam pasal 3 UU RI No.20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS, yakni untuk mengembangkan potensi 

peseta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang mahas Esa, berakhlak 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Secara tidak langsung tujuan dari pembelajaran sejarah 

adalah untuk menciptakan generasi z yang memiliki 

kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. 

Metode penelitian studi pustaka ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian (Mestika Zed, 2004:3). Penelitian dengan 

menggunakan metode studi pustaka adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah 

buku-buku, majalah/koran, dan jurnal yang berkenaan 

dengan masalah dan tujuan penelitian. buku dijadikan 

sebagai sumber data yang kemudian diolah dan dianalisis 

biasanya dilakukan oleh peneliti sejarah, sastra dan bahasa 

(Danial A.R, 2009:80). Penelitian studi pustaka biasanya 

dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan 

sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat 
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teoritis. Keuntungan penelitian dengan menggunakan 

studi pustaka adalah peneliti dapat memperoleh informasi 

tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, 

sehingga hasil penelitian tidak merupakan duplikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Sejarah Nasional 

Pembelajaran sejarah menurut fungsinya adalah 

menyadarkan siswa tentang adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan  

untuk  membangun  perspektif  serta  kesadaran  sejarah  

dalam  menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri 

bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 

datang  ditengah-tengah  perubahan  dunia,  selain  itu  

sebagai  acuan kedepan untuk menyusun yang bersifat 

membangun bangsa. Lebih jauh pengertian sejarah juga 

berkait dengan persoalan kemanusiaan dan sebuah teater 

di mana manusia menjadi pemain watak, berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sudah 

ada. 
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Pembelajaran sejarah di dalamnya mengandung 

nilai – nilai keteladanan, antara lain: nilai keilmuan, nilai 

informatif, nilai pendidikan, nilai etika, nilai budaya, nilai 

politik, nilai kerja, dan nilai nasionalisme. Selayaknya 

berbagai nilai – nilai tersebut mampu diaktualisasikan 

dalam kehidupan masyarakat oleh pelajar sebagai generasi 

penerus bangsa, karena generasi muda merupakan bagian 

penting dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab 

yang sama untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia 

(Kochhar, 2008:56). 

Generasi Z 

Generasi Z atau yang kemudian banyak dikenal 

dengan generasi digital merupakan generasi muda yang 

tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan 

yang besar pada teknologi digital Hellen Chou P., (2012: 

35). Berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu generasi 

Y, generasi Z harus memiliki kecakapan fasih teknologi 

(tidak gaptek), mampu berinterasksi melalui media sosial, 

Multitasking (melakukan berbagai hal atau kegiatan 

dalam satu waktu secara bersamaan). Bagi generasi Z 

teknologi dan informasi seolah telah menjadi kebutuhan 
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primer, karena mereka lahir pada masa internet sudah 

menjadi budaya global. Dengan demikian tentu saja hal 

tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai, cara pandang 

dan tujuan hidup mereka. Dengan adanya tuntutan zaman 

yang semakin besar desakan terhadap generasi z juga 

semakin besar maka dari itu sebagai generasi z harus 

memiliki kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) 

agar dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia. 

Civic Intelligence 

Civic intelligence (kecerdasan kewarganegaraan) 

dapat didefinisikan sebagai kapasitas kelompok dari 

berbagai ukuran untuk mengatasi tantangan bersama 

secara efektif dan adil (Schuler, 2001:157). Civic 

intelligence (kecerdasan kewarganegaraan) berfokus pada 

organisasi sebagai agen dan cara-cara organisasi untuk 

memantau lingkungan mereka, mengakses serta 

memproses informasi yang kemudian 

mengkoordinasikannya dengan organisasi lainnya. Tujuan 

dari civic intelligence (kecerdasan kewarganegaraan) 

adalah untuk membentuk warga negara yang baik dalam 

dimensi rasional dan juga dalam dimensi spiritual, 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

169 
 

emosional serta sosial agar mampu memecahkan berbagai 

permasalahan sosial seiring perkembangan zaman. Civic 

intelligence menjadi salah satu capaian penting bagi 

generasi muda yang berkarakter. Terdapat empat 

komponen penting yang harus dipenuhi agar seseorang 

dinyatakan memiliki civic intelligence yaitu adalah 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan 

emosional dan kecerdasan moral (Nurmalina, Komala & 

Syaifullah, 2008: 27-28). 

Toleransi 

Toleransi merupakan salah satu komponen penting 

yang harus dimiliki oleh generasi z untuk dapat mencapai 

civic intelligence karena toleransi merupakan salah satu 

indikator dalam kecerdasan moral. Secara etimologi 

toleransi berasal dari bahasa latin yaitu tolerantia yang 

berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan 

kesabaran (Hornby AS, 1995: 67). Toleransi dalam 

bahasa Arab disebut dengan istilah tasamuh yaitu 

pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada 

kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan 
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pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak 

sependapat dengannya (Bahari, 2010:51).   

Menurut Tilman (2004: 95) toleransi adalah saling 

menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. 

Toleransi adalah metode menuju  kedamaian. Toleransi 

disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Jadi pada 

intinya toleransi berarti sifat dan sikap menghargai, sifat 

dan sikap tersebut  penting untuk diimplementasikan pada 

masyarakat yang berbentuk plural, seperti contohnya di 

Indonesia. Jika dipahami lebih dalam toleransi merupakan 

sikap paling sederhana namun memiliki dampak yang 

sangat luar biasa bagi integritas suatu bangsa dalam 

kehidupan bermasyarakat. Toleransi juga menjadi salah 

satu nilai yang diajarkan dalam suatu agama agar manusia 

dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya.  

Teosofi 

Teosofi berasal dari abad ke-3 M diperkenalkan 

oleh Ammonius Saccas dan murid-muridnya, yang 

memulai sistem yang disebut filsafat eclectic. Asal usul 

kata teosofi diwariskan dari filsuf Alexandria yang 

disebut pencinta kebenaran, Philaletheians, dari kata 
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mencintai (phil) dan kebenaran (aletheia). Teosofi 

diartikan sebagai Kearifan Ilahi. Teosofi berasal dari 

bahasa Yunani yakni kata teos berarti seorang dewa yaitu 

salah satu dari makhluk-makhluk ilahi yang pasti bukan 

Tuhan. Teosofi bukanlah “kebijaksanaan Tuhan” seperti 

yang diterjemahkan sebagian orang, melainkan 

“kebijaksanaan Ilahi” seperti yang dimiliki oleh para 

dewa. (Blavatsky, 1981:3). Tujuan utama teosofi adalah 

mendamaikan semua agama, aliran, dan bangsa di bawah 

sebuah sistem etika umum, berdasarkan pada kebenaran 

abadi serta menanamkan nilai moral atau budi pekerti 

luhur.  

Teosofi menjelma menjadi sebuah gerakan sosial 

yaitu Theosophical Society (Perkumpulan Teosofi) yang 

didirikan pada tahun 1875 di New York, Amerika Serikat 

yang dipelopori oleh Helena Petrovna Blavatsky (sorang 

bangsawan Rusia), dan Henry Steel Olcott (seorang 

pengacara dan veteran perang saudara Amerika Serikat). 

Pendirian gerakan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan 

akan pertentangan agama dan sains pada abad ke-19 

khususnya teori evolusi Darwin yang materialistik 

(Nugraha, 2001: 11). Selanjutnya, gerakan teosofi masuk 
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dan mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1901 

ditandai dengan pembentukan loge di Semarang, namun 

kegiatan teosofi sendiri sudah ada Indonesia sejak tahun 

1881 di Pekalongan yang dipimpin oleh Baron Van 

Tengnagel (Nugraha, 2001: 13). Teosofi disinyalir 

gerakan yang menginspirasi lahirnya nasionalisme di 

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan teosofi muncul di 

Indonesia pada masa pergerakan. Dalam pertemuan 

pengurus perhimpunan teosofi Hindia yang dihadiri pada 

tanggal 19 Januari 1909 dengan dukungan sejumlah 

anggota Boedi Oetomo, Labberton dalam pidatonya  

menyampaikan mengenai visi perhimpunan teosofi terkait 

dengan kebangkitan nasional masyarakat di Jawa 

(Nagazumi, 1988: 120-122).  

Meningkatkan Civic Intelligence Generasi Z Melalui 

Pembelajaran Sejarah Nasional dan Relevansinya 

dengan Pemahaman Teosofi dalam Toleransi di 

Indonesia 

Derasnya arus globalisasi dan semakin tingginya 

tantangan dunia yang memberikan pengaruh terhadap 

integrasi nasional menjadi tantangan bagi bangsa 
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Indonesia untuk tetap dapat memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa. Saat ini bangsa Indonesia sedang 

dihadapkan pada realitas “Generasi Z”, banyak hal yang 

harus disiapkan untuk dapat mencapai realitas tersebut. 

Berbeda dengan generasi sebelumnya generasi z dituntut 

untuk menguasai berbagai keterampilan serta memiliki 

kemampuan untuk berpikir cepat dan kritis. Melalui 

pembelajaran sejarah nasional diharapkan mampu 

mewujudkan generasi z yang berkualitas. Salah satu 

contoh materi pembelajaran sejarah nasional yang dapat 

ditinjau nilai-nilai moral serta dapat direfleksikan untuk 

mengarahkan generasi z pada sikap yang lebih toleran dan 

menjadi warga negara yang baik ialah sejarah lahirnya 

Pancasila.  

Pancasila dicetuskan sebagai dasar negara Republik 

Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 melalui 

pidato panjang dari Ir. Soekarno yang merupakan hasil 

buah pemikiran para tokoh BPUPKI. Proses perumusan 

dasar negara tersebut tidak lepas dari perdebatan para 

tokoh BPUPKI, perdebatan tersebut dilandasi oleh kondisi 

bangsa Indonesia yang plural. Keanekaragaman suku, ras, 

bahasa, agama, budaya serta adat istiadat menjadikan para 
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tokoh pendiri bangsa tersebut dituntut untuk bersikap adil 

agar tercipta masyarakat yang harmonis dan bersatu 

dalam indahnya perbedaan. Jika ditelaah lebih dalam sila-

sila Pancasila mengandung makna serta ajaran budi 

pekerti luhur diantaranya nilai keagamaan, kemanusiaan, 

persatuan, toleransi, dan keadilan. Perumusan dasar 

negara tersebut juga tidak lepas dari pengaruh teosofisme 

yang digaungkan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar 

nasionalisme bangsa Indonesia (Pidato Soekarno, 1 Juni 

1945).  

Selain sebagai sebuah gerakan kebatinan, teosofi 

juga merupakan sebuah filsafat yang mengandung nilai-

nilai kemanusiaan serta ajaran moral. Konesp toleransi 

yang diusung oleh teosofi dapat secara universal 

diimplementasikan oleh semua agama, dengan demikian 

hal tersebut cocok jika diterapkan di Indonesia yang 

dikenal sebagai bangsa yang kaya akan perbedaan. Jika 

dilihat dari akar sejarahnya teosofi sebagai sebuah filsafat 

memiliki tujuan yang selaras dalam hal menjadikan 

generasi z Indonesia sebagai generasi bangsa yang toleran 

dan memiliki kecerdasan kewarganegaraan (civic 

intelligence). Melalui pembelajaran sejarah nasional 
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diharapkan generasi z dapat memahami peristiwa sejarah 

dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam materi 

tersebut, sehingga tercapai tujuan pembelajaran sejarah 

tidak hanya sekedar transfer of knowledge tetapi juga 

mampu ke tahap transfer of value dan transfer of virtue 

(bajik). 

Pembelajaran sejarah harus disampaikan dengan 

konten yang menarik sehingga mudah untuk dipahami 

oleh peserta didik. Tidak hanya itu penggunaan internet 

serta media pembelajaran elektronik lainnya dapat 

digunakan oleh para pengajar, untuk efektivitas 

pembelajaran sejarah di kelas. Pengajar juga dituntut 

harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

model pembelajaran HOTS (Higher Order Thingking 

Skill) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam hal 

itu peserta didik diajak untuk dapat berpikir kritis, logis, 

reflektif, metakognitif, berpikir kreatif serta dapat 

menjawab soal atau pertanyaan dan mampu 

menghubungkan berbagai variable yang ada didalam soal 

tersebut kemudian memberikan solusinya. Model 

pembelajaran yang mengandalkan hafalan atau LOTS 

(Lower Order Thingking Skill) mungkin perlu dikurangi 
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karena hal tersebut sudah tidak efektif lagi bagi 

pembelajaran saat ini yang segala sesuatunya 

membutuhkan kecepatan serta ketepatan. 

