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IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP) TERHADAP DUNIA KERJA

(SUATU TINJAUAN HISTORIS)

A. Pendahuluan
Perubahan dalam kurikulum dari CBSA ke dalam dunia

kurikulum berbasis kompetensi kemudian disempurnakan menjadi
KTSP dalam era otonomi pendidikan. Kurikulum nasional bukan
“harga mati”, dalam hal ini guru tidak lagi dipacu tuntutan dari
pemerintah pusat bukan sekadar mengajar materi, tetapi guru
berwewenang mengembangkan silabus seperti yang terdapat dalam
amanat GBHN, sekaligus sebagai landasan yuridis: Tap MPR No.
IV/MPR/1999, Bab IV-E GBHN 1999-2003.

Dalam bidang pendidikan, perlu melakukan pembaharuan
sistem pendidikan termasuk pembaharuan untuk melayani beragam
peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional
dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi
secara profesional.

Selama ini, mata pelajaran Sejarah merupakan mata
pelajaran yang tidak populer dan tidak menarik, seolah-olah ada
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kesan bahwa mata pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran
hafalan. Hal ini tampak dari siswa tamatan SMA yang memilih
masuk jurusan sejarah dari tahun ke tahun semakin berkurang.
Selain dilihat dari segi data siswa yang melanjutkan studi sejarah,
juga menipisnya nasionalisme antara lain akibat dari gagalnya
pengajaran sejarah di sekolah, tetapi sebenarnya sejarawan sering
berteriak tentang hal tersebut, tetapi pemerintah kurang
merespons. Tampak pemberian kurikulum SMA yang ditetapkan
oleh pemerintah dengan harga mati sehingga dalam pengajarannya,
selalu dilakukan secara konversional dan tidak kontekstual lagi di
mana guru harus mengajar materi untuk mempersiapkan Ulangan
Umum Bersama (UUB).

1. Landasan
•  Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003;
•  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
•  Standar Isi;
•  Standar Kompetensi Lulusan.

2. Pengertian KTSP
•  Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-
masing satuan pendidikan.

3. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP
•  Sebagai panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan

pendidikan dan untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan
SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan
SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan
kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan
pendidikan yang bersangkutan.

4. Prinsip Dasar Pengembangan KTSP
•  Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta
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kepentingan peserta didik dan lingkungannnya;
•  Beragam dan terpadu;
•  Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni;
•  Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
•  Menyeluruh dan berkesinambungan;
•  Belajar sepanjang hayat;
•  Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan

daerah.
5. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP

•  Sebagai perwujudan dan kurikulum pendidikan dasar dan
menengah;

•  Dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap
kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/
madrasah;

•  Berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi
Lulusan oleh BSNP

Dengan dirancangkan KTSP, peran guru tidak lagi ditekan
oleh materi karena dalam materi. pemerintah hanya memberikan
standardisasi. Akan tetapi, pengembangan semuanya kepada
masing-masing sekolah, baik itu silabus maupun modul bentuk tes,
disesuaikan dengan kompetensi sekolahan.

B. Fungsi dan Tujuan Pengajaran Sejarah
Fungsi:

Menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan
perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu untuk
membangun perspektif dan kesadaran sejarah dalam menemukan,
memahami, menjelaskan masa kini dan masa yang akan datang,
serta jati diri bangsa (sumber: Depdiknas Balitbag Puskur Jakarta).
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bakat dalam menyeimbangkan terbentuknya pribadi profesional
dalam rangka menerobos dunia kerja.
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Tujuan
Siswa mampu memiliki pengetahuan tentang masa lalu

untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan, serta
perubahan masyarakat dan keragaman sosial budaya dalam rangka
menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah
masyarakat dunia.

Tujuan di SMA
Mendorong siswa berpikir kritis dalam memanfaatkan

pengetahuan masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini
dan masa yang akan datang.

Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari
kehidupan sehari-hari.

Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan
untuk memahami proses perkembangan masyarakat.

C. Implikasi KTSP dalam Dunia Kerja
Secara umum, pendidikan selama ini baru ditekan pada

aspek kognitif (pengetahuan) saja sehingga sering muncul ujaran,
“Nakal tidak apa-apa asal pandai.” Sering terjadi mutu lulusan
dari lembaga pendidikan masih menjadi sorotan masyarakat.
Karena, pada umumnya, para lulusan itu hanya menguasai
pengetahuan, tetapi tidak terampil melakukan sesuatu. Maka dari
itu, dengan dicanangkan kurikulum berbasis kompetensi, idealnya
pendidikan mencakup tiga aspek.

1. Kognitif (pengetahuan);
2. Afektif (sikap);
3. Psikomotor (keterampilan).

Dengan adanya ketiga aspek tersebut, harus dijalankan
secara seimbang, artinya dalam kegiatan belajar mengajar, murid
tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga harus terampil dalam
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Gambar 1. Bagan Alur Berpikir

D. Penutup
Pembelajaran KTSP dalam dunia kerja seorang guru atau

calon guru dituntut lebih profesional dalam konteks tidak hanya
dengan bekal indeks prestasi yang baik dari segi kognitif saja, tetapi
juga diseimbangkan antara afektif dan psikomotorik untuk dijadikan
sarana penunjang sebagai fasilitator untuk siap menjadi
pendamping, penengah, dan sekaligus penegas ketika peserta didik
mengalami kemacetan dalam memecahkan permasalahan. Dalam
metode KTSP tidak lepas dari unsur, diskusi, presentasi, seminar.
Maka dari itu, dalam hal ini, seorang guru/calon guru menguasai
atau tahu tentang metode bagaimana cara mengelolanya, yang
semua hal tersebut didapat dari pengalaman ketika masih menjadi
mahasiswa dan tidak didapat dari kuliah wajib, tetapi bagaimana
inisiatif individu dalam menyikapi kebutuhan tersebut.

Hampir di setiap perguruan tinggi, untuk mencapai semua
hal tersebut, cukup tersedia banyak Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM), yang dapat dijadikan wadah penyaluran mahasiswa dalam
mencapai sikap dan keterampilan sesuai kemampuan, minat dan
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menerapkannya. Dari pengalaman dan pengamatan penulis,
khususnya dalam pembelajaran yang sering terjadi selama ini,
khususnya mata pelajaran ilmu sosial (sejarah, PKN, sosiologi,
antropologi, tata negara, dan agama), lulusan selama ini kurang
memiliki sikap positif atas nilai sosial yang berlaku dan kurang
terampil. Terampil untuk menjalani kehidupan masyarakat hal ini
dapat dilihat semakin meningkatnya perilaku menyimpang di
kalangan remaja, misalnya tawuran, hamil sebelum menikah,
perampokan dan narkoba semakin meningkat, yang banyak terjadi
di kalangan orang-orang terpelajar. Hal ini membuktikan bahwa
seorang pendidik atau para calon pendidik harus menyadari dengan
bekal pengetahuan saja tidak cukup.

Dengan adanya pembahasan kurikulum KTSP, diimbangi
otonomi atau pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan
antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota. Dengan
kondisi tersebut, seorang guru ilmu sosial harus bisa bersikap
“luwes” dalam arti tidak bisa membekali pengetahuan saja, tetapi
juga menerapkannya dalam pengalaman belajar, dalam materi
pokok diagram rincian life skill (contoh di SMA).

a. Self awereness skill meliputi: kesadaran sebagai makhluk Tuhan,
kesadaran akan eksistensi diri, kesadaran akan potensi diri.

b. Thinking skill meliputi: kecakapan menggali informasi,
kecakapan mengolah informasi, kecakapan mengambil
keputusan, kecakapan memecahkan masalah.

c. Social skill meliputi: kecakapan komunikasi lisan, kecakapan
komunikasi tertulis.

d. Akademic skill meliputi: kecakapan menghubungkan variabel,
kecakapan merumuskan hipotesis, kecakapan melaksanakan
penelitian.

Peran guru ilmu sosial dalam KTSP merupakan jabatan
profesional yang mengemban tugas untuk mengajar (teaching)
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secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta
didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi,
kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda
Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian
pada akhir jenjang sekolah.

4) Benchmarking
Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur

kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai
suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat
ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian
dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik
dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai
dengan kemampuan usaha dan keuletannya.

Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang
pencapaian benchamarking tertentu dapat diadakan penilaian
secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.
Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk melihat keberhasilan
kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan, dan dapat
digunakan untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini
dimaksudkan sebagai salah satu dasar untuk pembinaan guru dan
kinerja sekolah.

5) Penilaian Program
Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan

Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinyu dan
berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk
mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan
pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan
perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.
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yang tidak hanya tahu materi untuk disampaikan kepada siswa,
tetapi juga memerlukan kompetensi dan kiat pembelajaran ketika
mengkaji sebuah materi, misalnya ketika menjelaskan nilai dan
norma, tidak sekadar tahu artinya, tetapi seorang guru harus
menciptakan materi itu menjadi kajian yang menarik sebagai
berikut.

a. Siswa mencari bentuk norma dan nilai di lingkungan yang
menarik.

b. Siswa dapat menganalisis apakah dia pernah melanggar.
c. Siswa mencari kelemahan dan kelebihan.
d. Siswa dapat ditanamkan bagaimana cara menghadapi norma

dan nilai dengan dibekali kasus-kasus bisa melalui media massa,
televisi, dan pengalaman yang pernah dialami.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi, calon guru harus
mengenal bahwa peran utama guru bukan menggurui, melainkan
mejadi fasilitator yang harus memiliki cakrawala luas dan banyak
pengalaman, serta harus memiliki:

a. Pengetahuan,
b. Kecakapan,
c. Keterampilan yang lebih banyak ketika dibandingkan menjadi

guru.
Dahama OP dan Bhatnagar OP (1991) mengatakan bahwa

teaching is procers of creating situation that dasilate the
learing process included prepiding material, and gidance
neede by the learners (pada hakikatnya, guru mengajar adalah
menciptakan situasi yang memudahkan proses belajar siswa).

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, seorang
guru/calon guru dibutuhkan sikap yang luwes, profesional, dan
memiliki cakrawala yang luas sehingga ketika mereka sebagai
fasilitator, seperti diketahui dalam pembelajaran KBK, akan
didominasi dengan adanya belajar kelompok. Ketika diskusi, diskusi
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soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan
kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.