KESIMPULAN 

Civic intelligence merupakan kemampuan yang 

dalam konsepnya menyeimbangkan antara kecerdasan 

intelektual (iptek) dengan kecerdasan emosional 

(pengendalian diri), kecerdasan spiritual (ilmu 

keagamaan), dan kecerdasan moral (budi pekerti) 

sehingga Individu memiliki kesadaran untuk berbuat baik 

serta unggul dan mampu bertindak sesuai potensi yang 

dimiliki dan kesadarannya tanpa mengesampingkan nilai 

dan norma yang ada di masyarakat. Moral yang dibangun 

oleh masyarakat Indonesia haruslah berdasar pada nilai-

nilai Pancasila. Jika pemahaman mengenai nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila, maka akan lebih mudah 

untuk merelevansikannya dengan kehidupan sehari-hari 

dalam masyarakat. Bagi generasi z  sebagai generasi yang 

mahir dalam teknologi, pemahaman mengenai nilai-nilai 

moral termasuk toleransi akan menjadi mudah untuk 

dipahami. Dengan demikian generasi z akan mampu 
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menjadi generasi hebat yang mampu menguasai dunia 

dengan kemampuan intelektual dan berkarakter.  
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ABSTRAK 

Pembelajaran sejarah pada kurikulum 2013 

menjadi satu kompleks pembelajaran yang 

mengintegrasikan empat kompetensi dimana kompetensi 

religi, afektif, kognitif dan psikomotorik. Keempat 

kompetensi tersebut harus dicapai oleh siswa melalui 

kegiatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang mampu 

mengintegrasikan seluruh kompetensi dalam satu 

capaian kecakapan adalah kecakapan abad 21 dimana 

kecakapan abad 21 terintegrasi dalam Kecakapan 

Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta penguasaan 

TIK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peningkatan kecakapan abad 21 melalui 

pembelajaran sejarah yang terintegrasi dalam permainan 

tradisional yakni permainan boi-boian? Pelaksanaan 

penelitian diawali dengan Research and information, 

dimana Research and information digunakan untuk 

mengumpulkan  informasi, kemudian dilanjutkan pada 

model ADDIE. Maka didapat hasil penelitian 

pengembangan desain dan strategi pembelajaran sejarah 

yang terintegrasi dengan permainan boi-boian yang 
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mampu meningkatkan kecakapan abad 21 mahasiswa 

pendidikan sejarah dan sosiologi angkatan 2016 kelas A 

dimana peningktan kecakapan abad 21 mahasiswa 

meningkat dari 70,6%, dan menjadi 78,12%. Aktivitas 

belajar siswa melalui metode Team Games Tournament 

juga meningkat. dari rata-rata 61,3%, menjadi 91,01%.  

Kata-kata Kunci : Kecakapan Abad 21, Pembelajaran 

Sejarah dan Permainan Tradisional Boi-Boian. 
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PENDAHULUAN 

Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan 

dapat dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh 

kerelevensian penggunaan suatu metode yang sesuai 

dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan 

dicapai dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai 

dengan standar keberhasilan yang terpatri dalam suatu 

tujuan. Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar bermacam-macam. 

Dalam mengajar, jarang ditemukan guru 

menggunakan satu metode yang berhubungan dengan 

permainan tradisional. Penggunaan metode yang 

digabungkan dengan permainan tradisional dimaksudkan 

untuk menggairahkan belajar anak didik serta 

melestarikan kebudayaan dari permainan tradisional 

tersebut tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi 

kolaborasi antara siswa. Dengan bergairahnya belajar 

dipadukan dengan permainan tradisional, anak didik tidak 

sukar untuk mencapai tujuan pengajaran. Karena bukan 

guru yang memaksakan anak didik untuk mencapai 
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tujuan, tetapi anak didiklah yang dengan sadar untuk 

mencapai tujuan. 

Pembelajaran di abad ke-21 sekarang ini 

hendaknya disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan 

yang ada. Salah satu pembelajaran yang mungkin dapat 

dilakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa berbeda dengan 

cara tradisional yaitu pembelajaran yang berpusat pada 

guru, dalam arti bahwa keduanya mempunyai pendekatan 

berbeda dalam isi, instruksi, lingkungan kelas, penilaian, 

dan teknologi. Pada kecakapan abad ke-21 para peserta 

didik mengerjakan tugas-tugas rumit dan penuh tantangan 

yang mengharuskan mereka berpikir tentang pelajaran 

secara mendalam dan mengatur cara belajar mereka 

sendiri, bekerja sama dengan teman, guru, dan para pakar 

dalam tugas-tugas penting dengan menggunakan 

pemikiran tingkat tinggi, menggunakan teknologi untuk 

membuat keputusan, memecahkan masalah, dan 

menciptakan gagasan baru. Untuk membantu para siswa 

mencapai tingkat partisipasi penuh di masyarakat, guru 

harus memusatkan perhatian pada kecakapan-kecakapan 
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di abad ke-21 dan membantu para siswa beradaptasi 

terhadap perubahan sosial dan teknologi (Ekawati, 2011). 

Pembelajaran Abad 21 merupakan pembelajaran 

yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan 

terhadap teknologi, dan merupakan pendidikan yang 

mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. 

Kecakapan yang dibutuhkan di Abad 21 juga merupakan 

keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher Order Thinking 

Skills) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global 

(Ekawati, 2011). 

Permainan boi-boian sendiri merupakan salah satu 

dari sekian banyak permainan tradisional di Indonesia. 

Dimana permainan tradisional merupakan hasil 

penggalian dari budaya sendiri yang didalamnya banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan karena dalam kegiatan 

permainanya memberikan rasa senang, gembira, ceria 

pada anak-anak yang memainkanya. Selain itu 

permainanya dilakukan secara berkelompok sehingga 

menimbulkan rasa demokrasi antara teman mai dan alat 
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permainan yang digunakan pun relatif sederhana (BP-

PLSP, 2006). 

Pada permainan tradisional boi-boian, siswa 

dipacu untuk dapat bergerak dengan kecepatan, dan 

mengatur strategi. Dengan aktivitis yang demikian ini 

diharapkan agar proses belajar dengan model 

pembelajaran Temas Games Tournament (TGT) 

dipadukan dengan bermain boi-boian mampu 

meningkatkan kompetensi abad 21. 

Menurut Hamdani, (2011) salah satu bentuk 

pembelajaran kooperatif yang dipilih oleh peneliti adalah 

TGT (Team Games Tournament). Model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dipilih peneliti karena 

model pembelajaran ini adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dan 

mengandung unsur permainan sehingga memungkinkan 

siswa untuk belajar lebih rileks, menumbuhkan tanggung 

jawab, serta kerja sama antar teman. 
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A. KAJIAN TEORI 

1. Kajian tentang Kecakapan Abad 21 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menerapkan Kurikulum 2013 Revisi 2017. Kurikulum ini 

diharapkan sudah menjawab kritik dan masalah ketika 

Kurikulum 2013 (Kurtilas) diberlakukan. Yang pasti, 

Kurikulum 2013 dan juga Revisi 2017 tetap menegaskan 

mengenai pentingnya Ketrampilan Abad 21. 

Ketrampilan Abad 21 yang dianggap bisa 

memperkuat modal social (social capital) dan modal 

intelektual (intellectual capital)  ini, biasa disingkat dengan 

4C: communication, collaboration, critical thinking and 

problem solving, dan creativity and innovation. Secara 

operasional, 4C ini dijabarkan dalam empat kategori 

langkah, yakni: Pertama, cara berpikir, termasuk 

berkreasi, berinovasi, bersikap kritis, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, dan belajar pro-aktif. 

Kedua, cara bekerja, termasuk berkomunikasi, 

berkolaborasi, bekerja dalam tim. Ketiga, cara hidup 

sebagai warga global sekaligus lokal; dan keempat, alat 
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untuk mengembangkan ketrampilan abad 21, yakni 

teknologi informasi, jaringan digital, dan literasi. 

Pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan 

sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 

21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi: (1) 

Communication, (2) Collaboration, (3) Critical Thinking 

and problem solving, dan (4) Creative and Innovative. 

Berdasarkan Taksonomi Bloom yang telah direvisi 

oleh Krathwoll dan Anderson, kemampuan yang perlu 

dicapai siswa bukan hanya LOTS (Lower Order Thinking 

Skills) yaitu C1 (mengetahui) dan C-2 (memahami), 

MOTS (Middle  Order Thinking Skills) yaitu C3 

(mengaplikasikan) dan C-4 (mengalisis), tetapi juga harus 

ada peningkatan sampai HOTS (Higher Order Thinking 

Skills), yaitu C-5 (mengevaluasi), dan C-6 (mengkreasi). 

Penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran abad 

21 (4C), HOTS, dan integrasi literasi dan PPK dalam 

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dalam rangka menjawab tantangan, baik 

tantangan internal dalam rangka mencapai 8 (delapan) 

SNP dan tantangan eksternal, yaitu globalisasi. 
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2. Permainan Boi-Boian 

Boi-boian adalah permainan tradisional yang 

berasal dari jawa. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 

anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak pedesaan sering 

memainkannya pada sore hari. Kita tidak pernah lagi 

menjumpai permainan tradisional ini. Boi-boian hampir 

sama dengan permainan bowling. Kita harus melempar 

bola ke sasaran yang akan dituju. Untuk membuat bola, 

kita bisa menggunakan kertas yang digulung kemudian 

diikat dengan karet gelang atau kita bisa menggunakan 

bola kasti. Setelah itu, kita mengumpulkan pecahan batu 

atau genteng yang nantinya akan disusun menjadi 

piramida. 

Permainan ini terdiri dari dua kelompok. Satu 

kelompok bertugas untuk melempar bola sedangkan 

satunya menyusun kumpulan batu menjadi piramida atau 

tersusun ke atas. Semakin banyak anggota yang ikut, 

semakin seru permainan ini. Permainan ini membutuhkan 

kecepatan dalam menyusun kumpulan- kumpulan batu 

dan kerja sama sesama anggota juga dibutuhkan. 

Kelompok yang bertugas melempar harus bisa 

melempar hingga mengenai sasaran. Usahakan kita 
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melempar bola tersebut sekencang mungkin, sampai 

kumpulan batu yang disusun oleh tim lawan terjatuh. Saat 

melempar bola harus dilakukan secara bergantian dengan 

sesama anggota. Nantinya ada tim lawan yang akan 

menghadang serangan bola yang dilempar. Jika ada 

lemparan bola tersebut yang mengenai anggota lawan 

berarti anggota tersebut tidak bisa melanjutkan 

permainan. 

Kelompok yang bertugas menyusun batu, harus bisa 

menyusun sampai membentuk piramida. Jika tumpukan 

batunya terjatuh terkena bola, tim tersebut harus kembali 

menyusun batu yang terjatuh. Dalam kelompok tersebut, 

satu orang harus menjaga supaya tumpukan batu tersebut 

tidak terjatuh. Jika ada bola yang mengenai kelompok 

penyusun atau penjaga batu, berarti dia gugur. Anggota 

yang terkena lemparan bola tidak bisa ikut permainan dan 

berarti anggota dalam kelompok tersebut berkurang. 

Usahakan untuk menyusun kumpulan batu tersebut 

dengan cepat supaya tidak bisa dirobohkan oleh tim 

penyerang. Permainan ini akan selesai, jika tim penyusun 

berhasil menyusun batu sampai membentuk piramida. 

Setelah batu batu tersebut telah selesai tersusun, tim 
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penyusun harus cepat cepat mengatakan “Boi”. Nantinya 

tim penyerang akan bergantian menjadi tim yang 

menyusun kumpulan batu-batu tersebut sedangkan 

kelompok satunya bertugas sebagai penyerang. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Research And 

Development (Penelitian dan Pengembangan). Model 

pengembangan yang menjadi acuan peneliti yaitu Model 

Borg & Gall dan ADDIE. Model research and 

development ini di kombinasikan karena di sesuaikan 

dengan langkah-langkah dalam proses penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. Pada model 

Borg & Gall langkah yang diambil adalah research and 

information. Research and information digunakan untuk  

mengumpulkan  informasi  tentang kebutuhan instrument 

desain dan strategi pembelajaran dimana langkah-langkah 

pembelajaran seperti permainan boi-boian pada 

mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Kemudian pada 

model ADDIE langkah-langkah yang diambil sama 

seperti aslinya yang mencakup aspek Analyze (analisis), 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

191 
 

Design (perancangan), Development (pengembangan), 

Implementation (penerapan), dan Evaluation (penilaian). 

Berdasarkan bagan di bawah, hasil dari tahap 

penelitian dan pengumpulan informasi serta tahap analisis 

deskripsi pembelajaran, tugas yang harus di pelajari dan 

tujuan instruksional disajikan sebagai input (masukan) 

pada tahap desain, dimana deskripsi dan tujuan tersebut 

diubah menjadi spesifik/pengkhususan untuk 

pembelajaran. Selanjutnya, spesifik desain tersebut 

disajikan sebagai tahap input pada tahap pengembangan, 

dimana akan digunakan untuk menuntun pada pemilihan 

atau pembuatan materi dan kegiatan dalam pembelajaran. 

Berikut ini  bagan model pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian dan pengembangan desain 

pembelajaran berbasisi permainan tradisional boi-boian 

untuk meningkatkan kecakapan abad 21 pada 

mahasiswa: 
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Bagan 3.1 Tahap Pengembangan metode pembelajaran 

berbasis permainan boi-boian untuk meningkatkan 

kecakapan abad 21 dengan Kombinasi Model BORG & 

GALL dan Model ADDIE 

Tahap penerapan terlebih dahulu dilakukan uji 

coba produk setelah di validasi oleh para ahli, guru, 

materi, kegiatan dan mahasiswa disatukan untuk 

menggunakan  produk yang didapat dari  hasil  

pengembangan.  Setelah  produk digunakan/diterapkan 

kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tujuan dapat 

tercapai  dan  masalah  yang  sesungguhnya  dapat  
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diselesaikan.  Jika produk membuat penggunanya merasa 

kesulitan dan dibingungkan, maka proses 

pengembangannya harus diulang. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Hasil Tahap Analisis 

Tahap analisis digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai kebutuhan atau masalah yang 

mendasar melatarbelakangi dikembangkannya metode 

pembelajaran berbasis permainan boi-boian Setelah 

melakukan observasi pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, peneliti memperoleh 

informasi bahwa metode pembelajaran dosen masih 

monoton dan tidak efesien.  

2. Deskripsi Hasil Tahap Desain 

Pada tahap desain ini, peneliti menentukan 

kompetensi khusus yang dicapai oleh mahasiswa, metode, 

bahan ajar, strategi pembelajaran serta media 

pembelajaran. Peneliti menggunakan metode 

pembelajaran berintegrasi dengan permainan tradisional 

yakni boi-boian. Dalam pengembangan perangkat metode 
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pembelajaran ini, peneliti menentukan kompetensi khusus 

yang harus dicapai siswa. Kompetensi khusus yang 

dicapai oleh siswa sebagai berikut. 

a. Mahasiswa yang tergolong aktif didalam kelas 

b. Mahasiswa yang mengenal permainan boi-boian. 

3. Deskripsi Hasil Pengembangan 

Pada tahap pengembangan peneliti (1) membuat 

rancangan perangkat pembelajaran berupa SAP, metode 

pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian dan buku 

ajar, (2) memvalidasi perangkat pembelajaran kepada 

validator. Berikut uraian singkat perangkat pembelajaran 

dan hasil perangkat pembelajaran. 

a. Rancangan Perangkat Pembelajaran 

Rancangan perangkat pembelajaran yang dimaksud 

peneliti adalah seluruh kegiatan membuat dan 

memodifikasi perangkat pembelajaran berupa SAP, 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian 

dan buku ajar. Berikut uraian singkat rancangan perangkat 

pembelajaran meliputi SAP, metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian. 
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b. SAP 

SAP disusun sebagai petunjuk dosen dalam 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. SAP ini 

sesuai dengan mata kuliah sejarah kontemporer. Di dalam 

RPP ini memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

uraian materi, model/metode metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian, media, alat 

pembelajaran yang digunakan, kegiatan pembelajaran, 

alokasi waktu, dan metode pembelajaran terintegrasi 

permainan boi-boian. 

4. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, proses validasi dilaksanakan 

selama 1 minggu dengan validator yang berkompeten dan 

mengerti tentang isi materi, desain pembelajaran, dan 

media pembelajaran. 

a. Validasi isi mata kuliah 

Penilaian validator terhadap isi mata kuliah meliputi 

beberapa aspek yaitu kejelasan indikator, kejelasan 

indikator dengan materi, kejelasan tujuan pembelajaran, 

kejelasan materi dan tujuan dll. Hasil penilaian secara 

singkat disajikan dalam tabel 5.1.3 sebagai berikut: 
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Tabel 5.1.3 Hasil Validasi Isi Mata Kuliah 

No Kriteria Skor Nilai 

1 Kejelasan indikator 5 

2 Kejelasan indikator dengan materi 5 

3 Kejelasan tujuan pembelajaran 5 

4 Kejelasan materi dengan tujuan 5 

5 Kejelasan penyajian materi 4 

6 Kelengkapan materi 5 

7 Kesesuaian konsep materi 

pelajaran 

4 

8 Kesesuaian evaluasi dan tujuan 5 

9 Kejelasan soal/tes 4 

10 Kesesuaian isi mata pelajaran 

dengan waktu yang disediakan 

4 

Total 46 

Berdasarkan penilaian ahli mata kuliah Sejarah 

Kontemporer Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

tabel 5.1.3 maka dapat dihitung persentase tingkat 

pencapaian metode pembelajaran terintegrasi permainan 

boi-boian mata Kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer 

mahasiswa angkatan 2016 metode pembelajaran. 

Terintegrasi permainan boi-boian adalah 92%, 

berarti metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-

boian ini berada pada kategori sangat baik, sehingga 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian 

tidak perlu direvisi. Namum, ahli isi mata kuliah juga 
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memberikan saran agar materi dikembangkan lagi dan 

media wayang ditambah lagi guna pengembangan pada 

materi-materi yang lainnya. 

b. Validasi Desain Pembelajaran 

Penilaian validator terhadap desain pembelajaran meliputi 

beberapa aspek yaitu kemenarikan tampilan fisik metode 

pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian, 

keseimbangan tata warna, kejelasan petunjuk penggunaan 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian, 

ketepatan penggunaan desain penyajian materi dll. Hasil 

penilaian secara singkat disajikan dalam tabel 5.1.4 

sebagai berikut. 

Tabel 5.1.4 Hasil Validasi Desain Pembelajaran 

No Kriteria Skor/

nilai 

1 Kemenarikan metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian 

5 

2 Keseimbangan pembelajaran yang 

PAIKEM 

4 

3 Kejelasan petunjuk penggunaan metode 

pembelajaran terintegrasi permainan boi-

boian 

5 

4 Ketepatan penggunaan desain penyajian 

materi 

4 

5 Kejelasan paparan materi 4 
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6 Kesesuaian materi 4 

7 Kesesuaian buku ajar 4 

8 Kesesuaian durasi waktu dan 

karakteristik sasaran 

4 

9 Kesesuaian penempatan bagian-bagian 

pada materi 

5 

10 Keseuaian evaluasi dan tujuan 5 

Berdasarkan penilaian dari ahli desain 

pembelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas 

maka dapat dihitung persentase tingkat pencapaian 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian 

yaitu sebagai berikut: 

Persentase=
                               

                   
       

 = 44/(10x5) x 100% 

 = 46/50 x 100% 

 =  88% 

Persentase pencapaian metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian adalah 88%. Ini berarti, 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian ini 

berada pada kategori baik sehingga metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian tidak perlu direvisi. 

c. Validasi Media Pembelajaran 
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Penilaian validator terhadap media pembelajaran 

meliputi beberapa aspek yaitu kesesuaian media dengan 

tujuan, kesesuaian media dengan peserta didik, kejelasan 

metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian, 

nilai estetika penggunaan metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian. 

Tabel 5.1.5 Hasil Validasi Media Pembelajaran 

No Kriteria Skor/

Nilai 

1 Kesesuaian media dan tujuan 5 

2 Kesesuaian media dengan peserta didik 4 

3 Kejelasan langkah-langkah metode 4 

4 Nilai estetika penggunaan materi. 5 

5 Kualitas metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian 

4 

6 Kesesuaian materi dengan teks 4 

7 Ketepatan materi 5 

8 Kualitas metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian 

4 

9 Kelancaran penggunaan metode 

pembelajaran terintegrasi permainan boi-

boian 

4 

10 Kelancaran dalam penggunaan 5 

11 Keseimbangan metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian 

4 
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12 Kesatuan metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian 

4 

Jumlah 52 

Berdasarkan penilaian dari ahli media pembelajaran 

sebagaimana tercantum dalam tabel di atas maka dapat 

dihitung persentase tingkat pencapaian metode 

pembelajaran terintegrasi permainan boi-boian yaitu 

sebagai berikut. 

Persentase=

                               

                   
       

   = 52/(10x5) x 100% 

   = 52/60 x 100% 

   =  86,67% 

Persentase pencapaian multimedia interaktif 

adalah 86,67%. Ini berarti, metode pembelajaran 

terintegrasi permainan boi-boian berada pada kategori 

baik, sehingga metode pembelajaran terintegrasi 

permainan boi-boian tidak perlu direvisi. 

5. Deskripsi Hasil Tahap Implementasi 

Pada langkah implementasi ini dilakukan pada 

mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan 
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Sejarah dan Sosiologi FPISH IKIP Budi Utomo Malang. 

Langkah implementasi diasosiasikan dengan 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran itu sendiri yaitu 

adanya penyampaian penyampaian materi pembelajaran 

dari dosen kepada mahasiswa. Implementasi ini bertujuan 

untuk penggunaan metode pembelajaran yang 

mengintegrasikan permaian-permainan tradisional agar 

dikenal mahasiswa dan membuat pembelajaran menjadi 

PAIKEM. 

 

D. KESIMPULAN 

Permainan tradisional boi-boian memacu siswa 

untuk dapat bergerak dengan kecepatan, dan mengatur 

strategi. Dengan aktivitis yang demikian ini diharapkan 

agar proses belajar dengan model pembelajaran Temas 

Games Tournament (TGT) dipadukan dengan bermain 

boi-boian mampu meningkatkan kompetensi abad 21. 

Berdasarkan penilaian ahli mata kuliah Sejarah 

Kontemporer Indonesia maka dapat dihitung persentase 

tingkat pencapaian metode pembelajaran terintegrasi 

permainan boi-boian pada mahasiswa angkatan 2016 

metode pembelajaran. Terintegrasi permainan boi-boian 
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adalah 92%, berarti metode pembelajaran terintegrasi 

permainan boi-boian ini berada pada kategori sangat baik, 

jadi metode pembelajaran terintegrasi permainan boi-

boian tidak perlu direvisi. Namum, ahli isi mata kuliah 

juga memberikan saran agar materi dikembangkan lagi 

dan media wayang ditambah lagi guna pengembangan 

pada materi-materi yang lainnya. 
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Abstrak : Artikel ini membahas mengenai solusi 

alternative bagi pembelajaran sejarah dalam 

mengahadapi tantangan zaman yang senantiasa terus 

berkembang. Tawaran dalam tulisan ini yaitu mengemas 

pembelajaran sejarah dengan kegiatan „‟picture 

hunting”. Merupakan kegiatan belajar yang 

menyenangkan dengan mengambil gambar foto atau 

video di situs sejarah. Dalam tulisan ini yaitu situs 

sejarah Patirthaan Watugede di Singosari Malang. 

Dalam kegiatan belajar ini terbagi kedalam tiga tahap, 

Persiapan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Dengan 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai 

dengan pola belajar siswa generasi sekarang maka tujuan 

dari pembelajaran sejarah yang penuh makna akan 

tercapai. 

Kata kunci : Pembelajaran sejarah, Picture hunting, 

Patirthaan Watugede. 
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Zaman terus mengalami perkembangan dengan 

bergerak maju yang semakin cepat. Dewasa ini kita 

dihebohkan dengan dengungan perubahan yang kita kenal 

sebagai era Revolusi Industri 4.0 (Bloem et al., 2014). 

Perubahan ini menghinggapi semua lini kehidupan 

dengan segala kemungkinanya (Zhou, Liu, & Zhou, 

2015). Termasuk salah satunya adalah dunia pendidikan 

(Benešová & Tupa, 2017; Puncreobutr, 2016). Sebagai 

wahana dalam menentukan kualitas bangsa di masa 

depan, maka pendidikan memegang peranan penting 

dalam perbuahan ini. Pendidikan yang di dalamnya 

termuat sistem pembelajaran musti dikemas untuk selaras 

dengan perubahan. Salah satu bagian dari pembelajaran 

yang berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan secara 

historis adalah pembelajaran sejarah. Menyikapi 

perubahan zaman yang semakin massif dewasa ini maka 

seharusnya menjadi semacam tantangan untuk dapat 

menyesuaikan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa 

pembelajaran sejarah mempunyai berbagai problema 

dalam tataran praktis (Alfian, 2011; Hasan, 2003). 