Ulangan umum dilaksanakan secara bersama untuk kelas
XII umumnya dilakukan ulangan umum bersama, baik tingkat rayon,
kecamatan, kabupaten/kodya, maupun provinsi. Hal ini dilakukan
terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan mutu
pendidikan dan untuk menjaga keakuratan soal-soal yang diujikan.
Di samping untuk menghemat tenaga dan biaya, pengembangan
soal bisa dilakukan oleh bang soal, dan bisa digunakan secara
berulang-ulang selama soal tersebut masih layak dipergunakan.

Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan.
Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh kompetensi dasar
yang telah diberikan, dengan penekanan pada kompetensi dasar
yang dibahas pada kelas-kelas tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir
ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap
peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan
pada tingkat di atasnya.

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui
kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan
belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses
pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas.

2) Tes Kemampuan Dasar
Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan
dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program re-
medial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir
kelas III.

3) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi
Penilaian setiap akhir semester dan tahun pelajaran

diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran

227



FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

yang sedang berlangsung sangat mungkin terjadi kemacetan-
kemacetan maka harus baik dari segi pengetahuan, kecakapan,
dan keterampilan yang luas sehingga dapat menciptakan suasana
yang menyenangkan. Baik bagi siswa maupun guru itu sendiri,
tercipta suasana persahabatan, saling mengembangkan ide-ide serta
kreativitas antarindividu siswa dan fasilitator.

1.  Hakikat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
a.  Pengertian Kurikulum

Kurikulum mempunyai batasan, baik pola lama maupun
kategori pola baru. Batasan tentang kurikulum yang dikemukakan
para ahli yang termasuk pola lama dapat dicontohkan Oemar
Hamalik (dalam Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, 1988
: 2-3) yang menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata
pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh
ijazah.

Pandangan pola lama juga dikemukakan oleh Peter F.
Olivia dalam bukunya Developing the Curriculum (1982: 4)
“……. a written plan that may have been called a curriculum.
Some how the observer knows, probably by word of mouth that
ini every school in which teachers are instructing students a cur-
riculum exists.” Pernyataan tersebut dapat kita maknai bahwa
kurikulum merupakan rencana tertulis yang ada di dalam setiap
sekolah di mana para guru mengajarkan pada siswanya.

Olivia juga menuliskan banyak penafsiran tentang kata
kurikulum yang bergantung pada kepercayaan filosofinya, antara
lain: 1) curriculum is that which is taught in school (kurikulum
adalah apa yang diajarkan di sekolah), 2) curriculum is a set of
subjects (kurikulum adalah satu set pelajaran), 3) curriculum is a
content (kurikulum adalah isi), 4) curriculum is a program of
study  (kurikulum adalah suatu program studi). 5) curriculum is a
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dan dirangsang untuk belajar bagi diri sendiri.

Dengan pedoman pada satuan pengajaran yang telah
dibuat, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong
semua siswa aktif melakukan kegiatan belajar secara nyata.
Beberapa hal yang harus tampak dalam proses belajar mengajar
menurut Sudjana, yaitu: (a) situasi kelas menantang siswa
melakukan kegiatan belajar mengajar; (b) guru tidak mendominasi
pembicaraan, tetapi lebih memberikan rangsangan berpikir kepada
siswa untuk memecahkan masalah; (c) belajar tidak hanya dilihat
dan diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, tetapi juga dilihat
dan diukur segi proses belajar mengajar yang dilakukan siswa
(Nana Sudjana, 2000: 52).

d. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan

dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir
satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian
program

1) Penilaian Kelas
Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan

umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai
proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. Ulangan
harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para
peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan
konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan
tiga kali dalam setiap semester. Ulangan harian ini terutama
ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak
menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya
sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para
peserta didik. Ulangan umum semester pertama soalnya diambil
dari materi semester pertama. Ulangan umum semester kedua
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sequence of course (kurikulum adalah suatu rangkaian pelatihan).
Semua penafsiran tentang kurikulum di atas disebutkan sebagai
suatu yang dipahami secara sempit yaitu sebagai pokok mengajar.
Akan tetapi, salah satu penafsirannya dapat kita lihat sebagai
pengertian yang luas yaitu, “curriculum is that which tought both
inside and out side school directed by the school” (kurikulum
adalah apa yang diajarkan baik di dalam dan diluar sekolah) (Oliva,
1982: 5-6).

Nasution menyatakan pengembangan kurikulum dalam
rangka meningkatkan efektivitas mengajar harus memperhatikan
lima hal yaitu: (1) menentukan kerangka umum kurikulum yang
dapat disajikan bersama, (2) menetapkan standar minimal untuk
tiap mata pelajaran atas persetujuan bersama agar tiap guru yang
mengajarkan mata pelajaran yang sama akan berusaha mencapai
standar minimal itu, bahkan bila mungkin melebihinya, (3)
menyediakan sumber belajar dan memanfaatkannya sepenuhnya,
(4) membantu tenaga pengajar muda dalam merencanakan
pelajaran dan proses belajar mengajar muda dalam merencakan
pelajaran dan proses belajar mengajar agar dapat memenuhi
standar yang ditetapkan, (5) menjamin diadakannya revisi
kurikulum secara teratur (Nasution, 1996: 13). Pendapat lain seperti
yang dikemukakan oleh Hamalik yang mengatakan bahwa
pengembangan kurikulum perlu pertimbangan sosial dengan alasan
dapat digunakan untuk: (1) mengorientasikan kurikulum kepada
pusat-pusat kehidupan (major areas of living), (2) membantu
dalam merumuskan filsafat dan tujuan-tujuan  pendidikan, (3)
membantu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan proses-proses
yang dipelajari melalui pengalaman-pengalaman kurikuler, (4)
merangsang minat murid dan usaha serta kegiatan belajar menjadi
lebih luas, (5) melengkapi dasar pengembangan unit-unit pelajaran,
(6) melengkapi dasar bagi proyek dan topik-topik pelajaran, (7)
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Dalam aspek cognitive, biasa digunakan bentuk penilaian
yang sudah umum dikenal dengan nama tes objektif, yang dapat
berupa pilihan ganda, mencocokkan, mengisi titik-titik, mengurutkan
peristiwa atas dasar kronologis dan sebagainya. Tes objektif yang
sebenarnya bersifat khas dalam pengajaran sejarah ialah membuat
identifikasi dari tokoh atau peristiwa. Aspek affective dapat
dilakukan melalui ketrampilan mencari/mengumpulkan jejak-jejak
sejarah (sumber sejarah), melakukan analisis kritis terhadap
sumber-sumber sejarah, ataupun menulis sejarah sederhana.

Aspek physikomotor dapat dilakukan lewat observasi
sehari-hari dalam mengikuti berbagai kegiatan proses belajar
mengajar (PBM) sejarah baik sikap dalam mengikuti pelajaran,
menanggapi permasalahan, partisipasi dalam diskusi maupun
dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh guru.
Tuntutan ini sesuai dengan tujuan akhir pelajaran sejarah yang
hakekatnya pada bidang sikap itu sendiri, yakni yang menyangkut
perubahan sikap siswa yang positif sebagai anggota masyarakat
perubahan sikap siswa yang positif sebagai anggota masyarakat,
bangsa dan negara (Sartono Kartodirdjo, 1982: 75).

Sehubungan dengan itu, maka kedudukan evaluasi bukan
saja sebagai fase untuk mengetahui pencapaian tujuan, tapi
sekaligus sebagai feedback (umpan balik) kepada guru sebagai
dasar untuk memperbaiki PBM bahkan lebih jauh untuk
mengetahui ketrampilan dan sikap siswa.penentuan jenis evaluasi
yang dilaksanakan haruslah untuk memperoleh bahan informasi
yang cukup lengkap tentang anak didik. Artinya aspek bakat, minat,
sikap dan sosial mendapat perhatian yang cukup. Dalam hal ini
guru mempunyai acuan yang jelas yaitu kurikulum yang berlaku.
Keterlibatan siswa berkaitan erat dengan pemilihan model yang
dilakukan oleh guru; pada prinsipnya dalam kegiatan PBM siswa
harus aktif supaya pelajaran dapat hidup. Para siswa harus didorong
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melengkapi dasar pengembangan pelajaran yang bertujuan
penyelesaian suatu masalah, (8) melengkapi proyek kerjasama
sekolah dan masyarakat, di mana para siswa dapat berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat (Oemar Hamalik, 1992: 53).

Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, diusahakan
kerjasama bantuan dari pihak kepala sekolah, guru, bahkan juga
dari pihak orang tua dan masyarakat pada umumnya. Tersedianya
kurikulum dengan komponen-komponennya serta pemahaman
terhadap isi, prinsip dan hal-hal yang berkenaan dengan kurikulum
itu sendiri merupakan bekal utama di dalam terlaksananya
kurikulum itu sendiri merupakan bekal utama di dalam
terlaksananya kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, bagaimanapun
lingkup kurikulum dengan segala pemahaman yang tangguh perlu
disertai bukti keterlaksanaannya di lapangan. Hamalik
mengemukakan betapa bagusnya dan indahnya semua kurikulum
pada akhir terletak di tangan pribadi guru. Guru, pada dasarnya,
paling mengetahui tentang berbagai masalah tentang kurikulum
yang dilaksanakan.

Pendapat Robertson seperti yang dikutip oleh Henry Guntur
Tarigan (1993: 4-5) menyatakan bahwa kurikulum mencakup
maksud, tujuan, isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi
bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para
pembelajar baik di dalam maupun diluar sekolah dan masyarakat
melalui pengajaran di kelas dan program-program terkait. Ronald
C. Doll. (1978: 6) mendefinisikan kurikulum sekolah sebagai berikut:

Proses dan pemaknaan baik secara formal maupun infor-
mal di mana siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman,
mengembangkan keahlian dan sikap, apresiasi, serta nilai-nilai yang
dipegang oleh sekolah.

Pendapat lain yang sejalan dikemukakan oleh Tanner Daniel
dan Laurel N. Tanner (1980: 43) bahwa kurikulum adalah
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memahami konsep-konsep evaluasi dengan baik agar dapat
mengetahui kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai oleh para
siswanya, dan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang timbul
dalam PBM. Setelah guru dapat melihat keberhasilan-keberhasilan
yang telah dibawakan dalam PBM akan mampu memberikan
inovasi yang berguna bagi kebaikan siswanya.