Permasalahan yang cukup komplek dalam pelaksanaan 

pembelajaranya. Cakupan materi yang mengkaji pada 
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suatu peristriwa lampau menjadikan sesuatu yang dirasa 

usang untuk dipelajari. Terlebih lagi metode transfer 

knowledge yang cenderung konvensional dilangsungkan 

oleh pengajar sejarah. Ini menjadi permasalahan bersama 

untuk kita carikan solusi alternatifnya. Yang pasti harus 

ada perubahan paradigma, khususnya untuk metode 

pengajaran. Kenapa harus metode? Karena kajian masa 

silam adalah karakter khas dari pembelajaran sejarah , 

sejarah adalah pembelajaran yang mengkaji menganai 

masa lalu (Heri, 2014). Tantangan sebagai pengajar maka 

harus merumuskan bagaimana menyajikan masa lampau 

tersebut kepada peserta didik menjadi menyenangkan dan 

menarik minat belajar siswa. 

Paradigma mengenai metode pembelajaran sejarah 

atau cara bagaimana sejarah tersebut diajarkan kepada 

peserta didik penting untuk kita lakukan. Mengapa 

demikian ? karena subjek belajar yang kita hadapi saat ini 

hingga kedepan adalah subjek yang berbeda. Mereka 

adalah generasi terbaru dari peradaban manusia. Dunia 

menamakanya sebagai generasi „‟z‟‟ (Seemiller & Grace, 

2016; W. Strauss & Howe, 1991). Generasi ini memiliki 

pola belajar yang unik dan sangat berbeda dengan 
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genarasi sebelumnya (Putra, 2017; Yusuf, 2016). Oleh 

karena itu untuk menyesuaikan dengan pola belajarnya 

khusunya untuk pembelajarn sejarah perlu dikemas 

sebuah strategi pembelajaran yang jitu (Kochar, 2008). 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan semua indera. Kurikulum terbaru dalam 

pembelajaran sejarah bagi sekolah menengah atas menitik 

beratkan pada pendekatan kontruktivisme (Wardoyo, 

2013). Dalam pendekatan penekatan kepada partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran (student center) lebih 

diutamakan. Metode pembelajaran tidak lagi bersifat 

penyampaian materi oleh guru dan siswa hanya sebagai 

pendengar yang pasif dengan mengikuti instruksi 

pembelajaran. Namun pembelajaran aktif adalah dengan 

memberi keleluasaan kepada siswa untu berperan aktif 

dalam membangun pengetahuanya (Wright, 2011). 

Pastinya untuk dapat mengaktifkan siswa dalam belajar 

perlu disusun sebuah strategi yang menyenangkan bagi 

siswa (Baid & Lambert, 2010; Fathurrohman, 2015; 

Sanjaya, 2015). 

Salah satu gagasan yang ditawarkan sebagai solutif 

dalam tulisan ini adalah mengemas pembelajarn sejarah 
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dengan kegiatan „‟Picture Hunting”. Diplihnya metode 

ini karena melihat salah satu ciri generasi z dalam 

menunjukkan eksistensinya dengan gambar/foto yang 

diunggah di media sosial. Berawal dari satu ciri tersebut 

maka dikemaslah gagasan untuk pembelajaran sejarah 

yang selaras dengan kebiasaan mereka (Farid, 2017). 

Harapanya dengan kegiatan yang menyenangkan bagi 

mereka maka akan menjadi suatu metode yang menarik 

sehingga pembelajaran sejarah akan mampu mengahadapi 

tantangan zaman tanpa kehilangan ruhnya. Objek yang 

dijadikan sebagai setting pengambilan gambar disini 

adalah salah satu objek sejarah/situs sejarah yang ada di 

malang, peninggalan dari jejak sejarah masa Hinddu-

Buddha. Yaitu Patirthaan Watugede, yang merupakan 

salah satu situs peninggalan masa Singosasari (Herwindo, 

2015; Titisari & Wulandari, 2018). Dengan kegiatan 

pengumpulan gambar dan eksplorasi kesejarahan maka 

tujuan pembelajaran akan tercapai dengan kegiatan belajar 

yang dinikmati oleh siswa. 
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Metode 

Metode penelitian dalam penulisan artikel gagasan 

ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana temuan-

temuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainya (A. Strauss & Corbin, 2009). Data 

yang melatarbelakangi gagasan yang ditulis oleh peneliti 

merupakan data empiris dari kegiatan mengajar yang 

dilangsungkan selama ini. Berlangsung secara natural 

dengan pengamatan dan analisis terhadap kebutuhan 

(Emzir, 2008; Ismail, 2009). Untuk simulasi kegiatan 

belajar yang melibatkan beberapa mahasiswa untuk turun 

ke lapangan. Data mengenai materi situs Patirthaan 

Watugede yang menjadi bagian dari tulisan ini diperoleh 

melalui kegiatan penelitian sejarah dengan mengumulkan 

sumber tertulis dari kajian pustaka dan sumber lisan dari 

sumber sejarah (Kuntowijoyo, 2003).  

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran berbasiskan Picture Hunting 

merupakan kegiatan belajar dengan mengikuti pola 

belajar anak jaman sekarang. Penekanan dari kegiatanya 
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ini adalah bentuk kegiatan pembelajaran sejarah yang 

menyenangkan (Widja, 2018). Dimana siswa akan 

menikmati aktivitas belajar yang mereka lakukan dengan 

kegiatan pengambilan gambar dititik-titik situs dengan 

berbagai sudut pandang yang menarik.  Lebih jelasnya 

diuraikan dalam tabel kegiatan berikut ini: 

TAHAP 
BELAJAR 

KEGIATAN  
BELAJAR 

HASIL BELAJAR 

 
 
 
 

PERSIAPAN 

Dilaksanakan di 
dalam kelas 

1. Guru 
mengkoordinasikan 
grub belajar dan 
diberi pengarahan 

2. Guru 
menyampaikan 
informasi awal 
mengenai objek 
situs 

3. Siswa membuat 
rencana target 
belajar 

4. Siswa berkoordinasi 
untuk pembagian 
kerja tim 

 

1. Terjadi persepsi 
tujuan belajar 
yang sama 
antara guru dan 
siswa 

2. Pengetahuan 
awal mengenai 
situs sejarah 
yang akan 
diambil 
gambarnya 

3. Rencana kerja 
tim 

 
 
 

PELAKSANAAN 

Dilaksanakan di luar 
kelas 

1. Tim Siswa berada di 
situs sejarah 

1. Foto dan video 
lengkap 
mengenai situs 
dari berbagai 
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2. Tim siswa 
mengambil gambar 
sesuai dengan titik-
titik bagian dari 
situs yang menarik 

3. Pengambilan 
gambar dapat 
berupa foto 
maupun video 

4. Tim siswa 
menelusuri setiap 
detail dariu situs 

5. Tim siswa 
mengumpulkan 
data informasi dari 
pihak-pihak 
disekitar situs 

 

sudut pandang 
2. Informasi 

mengenai situs 
dari pengelola 

 
 
 

EVALUASI 

Dilaksanakan di 
dalam kelas 

1. Tim siswa 
menyusun 
informasi yang 
lengkap mengenai 
foto-foto situs yang 
dikumpulkanya 

2. Antara tim siswa 
satu dengan lainya 
saling bertukar 
informasi sejarah 
mengenai gambar 
situs yang mereka 
susun 

1. Informasi 
sejarah yang 
lengkap 
mengenai situs 
yang mereka 
abadikan dalam 
foto dan video 

2. Bertambahnya 
pengetahuan 
historis 
mengenai situs-
situs sejarah di 
Malang dari 
kegiatan 
bertukar 
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3. Guru memberikan 
klarifikasi dan 
penguatan materi 

4. Siswa dapat 
mengunggah foto-
foto situs menarik 
mereka dan 
keteranganya 
diakun medsos 
masing-masing 

informasi 
3. Dokumentasi 

situs sejarah 
dan keterangan 
sejarahnya 
dalam akun 
medsos siswa 

Tabel : Tahapan Pembelajaran 

Tahap 1 Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan belajar berlangsung di 

dalam kelas. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran 

yang hendak di capai, yaitu memperkenalkan kepada 

siswa tentang situs sejarah Patirtaan Watugede di daerah 

singosari. Guru memperkanalkan secara sekilas namun 

menarik mengenai keberadaan dan latar belakang historis 

dari keberadaan situs tersebut. Pada bagian ini berfungsi 

sebagai stimulus belajar. Penyampaian yang singkat dan 

menarik adalah upaya untuk mendorong rasa 

keingintahuan siswa lebih lanjut mengenai situs tersebut. 

Setelah rasa keinginan tahunan meningkat dengan 

berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada guru, 
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selanjutnya diberikan sebuah project untuk turun ke situs 

langsung dan mengekplorasinya. Jadi dalam pendekatan 

pembelajaran ini mengadopsi pola belajar project based 

learning (Grant, 2002; Krajcik & Blumenfeld, 2006). 

Skema belajar berbasis proyek ini sangat penting untuk 

dibiasakan bagi peserta didik generasi „z‟ untuk melatih 

tanggung jawab dan kreativitas mereka (Bell, 2010; 

Larmer & Mergendoller, 2012). Proyek belajar yang 

diberikan adalah mengumpulkan foto-foto menganai situs 

sejarah Patirtaan Watugede  beserta informasi sejarah dari 

pengelola. Dipilihnya proyek hunting foto, karena 

berdasarkan asusmsi peneliti bahwa itulah kegiatan yang 

menarik dan populer dilakukan. Pastinya akan menjadi 

kegiatan belajar yang menyenangkan(Baid & Lambert, 

2010). Selanjutnya guru memberikan intruksi yang jelas 

mengenai kegiatan belajar dilapangan yang akan 

dilakukan oleh peserta didik beserta luaran kegiatan yang 

harus dipenuhi. Untuk selanjutnya siswa yang sudah 

terbagi dalam kelompok belajar untuk menyusun rencana 

kegiatan beserta kebutuhanya. Pemberian intruksi yang 

jelas ini penyusunan rencana kegiatan belajar yang 

matang berperan penting terhadap berhasil dan 
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terlaksanaya pembelajaran (Sulistyo & Wiradimadja, 

2019). 

Contoh Informasi singkat dan menarik yang 

dijadikan stimulus eksplorasi siswa mengenai patirtaan 

watugede yang disampaiakan oleh guru yaitu : Menurut 

kitab Pararaton, Petirthaan Kendedes dulu dikelilingi 

Taman Boboji. Petirthaan ini dulunya merupakan 

kaputren, yakni tempat putri kerajaan. Kaputren 

merupakan tempat khusus dan sakral sehingga tidak 

sembarang orang boleh masuk,  ketika seorang putri 

berusia 7 tahun, ia akan disucikan dengan dipingit dan 

diajarkan menyelami kehidupan alam semesta, berbakti 

kepada orang tua, Rsi dan leluhur. Putri akan melakukan 

mandi ruwat atau siraman penyucian diri salah satunya di 

petirthaan yang tidak bisa dimasuki sembarang orang 

pada eranya ini. Sedangkan hukuman yang diberikan pada 

pelanggar aturan yaitu laki-laki yang memasuki daerah 

terlarang tersebut adalah mati dipancung atau disebut 

hukuman di depan batu 

Tahap 2 Pelaksanaan 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

215 
 

Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan belajar 

langsung di lapangan. Mereka dapat melihat secara 

langsung keberadaan dan kondisi situs patirthaan Watu 

gede, pembelajaran dengan melihat langsung dalam 

kehidupan mereka dapat dimaknai sebagai pembelajaran 

kontekstual (Cobern, 2012; Johnson, 2002).  Mereka 

melakukan kegiatan eksplorasi situs dengan 

mendokumentasikanya dalam berbagai sudut pandang 

sesuai dengan rencana kegiatan belajar yang telah 

direncanakan. Selain itu mereka juga mengumpulkan 

berbagai informasi dari pengelola, pengunjung lain 

maupun warga sekitar mengenai patirthaan watu gede. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : 

Foto Keterangan 

 

 
 

Lanskap Permukaan 

Patirthaan Watugede 

atau dikenal juga 

dengan patirthaan Ken 

Dedes, sosok wanita 

berpengaruh besar 

dalam sejarah kerajaan 

Singosari. Secara 

topografi berada pada 

posisi cekungan 
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sehingga dapat 

menampung air dari 

sumber. 

 

 
 

 

 

Lanskap petirthaan 

dengan sudut pandang 

pancuran kuno (jala 

dwara) dari pahatan 

batu yang menunjukkan 

wujud arca yang 

kondisinya sudah tidak 

utuh. Namun desain 

aliran air dari 

paduksanya masih 

dapat kita saksikan 

hingga saat ini 

 

 

Sumur tua yang terletak 

dibagian ujung bagian 

timur utara patirtaan, 

tepat di bawah pohon 

besar merupakan 

sumber air dari 

patirthaan yang terus 

mengalirkan airnya 

sepanjang tahun. 

 

Dikenal dengan sebutan 

batu gores, sebuah batu 

yang terletak tepat 
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berdekatan dengan 

sumber air dengan 

posisi lebih tinggi dari 

posisi kolam patirthaan 

 

 
 

 

Kegiatan belajar dengan 

Pengambilan Gambar 

foto dan Video. Pada 

kegiatan belajar 

tersebut mendapatkan 

keterangan penjelasan 

menganai sejarah 

patirthaan watu gede 

dari ahli sejarah. 