Fungsi evaluasi cukup luas seperti yang dikatakan oleh
Arifin bahwa fungsi-fungsi evaluasi, yakni:

a. secara psikologis, anak didik selalu butuh untuk mengetahui
sejauh mana ia berjalan menuju kepada tujuan yang ingin dicapai;

b. secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah
anak didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat;

c. secara didaktis-metodis, untuk membantu guru dalam
menempatkan anak didik dalam tertentu sesuai dengan
kemampuan dan membantuk guru memperbaiki metode
mengajarnya;

d. untuk mengetahui status anak didik diantara teman-temannya;
e. untuk mengetahui taraf kesiapan anak didik dalam menempuh

program pendidikannya;
f. untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi,

baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun
kenaikan kelas;

g. secara administratif berfungsi untuk memberikan laporan tentang
kemajuan anak didik kepada orang tua, guru serta anak didik
sendiri (Zainal Arifin, 1991: 7-9).

Berkaitan dengan penilaian, karena pengajaran sejarah
bertujuan pada ketiga ranah maka seyogyanya penilaian juga
menyangkut tiga ranah tersebut, yakni cognitive domain, affec-
tive domain, dan physikomotor domain (Thoha Chalib, 1994:
27).
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rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis
dikembangkan dengan lindungan sekolah/universitas, yang
memungkinkan pelajar untuk meningkatkan kendali pengetahuan
dan pengalamannya.

Konsep kurikulum terus mengalami perubahan dan
penyempurnaan. Di Indonesia terus mengalami perubahan dan
penyempurnaan. Di Indonesia, penyempurnaan kurikulum secara
berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan
secara nasional. Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional yang diamanatkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pemohon
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan dasar dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.

Dari pengertian di atas, ada dua hal yang tersirat di
dalamnya. Pertama adalah adanya program (rencana) atau
harapan (keinginan), dan yang kedua adalah pengalaman belajar
atau wujud pengalaman (praktik) nyata. Namun demikian,
kurikulum haruslah direncanakan sehingga pengaruhnya terhadap
siswa benar-benar dapat diamati dan diukur hasilnya. Adapun hasil-
hasil belajar tersebut haruslah sesuai dengan tujuan pendidikan
yang diinginkan, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat, relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi dan sosial
budaya masyarakat, sesuai dengan tuntutan minat, kebutuhan, dan
kemampuan para siswa sendiri, serta sejalan dengan proses belajar
para siswa yang menempuh kegiatan kegiatan kurikulum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa kurikulum merupakan seperangkat pelajaran yang harus
diberikan kepada siswa dengan metode tertentu dan pengalaman
belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran di bawah
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Nurkancana mengatakan bahwa evaluasi mempunyai
beberapa fungsi dalam bidang pendidikan yaitu:

a. untuk mengetahui taraf kesiapan daripada anak-anak untuk
menempuh suatu pendidikan tetentu;

b. untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam
proses;

c. untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang telah kita
ajarkan dapat kita lanjutkan dengan bahan yang baru ataukah
kita harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang
telah lampau;

d. untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan
bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang
cocok untuk anak tersebut;

e. untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan
apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih
tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula;

f. untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh anak-
anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum;

g. untuk menafsirkan apakah seseorang telah cukup matang untuk
kita lepaskan ke dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke
lembaga pendidikan yang lebih tinggi;

h. untuk mengadakan seleksi;
i. untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan

dalam lapangan pendidikan.
Dengan mengetahui evaluasi yang telah yang telah

dilaksanakan oleh guru atau pendidik bisa mengetahui gambaran-
gambaran yang jelas terhadap tindakan lanjut yang akan diambil
sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pendidikan
dapat dicegah atau dapat dihindari.

Evaluasi bahkan merupakan bagian yang integral dalam
proses instruksional. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan

223



FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

tanggung jawab sekolah. Kurikulum merupakan keseluruhan hasil
belajar yang direncanakan dan di bawah tanggung jawab sekolah.
Tujuan pembelajaran tersebut telah dirumuskan sebelumnya.

Dewasa ini kurikulum diartikan sebagai segala hal yang
berhubungan dengan upaya pendidikan, yang meliputi masalah
belajar mengajar, kedudukan, dan peranan sekolah di masyarakat,
tuntutan masyarakat, kebijakan politik, serta kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan ini,
Iskandar Wiryokusuma dan Usman Mulyadi (1988: 6) memberikan
penjelasan bahwa kurikulum tidak terbatas hanya pada mata
pelajaran saja, tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat
mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan sekolah,
alat-alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, karyawan tata
usaha, halaman sekolah, dan lain-lain.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah
kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan
kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta
silabus (Depdiknas, 2006). Penyusunan KTSP dilakukan oleh
satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar
kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan BSNP.
Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksanaan
pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan
pendidikan) untuk mengembangkan berbagai kompetensi
pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) pada setiap
satuan pendidikan, di sekolah dan daerah masing-masing.

Mengingat bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada
satuan pendidikan, sekolah, dan daerah masing-masing, diasumsikan
bahwa guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan
akan sangat bersahabat dengan kurikulum tersebut. Hal ini
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Alasan selanjutnya, taraf berpikir manusia mengikuti tahap
perkembangan dimulai dari konkrit menuju abstrak, dari sederhana
menuju kompleks. Lewat media pengajaran hal yang abstrak, dari
sederhana menuju kompleks. Lewat media pengajaran hal yang
abstrak dapat dikonkritkan, dan hal-hal yang kompleks dapat
disederhanakan.

c. Evaluasi dalam PBM
Strategi dan metode pada hakikatnya merupakan suatu

hipotesis, sebab guru belum tahu derajat efisiensi dan
efektivitasnya dalam pengajaran, meskipun dalam prakteknya guru
sudah sangat berhati-hati dalam menggunakan strategi dan metode
pembelajaran. Oleh karena itu untuk mengetahui derajat efisiensi
dan efektivitas pengajaran, guru harus melakukan evaluasi pada
periode-periode  tertentu proses belajar mengajar. Karena dengan
evaluasi suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai
dari sesuatu (Wayan Nurkancana, Sumartana, 1986: 27).

Menurut Arikunto, evaluasi (penilaian) mempunyai makna
baik siswa, guru maupun bagi sekolah (Suharsimi Arikunto, 1998:
50). Bagi siswa dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat
mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang
diberikan oleh guru. Bagi guru untuk mengetahui apakah materi
yang telah diberikan/diajarkan sudah dapat dipahami atau belum.
Di samping itu juga untuk mengetahui seberapa persen materi
yang telah dapat diserap oleh siswa. Dengan kata lain untuk
memberikan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai dasar
untuk memperbaiki PBM, sedangkan bagi sekolah dapat diketahui
apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai
dengan harapan atau belum sebab hasil belajar merupakan cermin
kualitas sekolah.
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diasumsikan demikian karena guru terlibat secara langsung dalam
proses penyusunannya, dan guru yang akan melaksanakannya
dalam proses pembelajaran di kelas sehingga memahami betul apa
yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh
setiap satuan pendidikan di daerah masing-masing. Mereka pula
yang akan melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang
dilakukannya sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan
tanggungjawab guru secara profesional (Mulyasa, 2006: 40).

Dalam rangka mengimplementasikan pogram
pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP
merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran,
baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap
Kompetensi Dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam
RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas
pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan Kompetensi
Dasar.

Dalam menyusun RPP, guru harus mencantumkan Standar
Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar yang akan
disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP, secara rinci harus dimuat
Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode
Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber
Belajar, dan Penilaian.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

12 FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

pokok bahasan;
2) alat peraga yang dibuat mudah dipahami oleh peserta didik;
3) bahan-bahan untuk membuat alat peraga tersebut tersedia di

alam sekitar sekolah atau lingkungan hidup peserta didik hingga
mudah didapat;

4) jika diperlukan bahan-bahan yang harus dibeli, harga harus relatif
murah sehingga terjangkau oleh peserta didik, guru, atau sekolah;

5) lebih baik apabila dipikirkan kemungkinan pembuatan alat peraga
tersebut dengan menggunakan bahan dari barang-barang bekas
yang banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari;

6) dalam pembuatan alat peraga tersebut, diperkirakan alat-alat
sederhana dan diperkirakan ada di dalam kehidupan rumah
tangga peserta didik;

7) di samping disajikan pembuatan dan penggunaan, juga diberikan
petunjuk tentang cara-cara pemeliharaan dan penyampaiannya.
(A. Thabrani Rusyan, 1993: 17).

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai (2002: 2-3) me-
dia dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam gilirannya dapat
mempertinggi hasil belajar yang dicapai. Ada beberapa alasan
diantaranya berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam
proses belajar siswa, antara lain:

1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar;

2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai
tujuan lebih baik;

3) metode mengajar akan lebih bervariasi;
4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain sebagainya.
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk
mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu
sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta
efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan
pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun.
Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan
kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir,
olahrasa, dan olahraga agar memiliki daya  saing dalam menghadapi
tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan
untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan
kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.
Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui
penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan
pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah
peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini
memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan
delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan.

Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana
dimaksud oleh Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang
secara keseluruhan mencakup:
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siswa, misal informasi yang menyangkut sosial atau ras.
3) Fungsi kognitif media fisual terlihat dari temuan-temuan

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau
gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan
mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

4) Fungsi kompensatoris media pengajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk
memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca
untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan
mengingatnya kembali. Dengan kata lain media pengajaran
berfungsi mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat
menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan
teks atau disajikan secara verbal.

Seorang pengajar dalam menggunakan media harus
mempertimbangkan sesuatu yang sering dikenal dengan ASSURE
MODEL (Heinich, Molenda, Rossell dan Smaldino, 1996: 34-35).
A adalah Analyze Learners (analisis pebelajar) yang meliputi
karakteristik umum siswa, kemampuan awal yang dimiliki siswa,
dan gaya belajar siswa), S adalah State Objectives (menentukan
tujuan, dimana dalam menyusun tujuan harus memuat audience,
behavior, condition, degree). S adalah Select Methotds, Media,
and Material (seleksi metode, media dan materi yang cocok
diajarkan). U adalah Utilize Media dan Material (kegunaan dari
media dan bahan yang diajarkan). R adalah Require Learner
Partisipation (menentukan partisipasi siswa) dan E adalah Evalu-
ate dan Revisi (evaluasi dan revisi dari media yang digunakan).

Sehubungan dengan pembuatan alat peraga sederhana
(media sederhana), maka setiap jenis alat peraga akan dibuat mini-
mal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) nilai guna dan manfaat alat peraga yang akan dibuat harus cukup
besar dalam penggunaanya dalam arti tepat sasaran sesuai
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1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan
pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan
pendidikan;

2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar
dan menengah;

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan
oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan
kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan

4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 19 tahun 2005.

Prinsip-prinsip Penilaian Kelas

1. Validitas
Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan
menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.
Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan
kesehatan, misalnya kompetensi  “keadaan masyarakat
prasejarah” maka penilaian valid jika mengunakan penilaian
unjuk kerja. Jika menggunakan tes tertulis, penilaian tidak valid.

2. Reliabilitas
Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil
penilaian. Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan
perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Misalnya,
guru menilai dengan unjuk kerja, penilaian akan reliable jika
hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila unjuk kerja itu
dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin
penilaian yang reliabel petunjuk pelaksanaan unjuk kerja dan
penskorannya harus jelas.
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atau pesan audio;
(2) karakteristik tugas, tugas dalam penggunaan media harus

mempunyai kemampuan untuk ditampilkan secara nyata baik
dalam bentuk teks atau melalui pesan audio;

(3) karakteristik pelajar, mengetahui karakteristik pelajar bagi
seorang pengajar adalah penting, sehingga dapat memilih me-
dia yang tepat. Pelajar akan cepat menangkap atau memahami
jika dari hal yang konkrit dan dekat dengan kehidupan siswa
(Gagne, Briggs dan Wager, 1988: 204).

Purnomo (2003) dalam pemilihan media harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) tujuan pengajaran yang dicapai;
2) karakteristik siswa;
3) karakteristik medi;.
4) alokasi waktu;
5) ketersediaan;
6) kompatibelitas (sesuai dengan norma);
7) biaya;
8) mutu teknis;
9) artistik.

Lewis dan Lentz dalam Azhar arsyad (1996: 16)
mengemukakan empat fungsi media pengajaran, khususnya me-
dia visual, yaitu:

1) Fungsi atensi, media visual merupakan inti, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian siswa. Untuk berkonsentrasi dan
mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan
atau menyertai teks materi pelajaran.

2) Fungsi afeksi media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan
siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar.
Gambar atau lambang visual dapat mengubah emosi dan sikap
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3.  Menyeluruh
Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh
domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian
harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai
beragam kompetensi peserta didik sehingga tergambar profil
kompetensi peserta didik.

4. Berkesinambungan
Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-
menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi
peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

5.  Obyektif
Penilaian harus dilaksanakan secara obyektif. Untuk itu, penilaian
harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam
pemberian skor.

6. Mendidik
Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk
memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru,
meningkatkan kualitas belajar dan membina peserta didik agar
tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam pelaksanaan pembelajaran sering guru merupakan
satu-satunya sumber dalam belajar. Akan tetapi, jika dilihat
keragaman anak dalam satu kelas atau sekolah dengan pola pikir
dan sikap yang berbeda, semestinya guru dapat memberikan
berbagai sumber belajar semaksimal mungkin karena pengadaan
sumber belajar yang baik akan mempengaruhi kebermaknaan
dalam proses belajar peserta didik, bertitik tolak dari asumsi yang
menyatakan bahwa laksana sidik jari, setiap peserta didik itu
berbeda satu dengan yang lainnya (Hendro Darmodjo, 1993). Oleh
karena itu, hasil belajar anak-anak dengan minat dan kecepatan
masing-masing, kebebasan untuk inelaksanakan sendiri kegiatan
belajar baik belajar sendiri maupun belajar kelompok dan
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Grafik sebagai media pendidikan dikatakan baik jika
memenuhi ketentuan antara lain: jelas untuk dilihat oleh seluruh
kelas, hanya menyajikan satu ide setiap grafik, adanya jarak / ruang
kosong antara kolom-kolom bagiannya, warna yang digunakan
kontras dan harmonis, berjudul dan ringkas, selanjutnya ini dapat
ditambah dengan kriteria sebagai berikut: sederhana, mudah
dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan,
menarik, jelas dan tidak menjelaskan informasi tambahan (Arif.
S. Sadiman. 1996: 41-42).

e) Posters (Poster)
Poster dapat mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku

orang yang melihatnya. Poster dapat digunakan secara efektif
dalam situasi pembelajaran. Poster dapat digunakan sebagai
rangsangan dalam topik baru, kelas khusus atau sebuah kejadian
sekolah. (Heinich, Molenda, Russell, dan Smaldino 1996 : 117).
Selain itu juga untuk mempengaruhi prodak baru dalam
perusahaan, kesehatan atau menyayangi binatang.

Poster yang baik secara umum hendaknya: a) sederhana,
b) menyajikan satu ide dan mencapai satu tujuan pokok, c) warna,
d) selogan ringkas dan jitu, e) tulisannya jelas, f) motif dan desain
bervariasi.

2) Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Penggunaan media akan lebih bermanfaat jika mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyeleksi media, antara
lain:

(1) sifat psikis dari media, masing-masing media berbeda dalam
penyampaian untuk menampilkannya. Beberapa media
ditampilkan secara visual dan yang lainnya tidak. Secara umum
media dapat ditampilkan secara verbal dan juga teks tercetak
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kesempatan untuk mempertanggungjawabkan sendiri proses dan
hasil pekerjaannya.

Sumber belajar dapat dikembangkan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dalam
pembelajaran, boleh memilih kegiatan yang mereka sukai dan dapat
dilakukannya. Di samping itu, dalam proses pembelajaran peserta
didik dapat memilih waktu dan teman yang cocok untuk melakukan
kegiatan belajar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa
sumber belajar pada hakekatnya adalah semua sumber yang terdiri
dari pesan, manusia, material (media software), peralatan (hard-
ware), teknik (metode) dan lingkungan yang digunakan secara
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (kombinasi) untuk
memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar.

Sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat
dipergunakan untuk membantu belajar mengajar (learning re-
sources by design) dan merupakan komponen dalam sistem
pengajaran terutama sebagai fasilitas dalam mencapai tujuan
belajar, misalnya: buku teks, brosur, ensiklopedia, film, video,
tape, slides, film strips, dan OHP. Dalam pembelajaran konvensional,
yang sering digunakan sebagai sumber belajar adalah buku teks.
Buku teks adalah buku yang disusun untuk tujuan pengajaran dari
tingkat yang mudah ke tingkat yang sukar dan biasanya disusun
untuk dibaca (Widodo. A, 1983). Menurut Sulistia (1983), buku
teks adalah buku sebagai sumber utama bagi siswa yang banyak
mengandung ilmu pengetahuan yang disusun secara logika,
disajikan secara runtut dan sedapat mungkin memenuhi tuntutan
kurikulum. Buku teks juga diartikan buku yang berisi bidang-bidang
studi yang menjadi buku pegangan bagi guru untuk melaksanakan
tugasnya mengajar di kelas (Karim, S.A. Karhami, 2001: 24).
Sumber belajar yang tidak dirancang secara khusus dalam
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(2) pada umumnya, hanya dua dimensi yang nampak pada suatu
gambar, sedangkan dimensi yang lain tidak jelas;

(3) tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh
untuk suatu gambar, kecuali jika menampilkan sejumlah gambar
dalam suatu urutan peristiwa pada pola gerak tertentu;

(4) tanggapan bisa berbeda terhadap gambar yang sama.

c) Chart (Bagan)
Chart (bagan) termasuk media visual yang berfungsi

menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya
disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga
mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu
representasi. Pesan yang akan disampaikan biasanya berupa
ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan-
hubungan penting. (Heinich, Molenda, Russell, dan Smaldino 1996:
115)

Bagan sebagai media yang baik haruslah: dapat dimengerti
anak, sederhana  dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit dan
diganti pada waktu-waktu tertentu agar selalu tetap termasuk up
to date juga tak kehilangan daya tarik. (Arif, S. Sadiman, 1996:
35).

d) Grafish (Grafik)
Grafik adalah gambar sederhana yang hanya

menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Untuk melengkapi
biasanya digunakan simbul-simbul verbal. Fungsinya untuk
menggambarkan data kuantitatif. Secara  teliti menerangkan
perkembangan atau perbandingan sesuatu obyek / peristiwa yang
saling berhubungan secara singkat dan jelas. Berbeda dengan
bagan, grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan
menggunakan data-data komparatif.
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pengajaran digunakan untuk memberi kemudahan seseorang dalam
belajar berupa segala macam sumber belajar yang ada di sekeliling
masyarakat (learning resources by utilization) misalnya: pasar,
toko, museum, tokoh masyarakat, dan gedung lembaga negara.
Kedua macam sumber belajar tersebut sama-sama dapat digunakan
dalam kegiatan instruksional karena keduanya dapat memberikan
kemudahan kepada siswa. Pemakai sumber belajar memegang
peranan penting karena pemakailah yang memanfaatkan, artinya
keadaan dan sifat pemakai turut mempengaruhi sumber belajar
yang dimanfaatkan, misalnya: berapa banyak jumlah pemakai
sumber belajar, bagaimana latar belakang dalam pengalaman
pemakai, bagaimana motivasi pemakai, dan apa tujuan pemakai
memanfaatkan sumber belajar (Nana Sudjana, 2001).

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara
seksama dalam merencanakan sumber belajar, yaitu: maksud dan
tujuan pengadaan sumber belajar, tingkat perkembangan anak,
konsep dan keterampilan yang akan dikembangkan serta kegiatan
dan metode belajar yang akan diterapkan. Dengan memperhatikan
beberapa aspek tersebut, pemanfaatan sumber belajar akan dapat
berjalan sesuai dengan tujuan dari kegiatan instruksional.