Sumber Foto : Dokumentasi Peneliti 

Tahap 3 Evaluasi 

Pada tahapan ini kegiatan belajar kembali ke dalam 

ruang kelas dan terjadi interaksi aktif kembali antara guru 

dengan siswa dan siswa-dengan siswa (Burns* & Myhill, 

2004). Karena pendekatan pembelajaranya adalah student 

center maka pada tahapan ini komunikasi antar siswa 

dalam kelompok belajar lebih diutamakan. Bentuk dari 
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interaksi mereka adalah bertukar pengetahuan mengenai 

informasi yang diperoleh dari hasil ekplorasi mereka. Para 

siswa menunjukka hasil pengambilan foto dan video 

mereka terkait situs patirtaan yang didokumentasikan 

beserta dengan keterangan sejarah yang mereka dapat 

kumpulkan. Pada tahap ini guru hanya berperan sebagai 

klarifikator akan keterangan sejarah yang dikumpulkan 

oleh para siswa. Pada tahap selanjutnya guru beserta para 

siswa merefleksikan tentang kegiatan belajar mereka dan 

nilai pengalaman apa yang dpat mereka peroleh dari 

kegiatan belajar hunting picture di lapangan. Berikutnya 

adalah memberikan penilaian akan efektifitas kegiatan 

pembelajaran ini berdasarkan kepada ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan di awal sebelum 

kegiatan lapangan dilaksanakan (Widoyoko, 2009). 

Materi penutup sebagai klarifikasi yang diberikan 

oleh pengajar kepada siswa adalah materi pokok 

mengenai sejarah Patirtaan Watugede yang selanjutnya 

dapat dikonfirmasikan dengan keterangan sejarah yang 

diperoleh oleh siswa. Materi dari Guru tersebut secara 

garis besar sebagai berikut ; 
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Patirtaan Watugede Kendedes terletak di Desa Watu 

Gede daerah Singosari. Bangunan yang  dibangun sekitar 

pada abad 14 ini disinyalir memiliki keterkaitan dengan 

Candi Singosari. Sumber air yang ada di petirthaan ini 

berasal dari bawah sebatang pohon yang tumbuh di timur 

tebing. Air yang dipancarkan juga jernih dan dialirkan ke 

dalam dua buah kolam yang terletak di utara dan selatan. 

Kolam yang ada di utara lebih tinggi dari pada kolam 

yang ada di selatan (Sunyoto, 2001, p. 49). 

Petirtaan Watu Gede terletak di antara perbatasan 

Desa Pagentan dan Watu Gede, kurang lebih 200m 

sebelah timur dari stasiun kereta api Kecamatan Singosari. 

Petirthaan ini ditemukan tahun 1925 dan kala itu 

dilindungi oleh Dinas Kolonial Purbakala Hindia Belanda. 

Bentuk patirtaan alami yang mendapat tambahan 

pengerjaan lebih lanjut secara artifisial terdapat di situs 

patirtaan Watu Gede, Singosari Malang. Sumber air alami 

ini merupakan sumber air yang melalui beberapa 

tambahan seperti menambah pancuran sebagai jalan 

keluarnya air atau memperkokoh dinding kolam. Pada 

saat melakukan observasi di patirtaan ini bulan Juli 2018, 
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pengelola menambah jumlah kolam agar dapat 

difungsikan dengan baik. 

Sebagaimana namanya yakni “Patirtaan Kendedes”, 

dahulu daerah ini menjadi lokasi siraman putri Kendedes. 

Putri Kendedes dikisahkan telah menikah dengan seorang 

bernama Tunggul Ametung. “Bersama suaminya, ia naik 

kereta berpesiar ke taman Boboji.” Ken Angrok 

memasuki taman itu dan melihat cahaya biru yang keluar 

dari antara kaki Kendedes saat turun dari kereta untuk 

siraman. Akhirnya Ken Angrok berlari menemui gurunya 

yang bernama Lohgawe untuk menanyakan makna dari 

apa yang ia lihat. (Abimanyu, 2014). Lohgawe 

menjelaskan bahwa itu adalah tanda-tanda seorang putri 

Nareswari yang artinya kelak akan melahirkan keturunan 

raja-raja besar. Berita dari pendeta Lohgawe ini makin 

menyulut keinginan Ken Angrok untuk meminang 

Kendedes yang berparas jelita tersebut. 

Keberadaan kolam pemandian di Desa Watu Gede 

yang berdekatan dengan Desa Taman Harjo menunjukkan 

keterkaitan bahwa dahulu petirthaan atau pemandian ini 

berada di satu kompleks taman kerajaan. Pola patirtaan ini 
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berbentuk U dan bersandar pada lereng atau bukit. Pada 

dinding batu bata yang sederhana terdapat sembilan buah 

pancuran yang dihiasi dengan lukisan-lukisan. Ada 

kemungkinan bahwa patirtaan ini juga memiliki 

keterkaitan dengan Candi Singosari (Herwindo, 2015)   

Terdapat beberapa ornamen yang melengkapi 

kesakralan Patirtaan Kendedes. Pada bagian dinding batu 

bata terdapat sembilan pancuran yang masing-masing 

memiliki relung kecil namun kini hanya tampak sebuah 

potongan arca Dewa Siwa berbentuk putri atau yang biasa 

disebut Jala Dwara. Pada buku panduan patirtaan 

Kendedes yang berjudul Latar Belakang Pengertian Situs 

Patirtaan Ken Dedes Watugede karya Bapak Agus Irianto 

dikatakan bahwa  

“ …putri mengeluarkan air suci dengan bentuk arca 

yang beraneka ragam. Dengan harapan agar seorang putri 

bisa mempunyai siwat-sifat seperti dewa seiring dengan 

doa dan permohonan pada Dzat Tunggal.”  

Di Patirtaan Watu Gede Kendedes juga terdapat 

beberapa batu yang dinamakan batu gores. Tidak 

diketahui dimana lokasi asal batu ini namun pada 
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masanya batu ini difungsikan untuk mengasah pedang 

para algojo yang bertugas mengeksekusi laki-laki yang 

memasuki wilayah kaputren. Selain batu gores, sebuah 

sumur tua juga dapat dijumpai di Petirthaan Kendedes. 

Sumur ini menuju sungai besar bawah tanah yang bisa 

tembus pantai selatan dengan tujuan untuk 

menyelamatkan anggota kerajaan khususnya sang Putri 

bila keraton dalam keadaan genting.  

Kesimpulan  

Pembelajaran Sejarah merupakan pembelajaran 

yang sangat penting dari segi subtansi dan nilai 

pendidikan yang dapat dipetik dari sajian materi yang 

diajarkan. Namun problematika mengenai pembelajaran 

sejarah yang dewasa ini terjadi merupakan permasalahan 

bersama yang harus menjadi tantangan bagi para pengajar 

untuk berinovasi dalam pembelajaran. Salah satu 

inovasinya adalah dari sisi metode pembelajaranya atau 

strategi dari mengajarkan sejarahnya. Terlebih yang kita 

hadapi pada saat ini hingga kedepan adalah generasi yang 

memiliki pola belajar yang sangat berbeda dengan pola 

belajar yang selama ini berlangsung. Gagasan inovasi 
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yang ada dalam tulisan ini adalah metode pembelajaran 

sejarah „‟Picture Hunting‟‟ dengan pemanfaatan salah 

satu situs sejarah local yaitu Patirtaan Watugede Malang. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi kedalam tiga 

tahap dengan rincian kegiatan belajar dan hasil belajar 

dari setiap tahapnya. Disusunya gagasan pembelajaran ini 

dalam rangka solusi alternatif terhadap kondisi 

pembelajaran sejarah saat ini untuk dapat lebih diterima 

dan dinikmati oleh subjek belajar. Kegiatan belajar ini 

merupakan kegiatan belajar yang inovatif dan 

menyenangkan dengan tetap berpegang pada prinsip 

belajar sejarah yang semestinya. 

 

  



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

224 
 

Daftar Referensi 

Abimanyu, S. (2014). Babad Tanah Jawi. Yogyakarta: 

Laksana. 

Alfian, M. (2011). Pendidikan Sejarah dan Permasalahan 

yang Dihadapi. KHAZANAH PENDIDIKAN, 3(2). 

Baid, H., & Lambert, N. (2010). Enjoyable learning: the 

role of humour, games, and fun activities in nursing 

and midwifery education. Nurse Education Today, 

30(6), 548–552. 

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st 

century: Skills for the future. The Clearing House, 

83(2), 39–43. 

Benešová, A., & Tupa, J. (2017). Requirements for 

education and qualification of people in Industry 

4.0. Procedia Manufacturing, 11, 2195–2202. 

Bloem, J., Van Doorn, M., Duivestein, S., Excoffier, D., 

Maas, R., & Van Ommeren, E. (2014). The Fourth 

Industrial Revolution. Things Tighten. 

Burns*, C., & Myhill, D. (2004). Interactive or inactive? 

A consideration of the nature of interaction in whole 

class teaching. Cambridge Journal of Education, 

34(1), 35–49. 

Cobern, W. W. (2012). Contextual constructivism: The 

impact of culture on the learning and teaching of 

science. In The practice of constructivism in science 

education (pp. 67–86). Routledge. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

225 
 

Emzir. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan 

Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

Farid, N. N. B. (2017). Prominent Features For 

Generation Z Learning Behavior in Digital Society 

Environment. 

Fathurrohman, M. (2015). Model-Model Pembelajaran. 

Universitas Negeri Yogyakarta. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. Retrieved From. 

Grant, M. M. (2002). Getting a grip on project-based 

learning: Theory, cases and recommendations. 

Meridian: A Middle School Computer Technologies 

Journal, 5(1), 83. 

Hasan, S. H. (2003). Problematika Pendidikan Sejarah. 

Bandung: FPIPS UPI. 

Heri, S. (2014). Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, 

Gagasan Dan Strategi Pembelajaran. Aswaja 

Pressindo. 

Herwindo, R. P. (2015). Kajian Arsitektur Percandian 

Petirtaan di Jawa (identifikasi). Research Report-

Engineering Science, 1. 

Ismail, R. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. 

USUpress. 

Johnson, E. B. (2002). Contextual teaching and learning: 

What it is and why it‟s here to stay. Corwin Press. 

Kochar, S. K. (2008). Teaching of History. Jakarta: PT 

Grasindo. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

226 
 

Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based 

learning. na. 

Kuntowijoyo. (2003). Metode Sejarah (2nd ed.). 

Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2012). Essentials for 

project-based learning. Educational Leadership, 

68(1), 34–37. 

Puncreobutr, V. (2016). Education 4.0: new challenge of 

learning. St. Theresa Journal of Humanities and 

Social Sciences, 2(2). 

Putra, Y. S. (2017). Theoritical review: Teori perbedaan 

generasi. Jurnal Ilmiah Among Makarti, 9(18). 

Sanjaya, W. (2015). Perencanaan dan desain sistem 

pembelajaran. Kencana. 

Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z goes to 

college. John Wiley & Sons. 

Strauss, A., & Corbin,  juliet. (2009). Basic of Qualitative 

Research, Grounded Theory Procedures abd 

Techniques (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Strauss, W., & Howe, N. (1991). Generation Z. 

Sulistyo, W. D., & Wiradimadja, A. (2019). Lesson Study 

(LS): Memahamkan “masalah penelitian” kepada 

mahasiswa. Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran 

IPS, 0(0), 29–37. 

Sunyoto, A. (2001). Pesona Wisata Sejarah Kabupaten 

Malang. Malang: Pemerintah Kabupaten Malang. 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

227 
 

Titisari, E. Y., & Wulandari, L. D. (2018). Water 

Resource as Axis-Mundi: an Effort to Preserve 

Water Resource Sustainability. IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, 213, 

012005. IOP Publishing. 

Wardoyo, S. M. (2013). Pembelajaran Konstruktivisme. 

Bandung: Alfabeta. 

Widja, I. G. (2018). Pembelajaran Sejarah yang 

Mencerdaskan, Suatu Alternatif Menghadapi 

Ancaman Kehidupan Berbangsa Berlandaskan Ke-

Indonesiaan. Jakarta: Krishna Abadi Publishing. 

Widoyoko, E. P. (2009). Evaluasi program pembelajaran 

(Vol. 91). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Wright, G. B. (2011). Student-centered learning in higher 

education. International Journal of Teaching and 

Learning in Higher Education, 23(1), 92–97. 

Yusuf, E. (2016). Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Untuk Generasi Z. WIDYAKALA JOURNAL, 3, 44–

48. 

Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2015). Industry 4.0: 

Towards future industrial opportunities and 

challenges. 2015 12th International Conference on 

Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), 

2147–2152. IEEE. 