Penggunaan sumber belajar sebagai faktor penunjang dari
keberhasilan pengajaran, bahkan dapat merupakan salah satu
komponen dari kegiatan belajar mengajar, perlu memperhatikan
berbagai manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat sumber
belajar menurut Karti Soeharto dkk. (1995: 77), di antaranya: (1)
dapat rnemberikan pengalaman belajar yang lebih konkrit dan
langsung kepada siswa, misalnya karyawisata ke museum, pabrik,
kraton; (2) dapat mcnyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan,
dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya foto, film, model;
(3) dapat memperluas cakrawala sajian pelajaran di dalam kelas,
misalnya buku teks, narasumber; (4) dapat rnemberikan informasi
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karya siswa sendiri seringkali lebih baik;
(6) Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus.

Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut
seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
(Arief. S. Sadiman, 1996: 31-32).

b) Drawing (Gambar)
Menurut Heinich, Molenda, Russell, dan Smaldino (1996

: 114) gambar bekerja sekitar grafik pada garis untuk mewakili
orang, tempat, sesuatu dan konsep. Sedangkan hal yang perlu
diperhatikan dalam menggunakan media gambar:

(1) Gunakan gambar yang sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan siswa (isi, ukuran dan warna);

(2) Saat memegang atau memperhatikan gambar, usahakan agar
gambar tersebut jangan sampai bergerak;

(3) Hindari penggunaan dengan jumlah dan jenis yang terlampau
banyak, sebab hal ini cenderung membingungkan siswa;

(4) Arahkan perhatian siswa pada sebuah gambar, kemudian ajukan
beberapa pertanyaan langsung sehubungan dengan gambar
tersebut;

(5) Jika ingin memperhatikan gambar tanpa kehadiran guru,
usahakan ada keterangan tertulis pada bawah gambar tersebut
dan harus singkat dan jelas;

(6) Adalah lebih baik lagi jika guru menulis pertanyaan dan
jawabannya disamping gambar tersebut, tetapi jawabannya
dengan kertas. Biarkan menguji sendiri kebenaran. (Latuheru,
1988: 43).

Selanjutnya, dijelaskan keterbatasan dari media gambar
yaitu:

(1) untuk memperbesar gambar memerlukan suatu proses dan
memerlukan biaya yang cukup besar;
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yang lebih akurat dan terbaru; (5) Dapat membantu memecahkan
masalah pendidikan secara mikro maupun makro; (6) Mampu
memberikan motivasi yang positif bagi siswa untuk belajar; (7)
Dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis dan positif
terhadap materi pelajaran.

Agar diperoleh manfaat yang maksimal dari sumber
belajar. Lebih lanjut, Karti Soeharto, dkk. menjelaskan perlu
memperhatikan ciri-ciri pokok dari sumber belajar, yaitu: (1) sumber
belajar mempunyai daya atau kekuatan yang, dapat memberikan
sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran; (2)
sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna,
sesuai dengan tujuan; (3) sumber belajar dapat digunakan secara
sendiri-sendiri (terpisah) maupun secara kombinasi (gabungan);
(4) sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang
dirancang (by design)  untuk keperluan belajar dan sumber belajar
yang tinggal memakai (by utilization) awalnya tidak dimaksudkan
untuk kepentingan belajar, kemudian dimanfaatkan bagi kegiatan
belajar.

Pemahaman terhadap manfaat dan ciri-ciri pokok sumber
belajar sangat penting bagi pengguna, dalam konteks ini khususnya
guru dan siswa, sebab tidak semua sumber dapat dikategorikan
sebagai sumber belaiar. Dengan mcmahami secara benar dan
mendalam terhadap ciri dan manfaat sumber belajar diharapkan
proses kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif sehingga
kompetensi dasar  yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tidak kalah pentingnya dalam kaitan dengan sumber
belajar adalah penentuan dan pemilihan sunber belajar. Ada
sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber
belajar, di antaranya:

1. tujuan yang ingin dicapai, artinya pemilihan sumber belajar harus
disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, misalnya
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Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 3) mengatakan
bahwa media yang sering digunakan antara lain:

1) Media grafis
Media grafis menurut Heinich, Molenda, Russell, dan

Smaldino (1996 : 113) menjelaskan “Here we will explore six
types of grafics commonly found in the classroom situation: still
pictures, drawings (including sketches and diagrams), charts,
graphs, posters and cartoons”. (Dengan demikian umumnya ada
6 tipe media grafis yaitu: gambar / foto, gambar (termasuk sketsa
dan gambar), bagan, grafik, poster dan kartun). Sedang Brown,
Lewis, dan Harcleod (1977 : 150) menjelaskan bahwa yang
termasuk media grafis yaitu grafik, bagan dan diagram, kartun,
poster dan tanda, peta dan globe.

a) Still picture (gambar diam)
Menurut Heinich, Molenda, Russell, dan Smaldino (1996

: 113) yang dimaksud still picture and things (gambar diam adalah
photografik (atau seperti fotografik) yang mewakili orang, tempat
atau saudara).

Media gambar foto cocok untuk tujuan pembelajaran.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka baik digunakan jika
memenuhi syarat:

(1) Harus autentik, gambar tersebut haruslah secara jujur
melukiskan situasi seperti kalau orang melihat benda sebenarnya;

(2) Sederhana, komposisinya hendaklah cukup jelas menunjukkan
poin-poin pokok gambar;

(3) Ukuran relatif;
(4) Gambar / foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan.

Gambar yang baik tidak menunjukkan obyek dalam keadaan
diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu;

(5) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, gambar / foto
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menimbulkan motivasi, untuk kepentingan pengajaran, untuk
keperluan penelitian atau untuk memecahkan masalah. Hal ini
perlu diperhatikan, mengingat setiap sumber belajar memiliki
kelebihan dan kelemahan, serta tidak ada suatu sumber belajar
yang cocok untuk semua tujuan.

2. ekonomis, artinya sumber belajar yang dipilih harus murah
dengan perhitungan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka
tidaknya pcrisliwa terjadi, akurat tidaknya pesan yang
disampaikan.

Mempelajari masyarakat dalam situasi kehidupan yang
nyata melalui observasi, komunikasi, atau hidup bersama di
dalamnya merupakan cara yang tepat dalam mengkaji dan
mengembangkan ilmu sosial. Dalam perspektif pendidikan,
khususnya mata pelajaran sejarah salah satu metode pembelajaran
yang dapat dikembangkan adalah karyawisata. Metode
karyawisata merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan
dalam pembelajaran sejarah di luar kelas (put class method).
Melalui metode karyawisata siswa diajak mengobservasi,
menganalisis, dan mencari kaitan antara hasil budava dan
peradaban manusia beserta setting dari pendukung peradaban
tersebut.

Dengan berbagai sumber belajar, guru dan siswa dapat
mempelajari keadaan sebenarnya di luar kelas dengan
menghadapkan siswa kepada lingkungan yang aktual untuk
dipelajari, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Berbagai
manfaat dan keuntungan dapat diperoleh dalam menggunakan
berbagai macam sumber belajar, di antaranya: (1) kegiatan belajar
lebih menarik, tidak membosankan dan siswa termotivasi dalam
belajar; (2) hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa
dihadapkan dengan situasi dan realitas yang alami; (3) bahan-bahan
yang.dipelajari lebih kaya serta lebih faktual dan kebenarannya

19Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1) Jenis Media
Media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses

pembelajaran para ahli membagi jenis media kedalam kelompok-
kelompok tertentu, antara lain: media audio seperti; kaset dan CD,
media gerak seperti; film dan video, media proyeksi meliputi; slide,
OHP, film strip, computer, multimedia dan hipermedia, media jarak
jauh seperti; radio dan TV, media non proyeksi meliputi gambar,
diagram, pameran dan model. Purnomo (2003) media pengajaran
dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Media audio;
2. Media visual;
3. Media audio-visual;
4. Media serbaneka, meliputi:

a) Papan tulis dan papan pajangan;
b) Media tiga dimensi;
c) Media teknik dramatisasi;
d) Sumber belajar pada masyarakat;
e) Belajar terprogram;
f) Komputer.

Alat Bantu mengajar menurut Soekarwati (1995: 23)
dibedakan menjadi tiga kategori alat Bantu sebagai media
instruksional pengajaran yaitu:

1) media cetak, sebagai alat bantu mengajar adalah berupa bahan
tertulis dan dicetak, antara lain berupa buku-buku teks, majalah,
diktat, modul atau bahan ajar yang lain;

2) media elektronik, adalah alat bantu mengajar yang berupa hasil
kerja dengan bantuan alat elektronika, seperti audio visual, film
strips, cassette, over head proyektor, slide, radio dan televisi;

3) alat bantu mengajar yang lain dapat berupa kapur tulis, pensil,
bollpoin, papan tulis, dan benda-benda lain yang dapat dipakai
sebagai alat peraga atau alat bantu mengajar.
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lebih akurat; (4) kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan
lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti
mengamati, wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan,
menguji fakta dan lain-lain; (5) sumber belajar menjadi lebih kaya
sebab lingkungan yang dapat dipelajari beraneka ragam, misalnya
lingkungan sosial, lingkungan alam, maupun lingkungan buatan; (6)
siswa dapat memahami dan menghayati berbagai aspek kehidupan
yang ada di lingkungannya, implikasinya siswa-siswa tidak asing
lagi dengan kehidupan di sekitarnya (Nana Sudjana & Rifai, 2001:
208).

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan
menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan
berikut:

1. tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

2. tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

3. tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih
lanjut sesuai dengan kejuruannya.

b. Prinsip-prinsip Kurikulum
Pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya harus

berpedoman pada prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Olivia (1982:
2-30), prinsip-prinsip kurikulum dapat dipandang sebagai kebenaran
yang menyeluruh (whole truths), kebenaran sebagian (partial
truth), atau hipotesis (hypothesis). Dijelaskan bahwa kebenaran
menyeluruh adalah fakta yang nyata atau konsep yang dapat
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mengoperasionalkan media bisa memberi nilai dan manfaat itu
sendiri. Oleh karena itu guru sejarah mampu memilih media yang
bagus dan tepat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk
membantu mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar.
Berangkat dari pengertian di atas guru sejarah harus
menghindarkan kecerobohan dalam memilih media sehingga me-
dia yang digunakan bukan justru mempersulit guru sejarah dalam
melaksanakan tugas mengajarnya. Dengan demikian kualitas
belajar mengajar dapat terpenuhi.

Wilbur Schramm (1984: 2) media untuk pengajaran yang
dimaksud media komunikasi yang digunakan dalam proses belajar
dan mengajar. Jadi jika kita bicara tentang media instruksional
atau media pendidikan tidak lain adalah pemberian tekanan pada
aspek pendidikan yang di tuju oleh media, yang dapat digunakan
untuk keperluan, penyampaian informasi dan kemudian beralih
pada kegiatan pembelajaran.

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 2) menyatakan
bahwa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa
dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat
mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut ada persamaan-
persamaan diantaranya bahwa media adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian
sedemikian rupa sehingga proses belajar dapat terjadi. Untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan diperlukan
interaksi guru dengan siswa, sehingga siswa menguasai tujuan
pengajaran. Untuk itu diperlukan metode mengajar. Media
pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media
grafis dan papan tulis.

213



FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

dibuktikan melalui percobaan atau diterima tanpa keraguan.
Kebenaran sebagian didasarkan pada data yang terbatas dan bisa
diterapkan untuk sejumlah situasi terbanyak, tetapi tidak dapat
secara universal. Dan hipotesis adalah beberapa prinsip lain yang
bukan merupakan kebenaran atau sebagian (Sarwiji Suwandi, 2006:
5).

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: prinsip efisiensi dan
efektifitas, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip
kontinuitas, prinsip orientasi pada tujuan, prinsip integritas, prinsip
sinkronisasi, prinsip objektifitas dan prinsip demokrasi (Kelompok
Studi Bahasa Malang, 1991: 10-12).

Sesuai dengan topik penelitian ini, Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan prinsip-
prinsip sebagaimana telah disebutkan dalam BSNP (2006: 9-11).

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan
kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa
peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan
kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung
pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta
didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2) Beragam dan terpadu.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis
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2. menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan belajar
(instruksional) atau alat bantu mengajar (peraga);

3. menentukan strategi belajar apakah yang akan digunakan untuk
mendorong usaha belajar tersebut;

4. menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang
cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan
ketentuan (kriteria) kebijaksanaan, fasilitas yang ada,
kemampuan produksi, dan biaya;

5. mengkaji ulang kelemahan dan kelebihan media yang dipilih bila
perlu mengkaji kembali mulai dari alternatif nomor 5 sebelum
mulai mengkaji nomor 5, 6, dan seterusnya;

6. perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut
(Zainuri ; Soewoko, 1997: 27).

Perencanaan untuk pelaksanaan suatu kegiatan PBM
dengan menggunakan langkah-langkah yang benar guna mencapai
tujuan pembelajaran perencanaan yang baik adalah perencanaan
yang diatur pelaksanaanya secara sistematis dengan
memperhitungkan segala aspek terkait. Seorang guru sangat perlu
memiliki perencanaan yang sitematis untuk bisa mendapatkan hasil
maksimal dalam pengelolaan kelas. Perencanaan pemanfaatan
media pembelajaran yang digunakan benar-benar dapat membantu
guru dan siswa dalam pencapaian tujuan belajar.

Dalam penggunaan media pengajaran seorang pendidik
haruslah mempunyai kemampuan untuk memperhatikan misi, fisik
media dan pesan yang harus disampaikan. Dengan memperhatikan
pesan secara cermat maka maksud penggunaan media menjadi
bermakna bagi peserta didik. Sifat pesan media itu antara lain
sederhana, padat, cukup jelas dan mudah disimak maknanya.

Jenis media pengajaran sejarah yang diperlukan atau yang
digunakan mempunyai arti apabila guru mampu menggunakannya
dalam proses belajar mengajar. Kemampuan guru atau

212



Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap
perbedaan agama, suku, bangsa, adat istiadat, status sosial
ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen
muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri
secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara
dinamis. Oleh karena itu, semangan dan isi kurikulum
memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti
dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.

4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menjamin relevansi
pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dna dunia kerja. Oleh
karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan
berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan
keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5) Menyeluruh dan berkisanambungan.
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi
kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang
direncanakan dna disajikan secara berkesinambungan antar
semua jenjang pendidikan.

6) Belajar sepanjang hayat.
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,
kebudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan
mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum
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a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media
pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang
telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis lebih memungkinkan
digunakan media pengajaran.

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran
yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat
memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.

c. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan
mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada
waktu mengajar. Media umum dapat dibuat guru tanpa biaya
yang mahal, disamping sederhana dan praktis penggunaannya.

d. Keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media
yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat
menggunakannya dalam proses pengajaran. Nilai dan manfaat
yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari
penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar
siswa dengan lingkungannya.

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media
tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran
berlangsung.

f. Sesuai dengan taraf berfikir siswa; memilih media untuk
pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir
siswa, sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat
dipahami oleh para siswa (Nana Sudjana ; Ahmad Rivai, 2001:
4-5).

Saran lain diberikan oleh Anderson, seperti dikutip oleh
Zainuri yang menentukan enam langkah dalam menentukan me-
dia, yaitu:

1. menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu pesan
instruksional atau hanya sekedar informasi / hiburan;
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mencerminkan keterkaitan antar unsur-unsur pendidikan for-
mal, nonformal, dan informal dngan memperhatikan kondisi
dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah
pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional
dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan
memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh BSNP tersebut
merupakan pedoman dan pertimbangan dalam pengembangan
KTSP. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut
sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional yang telah
dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

c. Fungsi Kurikulum
Kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak

dapat dipisahkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam
penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan pengertian kurikulum
dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional, maka kurikulum merupakan alat untuk
mencapai tujuan pendidikan. Dapat dikatakan, dalam usaha untuk
mencapai tujuan pendidikan, diperlukan suatu alat, yaitu kurikulum.
Pentingnya peranan kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan,
maka keberadaan kurikulum adalah suatu keharusan.

Kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan
memiliki banyak fungsi. Alexander Inglish sebagaimana dikutip oleh
Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi (1988: 8-12)
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yang dapat dilihat dan yang dapat diraba, dibau (dicium) atau
dimanipulasikan (Hasibuan Ibrahim Toelioe, 1994: 774). Dengan
pengenalan yang baik terhadap model-model alat bantu/media
pembelajaran, lebih mudah guru menyesuaikan alat bantu/media
pembelajaran terhadap siswa sehingga dapat lebih mempertinggi
tingkat perhatian siswa.

Dalam menyampaikan pelajaran dalam kegiatan proses
belajar mengajar, guru sangat berperan dalam menentukan media
yang digunakan. Ketepatan penggunaan media dapat memberikan
bantuan besar kepada guru dan murid, sehingga kegiatan PBM
bisa berlangsung efektif dan efisien. Kemanfaatan media beralasan
karena: (1) menambah kegiatan belajar murid, (2) mengelola waktu
belajar/ekonomi, (3) menambah keadaan permanen dari hari belajar,
(4) menambah bimbingan intensif kepada anak yang ketinggalan
dalam pelajarannya, dan (5) memberikan dorongan yang
sewajarnya untuk belajar dengan membangkitkan minat perhatian
(motivasi) aktivitas membaca dengan sendiri-sendiri dan turut serta
dalam keaktifan-keaktifan sekelas.

Jenis media yang biasa digunakan dalam proses
pengajaran, dapat berupa: (1) media grafis seperti gambar, foto,
grafik, bagan, poster, (2) media tiga dimensi yaitu dalam bentuk
model seperti model padat (solid model), model penampungan,
diorama, (3) media proyeksi seperti slide, film strips, OHP, dan
(4) penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran.

Dalam penggunaan media pembelajaran tersebut tidak
dapat hanya dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya,
tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam
membantu mempertinggi proses pengajaran. Dalam hal ini seorang
guru perlu memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dalam memilih
media yaitu:
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mengemukakan fungsi kurikulum yang meliputi:

1) Fungsi Penyesuaian (the adjustive adaptive);
2) Fungsi Pengintegrasian (the integrating function);
3) Fungsi Deferensiasi (the differentiating function);
4) Fungsi Persiapan (the prapaedetic function);
5) Fungsi Pemilihan (the selective function);
6) Fungsi Diagnostik (the diagnostic function).

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi kurikulum tersebut
adalah sebagai berikut (Sarwiji Suwandi, 2006: 8-10):

1) Fungsi Penyesuaian
Dalam fungsi ini, kurikulum harus mampu menata keadaan
masyarakat agar dapat dibawa ke lingkungan sekolah untuk
dijadikan objek pelajaran para siswa.

2) Fungsi Pengintegrasian
Kurikulum harus mampu menyiapkan pengalaman-pengalaman
beajar yang dapat mendidik pribadi yang terintegrasi karena
individu-individu yang berada di sekolah merupakan bagian
dari masyarakat yang baru mampu melakukan pengintegrasian
sesuai dengan norma-norma masyarakat.

3) Fungsi Pembedaan
Kurikulum harus mampu melayani pengembangan-
pengembangan potensi individu yang akan hidup terjun di
lingkungan masyarakat.

4) Fungsi Penyiapan
Kurikulum harus mampu mempersiapkan anak didik agar dapat
melanjutkan studi atau meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi
dan lebih mendalam. Kurikulum juga harus menyiapkan
seperangkat pengalaman-pengalaman belajar yang siap dianalisis
oleh anak-anak didik untuk bekal hidup bermasyarakat nantinya.
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dicapainya. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana manfaat me-
dia pengajaran antara lain:

1. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar

2. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa
menguasai tujuan pengajaran lebih baik.

3. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru,
sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.

4. siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak
hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti
mengamat, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain (Nana
Sudjana, Ahmad Rivai, 2001: 2-3).

Media pengajaran dapat mempertinggi proses dan hasil
pengajaran dalam proses PBM. Penggunaan media dapat merubah
taraf berpikir siswa dalam mengikuti tahap perkembangan dimulai
dari berpikir kongkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari
berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks.

Hamidjoyo mengatakan, seperti dikutip oleh Zainuri, bahwa
media pembelajaran adalah media yang penggunaannya
diintegrasikan. Dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya
sudah dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dan dimaksudkan untuk mempertinggi kegiatan belajar
mengajar (Zainuri, Soewoko, 1997 : 14)

Dalam pelaksanaan PBM, guru tentunya telah
mempelajari berbagai bentuk atau variasi alat bantu/media
pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan.
Hasilnya mengatakan bahwa variasi alat bantu/media
pembelajaran disebut ada tiga golongan yaitu yang dapat didengar,
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5) Fungsi Pemilihan
Kurikulum harus berupaya menyiapkan program yang mampu
mengembangkan bakat siswa. Juga harus melakukan
penyelesaian secara selektif terhadap pengalaman belajar yang
memungkinkan anak didik mengembangkan bakatnya dengan
memperhatikan perbedaan individu siswa.