 

 

 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

228 
 

KONTRIBUSI KONSTRUKSIONISME DALAM 

PENDIDIKAN SEJARAH BAGI GENERASI 

MILENIAL 

Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim, S.Pd., M.Pd 

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Malang 

moch.nurfahrul.fis@um.ac.id 

ABSTRAK: Generasi milenial memiliki karakter yang 

berbeda dengan generasi sebelumnya sejak era ledakan 

internet. Generasi ini lebih banyak bersosialisasi bahkan 

belajar menggunakan gawai. Pendidikan Sejarah 

sebaiknya dapat menyesuaikan fenomena ini. Kenyataan 

sosial ini berhubungan erat dengan kehidupan 

bermasyarakat. Konsep mengenai konstruksionisme juga 

dipengaruhi oleh fenomenologi dapat membantu 

pendidikan sejarah dalam memahami generasi milenial. 

Metode penelitian artikel ini adalah studi pustaka. Teori 

konstruksionisme menekankan pentingnya objektivitas 

dan humanisme dalam pendidikan sejarah. Teori 

konstruksionisme menyoroti kebutuhan guru dalam 

menggunakan  media/model/metode yang sesuai konteks 

agar mampu menarik perhatian siswa dalam belajar.   

 

Kata-kata Kunci: konstruksionisme, pendidikan 

sejarah, generasi milenial 
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PENDAHULUAN 

 Masyarakat terbentuk dari sekumpulan manusia 

yang selalu berproses. Berger dan Luckman melihat 

masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga 

momen dialektis yang simultan, yaitu eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi serta masalah legitimasi 

yang berdimensi kognitif dan normatif, inilah yang 

dinamakan kenyataan sosial (Sriningsih, 2010:143). 

Kenyataan sosial ini berkaitan erat dengan kehidupan 

bermasyarakat. Generasi milenial merupakan bagian dari 

masyarakat Indonesia saat ini yang berproses dalam arus 

globalisasi. 

 Menurut Wahono (2018:4) generasi milenial 

banyak memakai teknologi komunikasi instan seperti 

email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti 

facebook dan twitter, dengan kata lain generasi Y ialah 

generasi yang tumbuh pada era ledakan internet. Generasi 

ini menyukai teknologi yang canggih dalam 

berkomunikasi dengan orang lain secara cepat. Generasi 

ini menganggap orang yang menggunakan cara 

komunikasi lama seperti surat dan telegraf sudah 
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ketinggalan zaman. Sama seperti halnya dalam 

pendidikan, guru yang masih menggunakan metode 

pembelajaran berupa ceramah saja tanpa memanfaatkan 

teknologi yang bagus, maka pembelajaran tersebut 

dianggap kurang menarik. Jika sejarah tidak menarik 

untuk dibaca, maka tidak akan ada minat untuk 

mempelajari sejarah (Khakim 2016). 

Kebutuhan generasi ini terhadap perangkat 

komunikasi dan informasi seperti ponsel, laptop dan tablet 

serta pula internet itu sangat tinggi dibandingkan generasi 

sebelumnya. Bagi generasi milenial, internet bukan hanya 

sebagai alat atau media komunikasi, melainkan bagian tak 

terpisahkan dalam kehidupan mereka. Internet bukan lagi 

kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer 

(Ali & Purwandi, 2018). Sebagai bagian dari masyarakat, 

generasi milenial perlu mendapat perhatian khusus.  

Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi 

milenial kurang peduli dengan lingkungan sosial (Faiza, 

dkk, 2018). Hal ini terjadi karena generasi milenial lebih 

banyak berinteraksi dengan teknologi informasi daripada 

dengan lingkungan sosial. Teori konstruksionisme 

bertujuan untuk memahami generasi milenial dalam 
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tatanan sosial. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan 

metode studi pustaka (Zed, 2004) untuk mendeskripsikan 

kontribusi konstruksionisme dalam pendidikan sejarah 

bagi generasi milenial. 

PEMBAHASAN 

Konstruksionisme bagi Generasi Milenial 

 Perkembangan ilmu-ilmu sosial ditunjang oleh 

pengaruh pemikiran model rasionalitas teknokratis yang 

dianut para teknokrat, polisi, birokrat, kelompok 

profesional lainnya serta ilmuwan dari disiplin ilmu 

lainnya. Ilmu-ilmu sosial dikembangkan sejauh menjadi 

sarana teoritis untuk memperoleh tujuan-tujuan praktis, 

yang tersirat dalam berbagai perekayasaan sosial 

(Sriningsih, 2010:146). Tujuan ilmu sosial ialah untuk 

mengkaji fenomena tersebut di atas secara logis dan 

naratif untuk diambil suatu nilai, terutama generasi 

milenial. 

 Sebelum membahas generasi milenial lebih jauh, 

maka perlu dikenali dulu konsep konstruksionisme. 

Sosiologi pengetahuan mendapat proporsi akarnya dari 
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Marx, yakni bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh 

keberadaan sosialnya. Memang telah banyak perdebatan 

tentang macam determinasi yang bagaimana yang 

sebenarnya dimaksudkan oleh Marx (Sriningsih, 

2010:147). Determinasi sosial berkaitan dengan 

keberadaan sosial. Jadi semakin tinggi posisi atau taraf 

pemahaman sosial suatu masyarakat, maka semakin tinggi 

perhatian masyarakat pada permasalahan sosial yang 

berujung pada reformasi sosial. 

 Beberapa sosiolog berpendapat bahwa reformasi 

sosial membutuhkan bantuan pemerintah, sementara yang 

lain mengemukakan pendapat laissez-faire,  dengan 

mengemukakan bahwa berbagai kompenen masyarakat 

harus dibiarkan memecahkan masalah mereka sendiri 

(Ritzer dan Douglas, 2009:208). Reformasi sosial tidak 

selalu berasal dari pemerintah, tetapi merupakan wujud 

dari kesadaran dan pergolakan masyarakat. Contoh 

fenomena yang tepat untuk mendukung teori ini terlihat 

pada peristiwa Jakarta 1998 yang menunjukkan peran 

pemuda dalam melakukan reformasi pemerintahan. Kasus 

ini mirip dengan kasus demo mahasiswa Sorbone di 

Prancis pada tahun 1968. Perbedaan yang mencolok ialah 
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demo atau aksi mahasiswa di Prancis berlangsung damai 

sedangkan di Indonesia berlangsung anarkis dan kacau. 

Guru harus mampu memahami konteks dari kedua 

peristiwa tersebut ketika mengajarkanya pada generasi 

milenial.  

 Berger menggunakan pengalaman pribadinya 

dalam merancang teori konstruksionisme. Berger 

menyebut “kehilangan orientasi” sebagai contoh ketika 

Berger mengalami kecelakaan dan jatuh pingsan. Berger  

merasakan suatu dorongan yang hampir naluriah untuk 

“mengorientasikan” atau mengenali kembali diri Berger 

dalam struktur waktu kehidupan sehari-hari. Berger 

melihat jam tangan dan mencoba mengingat-ingat 

kembali nama hari itu. Berger melakukan semua tindakan 

itu untuk mengidentifikasi dan memasuki kembali 

kenyataan hidup sehari-hari (Berger dan Luckmann, 

2013:39). Hal ini yang harus dilakukan guru yaitu 

mengidentifikasi minat belajar generasi milenial. Seiring 

perkembangan zaman, pendidik harus meninggalkan cara 

lama agar sukses membimbing generasi Z menghadapi 

masa depan. Sangat diperlukan inovasi dalam mengajar 

anak generasi Z, karena mereka mempunyai konsep 
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berpikir yang berbeda (Purnomo, Ratnawati, and Aristin 

2018).  

Sosilog menyimpulkan bahwa memang benar 

bahwa seseorang bisa nyata bagi orang lain tanpa melalui 

perjumpaan tatap muka, tetapi berkat reputasinya, 

umpamanya, atau karena seseorang telah 

berkorespondensi atau berkomunikasi dengan orang lain 

itu (Berger dan Luckmann, 2013: 39). Pemikiran Berger 

ini tepat untuk melihat fenomena pada masa sekarang ini. 

Kecanggihan teknologi membuat manusia bisa dekat 

dengan siapa saja, tetapi justru bisa menjauhkan dengan 

hal yang ada di sekitarnya. Contohnya media sosial 

merupakan hal yang sangat digemari saat ini karena bisa 

mendekatkan manusia dengan orang lain yang diidolakan. 

 Pusat perhatian Berger terhadap hubungan antara 

pemikiran manusia dan konteks sosial dimana pemikiran 

itu muncul, bertolak dan berkembang dari hasil kajiannya 

tentang persoalan agama (Wirawan, 2013:106). Perhatian 

kajian Berger memusatkan hubungan antar manusia 

sebagai permasalahan yang serius karena selalu dinamis 

dan tidak dapat diprediksi. Generasi milenial termasuk 

bagian masyarakat yang selalu dinamis, terutama sejak 
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kemunculan globalisasi. Besarnya dampak globalisasi 

terhadap kehidupan manusia terutama untuk bangsa 

Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif di era 

sekarang ini maka perlu adanya daya tangkal dan daya 

cegah masyarakat yang baik khususnya pada generasi 

milenial (Lalo 2018). 

 Berger mengungkapkan bahwa proses seperti itu 

merupakan suatu konstruksi sosial masyarakat dalam 

sejarah perjalanan panjang di masa silam hingga masa 

kini, dan masa yang akan datang. Berger juga berusaha 

untuk menggabungkan banyak perspektif dari berbagai 

mazhab dan teori sosiologi, dengan lebih memusatkan 

pada satu aspek dan mengeser aspek lainnya, sehingga 

menjadi satu konstruksi teoritis yang memadai (Wirawan, 

2013:106). Peter Berger menggunakan rancangan tiga 

momen dialektis itu untuk mempermudah dalam 

memahami hubungan generasi milenial yang dinamis. 

Pemikiran Peter Berger ini telah melalui banyak tahap 

kajian yang mendalam. Pemikiran Peter Berger dan 

Thomas Luckman ini cocok dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengkaji nilai-nilai yang terkandung 

dalam pendidikan sejarah. 
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 Penyebaran pengetahuan dalam masyarakat 

tentang unsur-unsur tertentu dari kenyataan sehari-hari 

bisa menjadi sangat kompleks dan justru membingungkan 

bagi orang luar. Berger tidak hanya tidak memiliki 

pengetahuan yang dianggap diperlukan untuk 

menyembuhkan suatu penyakit secara fisik, bahkan 

Berger mungkin tidak mempunyai pengetahuan tentang 

yang mana di antara banyak dokter spesialis yang 

memiliki wewenang untuk mengobati penyakit tersebut 

(Berger dan Luckmann, 2013: 62). Pemikiran 

konstruksionisme Berger ini berguna untuk membantu 

memahami kenyataan sosial yang kompleks pada generasi 

milenial karena setiap manusia dan peristiwa memiliki 

kondisi sosial yang berbeda sehingga membentuk sejarah 

yang juga berbeda. 

 Pemikiran dan keadaan sosial manusia satu dan 

lainnya itu berbeda karena adanya pengaruh lingkungan 

yang juga berbeda. Artinya, manusia yang sedang 

berkembang tidak hanya berhubungan secara timbal-balik 

dengan suatu lingkungan alam tertentu, tetapi dalam suatu 

tatanan budaya dan sosial yang spesifik, yang 

dihubungkan dengannya melalui perantaraan orang-orang 
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berpeengaruh (significant others) yang merawatnya 

(Berger dan Luckmann, 2013: 65).  Hal inilah yang coba 

ditawarkan dalam konstruksionisme yaitu memahami 

hubungan timbal balik generasi milenial sebagai manusia 

antar manusia dan diri manusia itu sendiri dengan keadaan 

sosial yang berbeda-beda. 

 Manusia terbentuk melalui proses panjang mulai 

dari orientasi sampai tergabung dalam kehidupan 

bermasyarakat. Periode dimana organisme manusia 

berkembang ke arah penyelesaiannya dalam hubungan 

timbal-balik dengaan lingkungannya juga merupakan 

periode dimana diri-manusia (human self) terbentuk. 

Maka pembentukan diri juga harus dimengerti dalam 

kaitan dengan perkembangan organisasi yang berlangsung 

terus dan dengan proses sosial dimana diri itu 

berhubungan dengan lingkungan manusia yang alami dan 

yang manusiawi melalui orang-orang yang berpengaruh 

(Berger dan Luckmann, 2013: 68).  

 Keberadaan manusia yang sendirian adalah 

keberadaan pada tingkat binatang (yang sudah tentu, juga 

terdapat pada manusia seperti pada binatang lainnya). 

Begitu peneliti mengamati fenomena-fenomena yang khas 
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manusiawi, maka peneliti memasuki bidang sosial. 