6) Fungsi Diagnosis
Kurikulum harus mampu memecahkan masalah-masalah
dilingkungan masyarakat, sehingga siswa menyadari kelemahan
dan kelebihannya serta dapat memperbaiki dirinya dengan
bimbingan dan pengarahan guru.

d. Hakikat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat
satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum satuan
pendidikan, kalender pendidikan dan silabus (BSNP, 2006: 8-9).
Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, KTSP
dikembangkan sendiri oleh sekolah atau satuan pendidikan tertentu
bersama-sama dengan komite sekolah.

Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi (SI) dan
Standar Kelulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan
penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP (BSNP, 2006: 9).
KTSP diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 2006/2007,
menggantikan Kurikulum 2004 (KBK). KTSP berlaku pada
jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah
(SMA dan SMK).
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simpulan sebagai berikut: (1) agar materi sejarah disajikan secara
dialogis, (2) siswa diarahkan berpikir kritis dan kreatif, (3) supaya
megaitkan peristiwa sejarah dengan peristiwa lain, (4)
menghubungkan peristiwa masa lampau, masa sekarang dan masa
yang akan datang, (5) PBM sejarah supaya mirip dengan proses
penelitian, (6) agar peritiwa sejarah disajikan secara konkret, (7)
agar guru bertindak sebagai fasilitator, (8) agar peristiwa sejarah
dapat dihidupkan kembali di dalam kelas, dan (9) agar melibatkan
siswa dalam PBM.

c.  Media Pembelajaran Sejarah
Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk

jamak dari “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau
pengantar. Medium adalah perantara atau pengantar pesan dari
pengirim ke penerima pesan. Menurut Purnomo (2003) “Media
yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan”

Yang dimaksud media pengajaran disini adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat Bantu dalam rangka
mendukung usaha-usaha pelaksanaan model dan metode mengajar
yang menjerumus kepada penciptaan tujuan pengajaran. Menurut
Percival seperti yang dikutip oleh Sudjarwo bahwa tujuan
pengajaran media adalah untuk meningkatkan efektivitas metode
mengajar. Pentingnya media pengajaran dalam proses belajar
mengajar (Sudjarwo, 1994: 65). Oleh karena itu, berkewajiban
untuk mengajak dan mendorong teman atau guru yang lain
manfaatnya media pengajaran baik yang telah tersedia maupun
yang harus dibuat sendiri (Soediharto, 1997: 1).

Media pengajaran atau alat bantu mengajar merupakan
bagian dari teknologi pengajaran, yang pada umumnya media
pengajaran dapat mempertinggi hasil belajar yang ingin
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e. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan bentuk

operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi
pendidikan dan otonomi daerah, yang akan memberikan wawasan
bari terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Karakteristik
KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan
pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran,
pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan,
serta sistem penilaian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa
karakteristik KTSP sebagai berikut: pemberian otonomi luas kepada
sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang
tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional,
serta team kerja yang kompak dan transparan.

f.  Hakikat Persepsi Guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)

1) Pengertian Persepsi
Di dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di jenjang

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), ada dua belah pihak
yang saling berperan, yaitu antara guru dan siswa. Kehadiran siswa
dalam konteks kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang
sangat penting. Di dalam proses belajar mengajar ini terdapat tiga
unsur pokok, yaitu: (1) sebelum mengajar, yang berpengaruh antara
lain ciri khas pribadi, minat, dan keinginan belajar; (2) proses belajar,
yaitu suatu kegiatan yang dialami dan dihayati oleh siswa (proses
ini antara lain dipengaruhi oleh sikap, persepsi, motivasi); dan (3)
sesudah belajar yang merupakan tahap untuk prestasi belajar
(Dimyati dan Mudjiono, 1994: 33).
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tujuannya pengenalan terhadap sejarah, di sekolah menengah
pertama siswa disuguhkan dengan menjelaskan fakta sejarah itu
sehingga siswa mengerti sejarah. Kemudian sekolah menengah
umum diajarkan kausalitas sejarah sehingga ia memahami, dan
pada perguruan tinggi dapat menganalisis secara kritis dan
demokrasi fakta sejarah. Jadi mempelajari sejarah itu seharusnya
berjenjang sehingga setiap siswa dapat mengetahui eksistensi
sejarah dalam kehidupannya.

Adanya pemisahan itu maka pelajaran sejarah tidak lagi
diberikan berulang-ulang (baik dari segi materi maupun metode),
tetapi terbagi atas tingkat kemampuan siswa untuk berpikir.

Dalam pengajaran sejarah guru dituntut mampu
menghidupkan kembali persitiwa masa lalu di dalam kelas, agar
siswa dapat menghayati peristiwa sejarah. Hal ini berarti bahwa
guru dan siswa secara bersama-sama harus dapat menciptakan
suasana kelas yang bebas, dinamis dan terarah. Dengan demikian
guru dituntut untuk menggunakan metode yang sesuai dengan
tuntuan materi dan tujuan pengajaran. Hariyono mengatakan
bahwa suatu metode sangat ditentukan oleh improvisi kemampuan
pendidikannya. Untuk itu apakah metode pengajaran ceramah lebih
efektif dibanding sosiodrama, diskusi, discovery and inquery dan
sebagainya sangat tergantung pada konteksnya. Yang jelas bahwa
metode pengajaran tujuannya adalah sebagai wahana untuk
merangsang peserta didik semakin bergairah belajar. Metode
apapun bila mengurangi minat peserta didik dalam belajar tentu
tidak baik. Maka seyogyanya penggunaan metode juga
memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik, di samping
kesesuainnya dengan materi pelajaran dan tujuan pengajaran yang
ingin dicapai.

Dari berbagai uraian metode mengajar sejarah agar dapat
bermakna atau bernilai dalam diri siswa, maka dapat ditarik
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Persepsi sebagai salah satu aspek yang ikut mewarnai
proses pembelajaran sangatlah perlu diperhatikan, terutama dalam
kaitannya dengan bagaimana guru sebagai pelaksana pembelajaran
memandang dan memahami kurikulum yang ada. Sebab dengan
pemahaman yang kurang memadai atau persepsi yang salah
terhadap kurikulum yang sedang berlaku, niscaya tindakan guru
dalam mengajar tidak bisa mengakomodasi tuntutan dan harapan
kurikulum tersebut, sehingga implementasi pembelajaran yang
dilaksanakannya pun menjadi tidak benar, tidak efektif, dan tidak
efisien.

Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek,
kualitas, hubungan antargejala, peristiwa) sampai rangsang itu
disadari dan dimengerti. Persepsi merupakan the interpretation
of experience. Sebagaimana dikutip oleh Agus Nugroho (2002 :
15), Gibson menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses
pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu atau
kelompok. Persepsi ini bergantung pada pengetahuan individu dan
kelompok dan kelompok tentang fenomena pembelajaran
berdasarkan kondisi serta kategori statusnya kemudian
mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus sehingga
menimbulkan tanggapan, sikap, dan perilaku yang terbentuk.

Sri Rukmini dkk. (1992: 2) menyatakan bahwa persepsi
untuk tanggapan adalah bayangan atau kesan yang tertinggal di
dalam ingatan kita setelah kita melakukan pengamatan terhadap
sesuatu objek. Scheerer (dalam Sarlito, 2002: 84-85) memberi
batasan persepsi sebagai sebagai representasi fenomental (gejala
yang dominan) tentang objek-objek distal (rangsang fisik) yang
menjauh dari titik kesatuan sebagai hasil pengorganisasian objek
distal itu sendiri, medium dan rangsang bersifat proksimal (belum
menyangkut sistem syarat).
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lampau dengan memanfaatkan pengalaman dan kegiatan siswa,
dan (3) metode lapangan, dengan kata lain siswa melakukan suatu
proses sejarah menurut batas-batas kemampuan mereka. Ketiga
kelompok metode mengajar itu mempunyai beberapa kelebihan
dan kekurangan. Penggunaan secara berimbang dan memberikan
kepada guru keluwesan yang cukup besar dan suatu ruang kegiatan
yang lebih luas, dan akan mendorong siswa untuk memandang
dan berpikir tentang sejarah melalui berbagai cara.

Memang kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya,
metode mengajar sejarah itu ceramah dengan fokus pada fakta
dan kronologi. Fakta sejarah itu sangat pokok termasuk dalam
proses belajar mengajar. Tanpa fakta sejarah proses belajar
mengajar sejarah akan terjebak pada proses indoktrinasi yang
hanya didasarkan pada suatu keyakinan ideologi tertentu
(Hariyono, 1995 : 58). Di lapangan menunjukkan bahwa metode
ceramah disenangi guru-guru faktor-faktor kecenderungan mereka
menggunakan metode tersebut ialah, (1) ingin menyelesaikan
bahan secara cepat, (2) sudah terbiasa, (3) takut dikatakan tak
mampu, (4) lebih mudah digunakan, (5) resiko biaya sangat murah.

Jika metode ceramah banyak diterapkan dalam pengajaran
sejarah di SMU, maka faktor peranan guru yang lebih
menonjolkan, sebaliknya faktor pengelolaan pelajaran lebih
sedikit. Dengan demikian keterlibatan intelektual dan emosional
siswa tidak akan tercapai, akibatnya pengajaran sejarah menjadi
tidak menarik dan membosankan. Siswa tidak dapat melakukan
penalatan yang luas serta refleksi yang tinggi tetapi yang diperoleh
cara berpikir yang sempit, yaitu melihat sejarah hanya untuk
kepentingan sesaat, sekedar untuk memnuhi angka dalam rapor.

Dalam mengajarkan sejarah seharusnya diadakan suatu
pemilihan materi yang jelas pada setiap jenjang sekolah. Pada
jenjang sekolah dasar, siswa disajikan dengan fakta sejarah yang
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Pendapat Bigot seperti dikutip oleh Sri Rukmini, dkk. (1992:
3) menyatakan ada tiga macam tanggapan, yaitu: (1) tanggapan
masa lampau atau tanggapan ingatan, (2) tanggapan masa datang
atau tanggapan mengantisipasi, dan (3) tanggapan masa kini atau
tanggapan representative.