Kemanusiaan manusia yang spesifik dan sosialitasnya 

jalin-menjalin secara tak terlepaskan lagi. Homo sapiens 

selalu, dan sekaligus pula, adalah homo socius (Berger 

dan Luckmann, 2013: 70). Setiap generasi milenial 

memang memiliki permasalahan yang berbeda, tetapi 

manusia sebagai mahluk sosial yang selalu membutuhkan 

manusia lain. Setiap manusia memiliki generasi yang 

berbeda-beda. 

 Enam kelompok generasi tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda – beda. Generasi paling muda 

yang baru memasuki angkatan kerja adalah generasi Z, 

disebut juga Generation atau generasi internet. Generasi Z 

memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi generasi Z 

mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu 

waktu (multi tasking) seperti: menjalankan sosial media 

menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan 

mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun 

yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia 

maya. Sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi 

dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap kepribadian (Putra, 2016). 
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Dalam masyarakat-masyarakat primitif, ritus-ritus 

transisi (rite de passage) merepresentasikan fungsi 

ekonomis ini dalam bentuknya yang murni. Periodisasi 

biografi ini dilambangkan pada tiap tahap dengan 

mengacu kepada keseluruhan makna-makna manusiawi 

(Berger dan Luckmann, 2013: 135). Konstruksionisme 

dalam pendidikan sejarah dapat dilihat pada pemilihan 

model/metode/media pembelajaran. Bentuk 

model/metode/media pembelajaran harus menyesuaikan 

dengan minat generasi milenial seperti menggunakan 

media sosial untuk pembelajaran misalnya akun Instagram 

historia yang banyak memuat informasi sejarah atau 

mengerjakan kuis dengan aplikasi Google Form yang 

menarik. Guru juga harus ingat untuk menekankan sisi 

humanisme pada siswa melalui reflesi pembelajaran agar 

siswa mampu mengambil nilai karakter. 

Kelebihan dan Kekurangan Konstruksionisme dalam 

Pendidikan Sejarah 

 Kelebihan konstruksionisme antarra lain dapat 

digunakan dalam memandang segala peristiwa sejarah 

secara manusiwai. Menerima materi baik dan buruk dalam 
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peristiwa itu dari sudut pandang manusia. Bagi manusia 

dunia ini menjadi kenyataan yang dominan dan yang 

diberi batasan (Berger & Luckman, 2013:248). Pandangan 

manusia yang mendominasi tanpa didukung dengan data 

di lapangan akan menimbulkan kecenderungan bias dalam 

menafsirkan suatu peristiwa sejarah dalam pembelajaran 

sejarah. Guru dapat mengajak siswa sebagai generasi 

milenial melakukan studi literasi menggunakan teknologi 

informasi untuk meningkatkan daya kritis siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas. 

Guru harus mampu membimbing generasi milenial 

dalam menggunakan sumber informasi dari internet agar 

tidak mengakses informasi yang salah / hoaks. Manusia 

melahirkan kenyataan dan menciptakan dirinya sendiri 

dalam dialektika antara alam dan dunia (Berger & 

Luckman, 2013:249). Kegunaan teori konstruksionisme 

ialah mampu melakukan pendalaman kajian dalam kedua 

dilaktika tersebut. Pendalaman ini dilakukan dengan 

melibatkan sudut pandang pribadi manusia cenderung 

kurang objektif apabila tidak didukung data yang 

memadai. Kelebihan dan kekurangan teori 

konstruksionisme dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Kelebihan Kelemahan 

Memandang secara 

manusiawi 

Cenderung bias 

Mampu mendalami Kurang objektif 

Dari tabel di atas, kekurangan generasi milenial 

dapat dilihat dari teori konstruksionisme  yaitu cenderung 

bias karena derasnya arus informasi yang generasi 

milenial akses dari internet. Internet menjadi sumber 

informasi dan pengetahuan bagi generasi milenial. Apa 

pun kebutuhan informasi yang mereka perlukan, sebagian 

besar mereka peroleh dari internet dan media sosial 

(Ambarwati and Raharjo 2018). Selanjutnya kurang 

objektif karena generasi milenial hanya suka mengakses 

hal/tema yang disukainya. Generasi milenial kurang 

menyukai fakta-fakta sejarah yang tidak sesuai dengan 

minatnya maka guru harus membimbing generasi milenial 

untuk melihat setiap peristiwa sejarah secara manusiawi, 

kritis dan objektif. 

Kontribusi Kontruksionisme dalam Pendidikan 

Sejarah bagi Generasi Milenial 
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Pendidikan sejarah dan kaitannya dengan sejarah 

memandang bahwa peristiwa sejarah tersebut harus dikaji 

secara menyeluruh. Hal ini berkaitan juga dengan 

konstruktivisme. Konstruktivisme memandang bahwa 

pengetahuan individu merupakan hasil dari proses 

membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam 

sistem kognisi individu (Suratno, 2008:1). Perbedaannya 

dengan konstruksionisme ialah konstruksionisme dalam 

pendidikan sejarah terletak pada kemampuannya dalam 

melihat segala sesuatu secara objektif. Pendidikan sejarah 

harus menyampaikan fakta sejarah apa adanya dan dari 

berbagai sisi baik dalam hal negatif maupun positif, justru 

kedua hal itu yang membuat fakta sejarah jadi manusiawi. 

Eksternalisasi adalah usaha ekspresi diri manusia ke 

dalam dunia luar, baik kegiatan mental maupun fisik 

(Muslich, 2008:151). Setiap tokoh dalam sejarah mana 

pun pasti memiliki kaitan dengan aspek yang ada di luar 

dirinya dan lingkungannya. Misalnya Hamka yang lahir 

dan besar di keluarga ulama, maka pemikirannya di masa 

depan juga dipengaruhi oleh Islam. Guru dapat 

menjelaskan latar belakang ini dalam mengajarkan sejarah 

kepada generasi milenial dengan menampilkan video 
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dokumenter Hamka yang dapat diakses dengan mudah di 

YouTube.  

Objektivikasi adalah hasil yang telah dicapai baik 

mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. 

Hasilnya berupa realitas objektif yang terpisah dari 

dirinya. Bahkan, realitas objektif yang dihasilkan 

berpotensi untuk berhadapan (bahkan mengendalikan) 

dengan si penghasilnya (Muslich, 2008:151-152). 

Objektifitas dalam pendidikan sejarah misalnya dalam 

materi biografi pahlawan juga penting sebagai cara untuk 

menjaga jarak dengan tokoh biografi agar melihat sisi lain 

tokoh tersebut. Hasilnya nanti penyusunan biografi jadi 

lebih ilmiah dan tidak bias. Generasi milenial bisa 

dibimbing untuk mengakses dan mengumpulkan 

informasi selengkapnya mengenai tokoh pahlawan 

tersebut melalui internet. Setelah terkumpul, maka 

generasi milenial diarahkan untuk mengidentifikasi dan 

mengkritis mana informasi yang salah dan benar.  

Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia 

objektif ke dalam kesadaran subjektif sedemikian rupa 

sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau 

dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah 
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terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala 

realitas di luar kesadarannya, dan sekaligus sebagai gejala 

internal bagi kesadaran (Muslich, 2008:152). Pendidikan 

sejarah khususnya pada materi biografi pahlawan jarang 

menyentuh aspek internalisasi tokoh, yaitu bagaimana 

tokoh bergulat dengan batin dan perasannya sendiri. 

Padahal segala hal yang terjadi dalam diri manusia itu 

lebih penting karena dapat memmpengaruhi tokoh 

tersebut dapat mengambil kesimpulan. Hal inilah yang 

berusaha diselami oleh konstruksionisme. Guru sejarah 

dapat menggunakan aplikasi E-book Reader untuk 

memberikan tugas merangkum biografi pada siswa. 

Generasi milenial lebih suka membaca lewat layar gawai 

daripada membaca buku biasa ditunjang aplikasi E-book 

Reader bisa dibawa kemana saja dan lebih ringan. 

Penerapan teori Berger ternyata tidak terbatas bagi 

analisis masyarakat secara makro serta pranata sosial yang 

besar, tetapi juga terhadap analisis kelompok kecil, 

misalnya: perkawinan antara suami dan istri, perilaku 

beragama, dan individu.  Agama sebagai pranata sosial, 

tunduk pada proses yang juga dialami oleh pranata 

lainnya.  Dengan kata lain, agama diciptakan oleh 
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manusia, agama mengembangkan realitas objektif, dan 

dalam dunia moderen ini agama terus melanda dan 

dilanda manusia (Ngangi, 2011:3). Pembelajaran dengan 

biografi ialah salah satu bentuk penerapan teori Berger 

dalam pranata yang mikro. Konstruksionisme dalam 

memandang pranata makro juga dapat dilakukan dalam 

mengkaji aspek sejarah kontroversial untuk mencari celah 

lain dalam menjawab persoalan sejarah kontroversial 

tersebut. Generasi milenial diharapkan tidak mudah 

terhasut berita palsu /hoaks dalam memelajari sejarah 

karena guru mampu menonjolkan pentingnya humanisme 

dalam pendidikan sejarah.    

Pendidikan sejarah harus menunjukkan khazanah 

kekayaan nilai karakter dari setiap tokoh atau 

peristiwanya. Pola sejarah manusia memang sama tetapi 

kejadian dan prosesnya tidak sama persis atau berbeda. 

Hal ini dipandang konstruksionisme sebagai hal yang 

wajar dalam memanusiakan manusia. Guru harus 

menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran 

sejarah agar generasi milenial lebih peka secara sosial. 

Guru sejarah perlu melakukan metode pembelajaran 

berbasis sosial seperti diskusi di kelas yang dipadukan 



Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

246 
 

dengan teknologi informasi, misalnya mendiskusikan 

katalog museum nasional yang ditampilkan di Instagram. 

Guru sejarah juga perlu menekankan pentingnya 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah dengan 

mengambil hikmah dari setiap materi sejarah yang 

diajarkan. Pendidikan sejarah harus menjadi penghubung 

antara generasi X, Y dan generasi Z sebagai generasi 

milenial. Penghubung ini memungkinkan pewarisan nilai-

nilai karakter yang penting untuk memupuk kepekaan 

sosial dan sisi kemanusian pada generasi milenial. 

Kepekaan sosial dan humanisme ini penting dimiliki 

generasi milenila agar dapat menghadapi arus globalisasi 

dan kecanggihan teknologi secara bijaksana dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

PENUTUP 

Generasi milenial sebagai generasi Z lebih dengan 

dengan teknologi komunikasi dan informasi sejak era 

ledakan internet. Teori konstruksionisme lebih banyak 

menekankan pentingnya objektivitas dan humanisme 

dalam pendidikan sejarah. Teori konstruksionisme juga 

menekankan pentingnya guru menggunakan 
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media/model/metode yang sesuai konteks agar mampu 

menarik perhatian siswa dalam belajar. Teori ini juga 

mengantipasi pendidikan sejarah dari isu-isu palsu/hoaks 

yang mengancam generasi milenial dalam belajar sejarah. 

Selain itu, teori ini juga menjadi penghubung antar 

generasi dalam mewariskan nilai-nilai karakter agar 

generasi sosial mampu memupuk kepekaan sosial dalam 

bermasyarakat. 
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BELAJAR DARI TEMPAT TINGGAL: 

PENGENALAN SEJARAH LOKAL BANYUWANGI 

KEPADA GENERASI Z SEBAGAI WUJUD CINTA 

SEJARAH 

Hervina Nurullita 

Universitas PGRI Banyuwangi 

hervina.nurullita@gmail.com 

Abstract: This article is write by a question what 

Generation Z needed to learn history. During the time 

learning history was like so far from daily life history 

Z generation. So, it look like so nerdy and history only 

talks and rote. Learn history will be interest if come 

from the nearest place or event of student. The nearest 

place is its village that they are living. Village has 

different history, example from the name of village or 

someone who first mbabat alas. Banyuwangi has 

many local wisdom can become media for student to 

learn history. The purpose of this research is buttom 

up learning history to Z generation to learn local 

history. This research using kualitatif method. The 

result of this research is article from any students in 

Banyuwangi. This article about story of their village 

mean local history. 

Keywords: Local history, Z generation, Banyuwangi 

Abstrak: Tulisan ini berawal dari sebuah pertanyaan 

apa sebenarnya yang dibutuhkan generasi Z dalam 

mailto:hervina.nurullita@gmail.com
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belajar sejarah. Selama ini pembelajaran sejarah bagi 

generasi Z seolah-olah jauh dari kehidupan sehari-

hari. Sehingga terkesan monoton dan sejarah hanya 

berada pada ranah ceramah dan hafalan yang sangat 

membosankan. Alangkah baiknya pembelajaran 

sejarah dimulai dari titik terdekat siswa yaitu 

kehidupan sehari-hari mereka atau sejarah lokal. 

Sejarah lokal yang terdekat adalah tempat tinggal 

mereka, desa mereka yang mempunyai sejarah 

berbeda-beda. Sebagai contoh, sejarah nama desa atau 

siapa yang pertama kali mbabat alas desa tersebut. 

Banyuwangi sangat kaya akan kearifan lokal yang 

bisa dijadikan media kepada siswa untuk belajar 

sejarah dari dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah 

peningkatan pembelajaran sejarah yang bersifat 

bottom up  kepada siswa generasi Z untuk 

mempelajari sejarah lokal yang ada disekitar mereka 

sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah. 

Metode yng digunakan adalah metode kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah kumpulan tulisan siswa-siswi di 

Kabupaten Banyuwangi tentang sejarah daerah 

masing-masing. 

Kata Kunci: Sejarah Lokal, Generasi Z, Banyuwangi 
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PENDAHULUAN 

Belajar sejarah pada tataran mendengarkan guru 

ceramah tentunya sangat membosankan bagi siswa. Hal 

ini sudah menjadi rahasia umum mengapa pembelajaran 

sejarah kurang diminati siswa. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk memperbarui pembelajaran sejarah 

dengan penciptaan berbagai metode/model pembelajaran 

sejarah yang inovatif dan menyenangkan sehingga siswa 

ikut aktif dalam pembelajaran sejarah. Tujuannya tidak 

lain adalah agar pembelajaran sejarah menjadi menarik 

dan bersifat student centered bukan lagi teacher centered.  

Sebenarnya masalah-masalah mengenai kebosanan 

dalam pembelajaran sejarah sudah dapat diatasi oleh para 

pengajar fresh graduate yang memiliki kemampuan 

beradaptasi dengan berbagai ilmu-ilmu baru tentang 

metode/model pembelajaran. Namun bagaimana dengan 

para guru senior yang masih mengandalkan ceramah 

dalam proses pembelajaran? Pembelajaran sejarah 

hendaknya belajar tentang narasi-narasi kecil yang berada 

disekitar siswa, bersifat buttom up (dari bawah keatas 

yang artinya pembelajaran sejarah dimulai dari hal yang 
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paling dekat dengan siswa yaitu tempat tinggal mereka) 

sehingga siswa bisa dengan mudah memahami apa yang 

sedang dipelajarinya. Tidak dapat dipungkiri kecanggihan 

dan kemudahan teknologi terutama bagi generasi Z yang 

sejak lahir sudah berdampingan dengan kecanggihan 

teknologi membuat mereka hanya menggerakkan jari saja 

bisa mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi jauh 

diujung dunia. Namun, apakah mereka mengenal siapa 

guru sejarahnya? Bagaimana cerita dibalik nama Desa 

yang mereka tempati? Kenalkah mereka dengan Tawang 

Alun?  Bukan ingin mengajari siswa sikap chauvinism 

dengan mengunggul-unggulkan daerahnya. Pengetahuan 

tentang sejarah lokalnya apalagi dengan mereka mencari 

tau sendiri tentang sejarah daerahnya siswa akan lebih 

mencintai apa yang sedang dipelajarinya.  

Kondisi seperti ini menurut Heidegger (dalam 

Hariyono, 2017) dijelaskan bahwa sejarah bukan sekedar 

apa yang terjadi di masa lampau (Historie) melainkan 

juga suatu proses yang sedang berlangsung, sejarah yang 

hidup, patut kita pertimbangkan dalam mempelajari dan 

mengembangkan sejarah lokal. Khususnya yang terkait 
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dengan sejarah lokal dalam proses pembelajaran kita 

berharap tidak hanya jadi penonton dan penikmat masa 

lampau melainkan juga potensial menjadi pelaku sejarah 

di masa kini dan masa depan. Tulisan ini ingin 

mengenalkan kepada siswa untuk belajar menulis 

sejarahnya sendiri. Terutama siswa yang berada di 

kabupaten Banyuwangi. Tujuannya agar sejarah local di 

Banyuwangi tidak hanya didominasi oleh sejarawan, 

namun siswa juga bisa berkontribusi menulis sejarah lokal 

daerahnya sendiri.  

Idealnya pembelajaran sejarah selalu berangkat dari 

masalah dan fenomena-fenomena lokal, agar siswa 

mempunyai perasaan memiliki dan membutuhkan 

pelajaran yang mereka terima (Supardi, 2006). 

Y.R Subakti (2010) juga menambahkan agar 

pembelajaran sejarah berhasil baik, metode yang 

dipergunakan harus bisa mengkostruk “ingatan historis”. 

Menjadikan sejarah hanya sebagai fakta-fakta hafalan 

tanpa adanya ketertarikan dan minat untuk memaknainya, 

juga mampu menggali lebih jauh lagi. Ingatan historis 

semata tidak akan bertahan lama. Supaya ingatan historis 
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bertahan lama, perlu disertai “ingatan emosional”. Ingatan 

jenis ini adalah ingatan yang terbentuk dengan melibatkan 

emosi hingga bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri 

siswa untuk menggali lebih jauh dan memaknai berbagai 

peristiwa sejarah. Proses pembelajaran kemudian tak 

hanya berhenti pada penghafalan saja, siswa bisa aktif 

dalam komunikasi dua arah dengan guru untuk 

mengutarakan pendapatnya mengenai obyek sejarah yang 

tengah dipelajari karena sedari awal ia telah merasa 

menjadi bagian dari proses pembelajaran yang penuh 

dengan makna.  

Menurut Menheim (dalam Yanuar, 2016) generasi 

adalah sekelompok manusia yang mempunyai rentang 

umur yang sama dan pengalaman historis yang sama. 

Individu yang menjadi bagian dari satu segenari adalah 

manusia-manusia yang memiliki kesamaan tahun lahir 

dalam rentang waktu 20 tahun dan berada pada dimensi 

sejarah yang sama.  

Dari penjelasan diatas ditemukan sebuah gap antara 

generasi guru dan siswa. Akan lebih mudah jika 
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memberikan pengalaman belajar kepada siswa sesuai 

karakteristik tiap-tiap generasi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Objek penelitian adalah generasi Z 

Banyuwangi. Zemke et.al (dalam Bencsik Andrea dkk, 

2016) menjelaskan bahwa generasi Z adalah kelompok 

manusia yang lahir antara tahu 1995-2010. Dilihat dari 

rentang umur diatas yang masuk dalam kategori generasi 

Z adalah siswa SMA.  

Berikut adalah gambaran alur penelitian yang 

dilakukan penulis:  

 

 

 

 

 

Diagram alir 1. Alur Penelitian 

 

Pembelajaran 

sejarah 

Sejarah lokal 

Penulisan 

sejarah 

desa/tempat 

tinggal 

Generasi Z 

Sifat: 

menyukai  

kegiatan 

sosial 
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PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu tentang pentingnya penulisan 

Sejarah lokal telah banyak ditulis. Salah satunya adalah 

Yuver dalam artikelnya yang berjudul Pembelajaran 

Sejarah Lokal: Pemahaman Kontens bagi Mahasiswa. 

Artikel ini menjelaskan tentang fungsinya pembelajaran 

sejarah local sejak dini, yaitu mahasiswa mampu 

mengetahui kehidupan sebelumnya. Selain itu sejarah 

lokah juga berfungsi sebagai local historis bagi 

mahasiswa. Dengan mengetahui sejarah localnya maka 

siswa mampu memahami lokalitas historisnya.  

Banyuwangi adalah sebuah wilayah yang 

multikultur. Berbagai etnis dan beragam budaya hidup 

berdampingan dan member warna Banyuwangi, sehingga 

ada sebutan bahwa Banyuwangi adalah Taman Mini-nya 

Indonesia. Ungkapan ini bukan hanya isapan jempol, 

tetapi memang didukung oleh kekayaan alam dan budaya 

Banyuwangi. Penelitian Sejarah Lokal, mampu mengikat 

kesadaran sejarah bagi masyarakat multikultur. 

Pembelajaran sejarah local juga mampu menjadi 

pembinaan karakter bagi siswa.  
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Dalam proses pembelajaran sejarah local, guru tidak 

hanya menjelaskan pengetahuan tentang ke-lokalan tetapi 

siswa juga harus diminta mengkaji peristiwa sejarah untuk 

memperdalam materi dan penguasaan sejarah (Romadi 

dan Ganda, 2017).  

Penelitian tentang penulisan sejarah Banyuwangi 

telah dilakukan oleh Komunitas Sejarah Banyuwangi 

(Koseba). Penelitian ini mengajak masyarakat 

Banyuwangi yang terdiri dari berbagai macam usia untuk 

menulis sebuah artikel tentang sejarah Banyuwangi. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah buku yang berjudul 

Banyuwangi dalam Mozaik. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan data dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi dan Badan Pusat Statistik Banyuwangi 

jumlah penduduk Banyuwangi berusia 15-19 tahun yang 

masuk kategori generasi Z laik-laki 61.517 perempuan 

56.629. total sebanyak 117.786 

(http://dapodik.banyuwangikab.go.id/ dan BPS, 2018). 

Jumlah tersebut jika tiap siswa menulis sejarah local di 

http://dapodik.banyuwangikab.go.id/


Pembelajaran Sejarah Berbasis Kehidupan Untuk Generasi Z 

 

259 
 

banyuwangi, Banyuwangi akan melahirkan banyak 

penulis muda yang berasal dari daerahnya sendiri.  

Salah satu karakteristik generasi Z yang ingin tau 

dan juga travelling merupakan peluang yang besar 

mengajarkan generasi Z untuk mencari sumber-sumber 

sejarah tentang bagaimana sejarah di desanya sendiri. 

Kegiatan penelitian diawali dengan konsultasi topic 

penelitian kepada guru. Tentunya topic penelitiannya 

harus sejarah daerahnya masing-masing. Agar siswa 

setidaknya tidak asing. Ini juga sebagai usaha agar siswa 

peduli dengan kehidupan masa lalunya. Guru memberikan 

pengarahan tentang apa yang harus dilakukan siswa. 

Disini terjadi komunikasi antara guru dan siswa, sehingga 

pembelajaran terjadi dua arah. Siswa akan lebih mudah 

memahami apa yang akan dilakukan daripada sekedar 

mendengar ceramah dari guru yang berjalan satu arah. 

Dengan komunikasi seperti ini siswa pun merasa dihargai 

dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Ia juga merasa 

senang karena terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Selanjutnya setelah topic penelitian disetujui oleh 

guru, siswa mulai mencari sumber tentang penelitian 
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sejarah desa. Sumber sejarah yang bisa ditemui adalah 

tetua kampung, keturunan-keturunan para pembabat deso, 

arsip di kelurahan dan kecamatan masing-masing. Selain 

itu juga kepada sejarawan local Banyuwangi. Setelah 

ditentukan sumber penelitian, siswa ditunjuk untuk 

melakukan wawancara kepada narasumber. Karena ini 

sifatnya local, pasti mereka kenal dengan narasumber 

yang telah ditentukan, bisa saja narasumber tersebut 

adalah ketua RT setempat atau bisa juga saudara mereka 

sendiri. Dengan demikian mereka tidak merasa canggung 

atau takut untuk melakukan kegiatan wawancara karena 

adanya kedekatan emosianal, wawancara akan semakin 

rileks dan siswa akan mendapatkan pengalaman 

bagaimana cara wawancara. Selain wawancara siswa juga 

harus ke kantor desa untuk mengumpulkan arsip tentang 

perjalanan desanya. Ini juga akan lebih mudah karena 

kedekatan letak wilayah.  

Setelah proses pencarian sumber berhasil, siswa 

bersama-sama guru menginterpretasi hasil wawancara dan 

data arsip. Guru mengarahkan siswa untuk membuat 

sebuah artikel. Karena ini adalah sebuah proses maka 
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perlu terus ada pengawasan dari guru kepada siswa dalam 

hal penulisan sejarah desa.  

Artikel dari penulisan sejarah desa oleh siswa 

dikumpulkan menjadi satu dan guru memberi 

penghargaan terhadap tulisan yang terbaik.  

KESIMPULAN 

Generasi Z adalah generasi yang sangat menyukai 

tantangan. Pembelajaran yang cocok untuk generasi Z 

adalah pembelajaran yang memberikan ruang kepada 

mereka untuk eksplorasi dan penghargaan terhadap diri 

mereka. Penulisan sejarah desa memberikan ruang bagi 

generasi Z untuk mengaktualisasi diri. Siswa dituntun 

untuk belajar mandiri mulai proses pencarian sumber 

hingga penulisan hasil penelitian. Penulisan sejarah desa 

oleh generasi Z ini menambah daftar penulis local 

Banyuwangi terutama dari kalangan siswa. Selama ini 

belum ada orang Banyuwangi yang menuliskan sejarahnya 

sendiri. 
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