Plotnik dan Molleneuer (1996: 104-105) mengemukakan
bahwa persepsi menunjuk pada pemilikan pengalaman ketika
organisasi sensasi menjadi pola yang berarti. Persepsi merupakan
proses aktif yang berpengaruh setelah mengalami dan mengubah
bentuk fakta. Pengalaman itu meliputi faktor belajar, mengingat,
kayakinan, dan motivasi.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2001: 51) persepsi adalah
pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan yang diperoleh
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Crow dan Crow (1989: 36) mengemukakan bahwa persepsi
adalah suatu proses mengorganisasi dan menginterpretasikan data
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam hal ini
Crow dan Crow menekankan bahwa dasar yang digunakan untuk
melakukan persepsi terhadap suatu objek adalah pengalaman-
pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, untuk mengadakan
persepsi terhadap stimulus secara tepat, pengalaman seseorang
mengenai stimulus yang terkait sangat memegang peranan.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh
proses penginderaan (proses diterimanya stimulus oleh individu
melalui alat indra) (Bimo Walgito, 200 : 69). Persepsi merupakan
proses yang ‘integrated’ dalam diri individu terhadap stimulus yang
diterimanya. Yang ada pada diri individu akan ikut aktif dalam
persepsi.

Menurut Mussen (1998: 80) persepsi diartikan sebagai
kemampuan mengenali informasi dan menghubungkan dengan
pengetahuan yang dimiliki. Persepsi sebagai pemahaman individu
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Pengembangan Cakrawala pengajaran sejarah yang
berorientasi ke masa depan, menjadi mendesak, karena tuntutan
pemantapan identitas dan kepribadian masyarakat dan bangsa In-
donesia sangat diperlukan, terutama dalam perubahan-perubahan
sosial yang bersifat multidimensional dan global. Dikhawatirkan,
pengajaran sejarah menjadi usang dan tidak lagi fungsional,
apabila tidak selalu dilakukan reorientasi dan revisi dalam
pengajaran dan pelajarannya.

Untuk melibatkan intelektual dan emosional siswa, dalam
pengajaran sejarah sudah barang tentu bukan jamannya lagi
penyampaian pengajaran sejarah dengan metode ceramah yang
diselimuti oleh berbagai peristiwa ajaib dan mitos. Tetapi disisi
lain pengajaran sejarah yang hanya mengemukakan fakta-fakta
sejarah saja akan menimbulkan keenganan dan kebosanan di
kalangan para siswa oleh karena itu guru harus membangun suatu
suasana yang dialogis dalam kegiatan PBM, kemampuan tersebut
dapat mendorong tercapainya tujuan kurikulum secara maksimal.
Kartodirdjo mengatakan kita senantiasa diingatkan bahwa ada
semacam interdependesi antara fakta-fakta itu, sehingga kita tidak
terjebak dalam suatu pendekatan deterministik, yaitu yang
membuat satu faktor mutlak peranannya (Sartono Kartodirdjo, 92
: 54).

Dilihat dari perkembangannya disekolah-sekolah metode
mengajar sejarah dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu,
(1) pendekatan tradisional, yang melibatkan seluruh kelas belajar
dengan cara topik yang sama, dengan penekanan pada metode
ceramah, penggunaan papan tulis dan dengan berpegang, ketat
pada buku-buku teks, (2) suatu keanekaragaman metode, ada yang
menggunakan kelas sebagai unit mengajar dari ada pula yang
mewajibkan kelas bekerja secara berkelompok atau perorangan.
Penekanan adalah pada usaha menghidupkan kembali masa
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yang bersifat pribadi. Sebagai pemahaman pribadi, maka persepsi
berisfat individual dan subjektif. Persepsi bersifat individual
karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman individu tidak
sama dalam mempersepsi sesuatu stimulus, maka hasil pun akan
berbeda-beda (Davidoff dan Rogers dalam Bimo Walgito, 2001:
70). Sesuai dengan sifatnya yang subjektif, persepsi merupakan
proses pemahaman yang aktif, ia sebagai keseluruhan dengan
pengalamannya, motivasinya, serta sikap-sikap yang relevan
terhadap suatu stimuli (Saparinah Sadli, 1997: 72). Yang menentukan
persepsi adalah karakteristik orang yang memberikan respon pada
stimuli.

Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi
(sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas.
Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan
makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi
juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.

Dari pendapat-pendapat di atas jelas dinyatakan atau
ditemukan bahwa persepsi bertalian dengan sensasi. Sensasi
berasal dari kata sense yang berarti alat pengindraan, yang
menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jika alat-alat
indra mengubah menjadi impuls-impuls saraf, maka terjadilah proses
sensasi. Sensasi, menurut Wolman (Salam Jalaluddin Rakhmat,
2001: 49), adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak
memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan
terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indra.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa hakikat pesepsi adalah berikut:

a) persepsi berkaitan dengan faktor psikologis yang bersifat
subjektif;

b) persepsi merupakan proses diterimanya rangsang sampai dengan
penerimaan dan pemahaman rangsang tersebut;

29Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Guru yang baik tidak mudah terperosok pada sikap yang
naif yaitu guru mempunyai sikap berlebihan, sehingga cenderung
menjadikan nilai sebagai alat  “penjinakan” untuk melemahkan
kritik dari siswanya. Guru diharapkan sebagai sosok yang
mendidik agar menimbulkan kesan yang positif bagi siswanya.
Jika guru dapat berperan sebagai pendidik, siswa akan makin
senang dan kreatif dalam PBM. Mereka tidak akan pasif dalam
PBM. Broadwell mengatakan bahwa dalam mengajar Guru harus
memperhatikan: 1) student analysis, 2) lesson planning, 3) for-
mation of the lesson guide, 4) preparation for presenting the lec-
ture, 5) presentation of the lecture, 6) testing and, 7) follow up.

Metode mengajar yang relevan dengan tujuan pengajaran
sejarah menjadikan materi sejarah yang dipelajari dirasakan
manfaatnya oleh siswa, yang relevan dengan kehidupan yang
dialami siswa dengan cara yang kritis dan kreatif. Kalau materi
sejarah yang dipelajari dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa,
tentu metode mengajar yang diterapkan guru harus mengarah pada
siswa yang belajar bukan berpusat pada guru. Faktor-faktor apa
yang ingin anda ketahui mengenai sekelompok (seorang) siswa
yang akan mempengaruhi bagaimana jalan (cara) mereka (ia)
belajar?. Untuk meyakinkan keberhasilan program pelajaran
seseorang. Kita (guru) harus mengenal dan menghargai seseorang
(siswa) secara pribadi.

Dengan konteks pengajaran yang kreatif itulah siswa
berpeluang untuk mengaktualisasikan diri dalam belajar dan dapat
merefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka faktor utama dalam
PBM semacam ini sangat menuntut kemampuan guru sejarah.
Kalau guru sejarah dalam PBM dapat mengembangkan tema-tema
secara luas dengan memilih bahan-bahan sejarah yang dipandang
tepat dari segala periode, maka ia mampu mengembangkan
perluasan Cakrawala pengajaran sejarah.
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c) persepsi merupakan pengenalan informasi yang ditentukan oleh
pengetahuan, pengalaman, minat, dan sikap orang yang
mempersepsi.

2) Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan
kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan
silabus (BPSNP, 2006). Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan
pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar
kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan BSNP.
Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksanaan
pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan
pendidikan) untuk mengembangkan berbagai kompetensi
pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) pada setiap
satuan pendidikan, di sekolah dan daerah masing-masing.

KTSP adalah penyempurnaan dari kurikulum 2004. KBK
adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh
masing-masing satuan pendidikan sekolah. Kurikulum berbasis
kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang
menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu,
sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa
penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

3) Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengalaman yang

dimilikinya, terutama yang berhubungan dengan suatu hal yang
dipersepsi. Selain itu, persepsi seseorang juga dipengaruhi oleh
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penggunaan metode pengajaran. Faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan yaitu; (1) kesesuaian metode dengan tujuan
pengajaran, (2) kesesuaian metode dengan materi pelajaran, (3)
kesesuaian dengan sumber dan fasilitas tersedia, (4) kesesuaian
metode dengan situasi kondisi belajar mengajar, (5) kesesuaian
metode dengan kondisi siswa, (6) kesesuaian metode dengan waktu
yang tersedia.

Dalam persiapan PBM, guru tentunya telah mempelajari
berbagai literatur tentang filsafat dan psikologi pendidikan yang
relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Dengan
demikian mereka dapat menemukan bahwa mengajar bukan
merupakan suatu latihan yang akan dilaksanakan didalam kelas,
akan tetapi sebenarnya merupakan suatu kegiatan sebagai
pendorong untuk membantu siswa belajar. Belajar tidak hanya
semata-mata sebagai suatu upaya dalam merespon suatu stimu-
lus. Tetapi lebih dari pada itu, belajar akan dilakukan melalui
berbagai kegiatan seperti mengalami, mengerjakan dan memahami
belajar melalui proses (learning by process). Jadi, hasil belajar
dapat diperoleh bila siswa “aktif”, tidak pasif.

Dalam kegiatan PBM dipahami sebagai bagian dari
wahana aktualisasi diri. Guru tidak berpersepsi bahwa dirinya
sebagai sosok pendidik serba tahu. Guru harus menyadari bahwa
disamping banyak masalah yang diketahui, juga masih banyak
aspek lain yang belum diketahui. Dengan demikian situasi belajar
tidak menjadikan siswa terisolasi dari masalah yang diharapkan
guru saja. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan guru dapat
menerima kritik dan perbedaan pendapat tersebut jangan
dipandang sebagai usaha untuk menjatuhkan guru, tetapi harus
diterima sebagai bahan masukan (informasi). Hal demikian dapat
saja terjadi karena siswa juga memperoleh informasi akibat
derasnya arus informasi.
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ketajaman pancaindra dan ketajaman hari nurani. Persepsi juga
dipengaruhi oleh faktor perhatian. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi perhatian antara lain gerakan, intensitas stimulus,
kebaruan, dan perulangan suatu hal yang diperhatikan. Bagi seorang
guru mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang
bersangkutan dengan persepsi sangat penting, karena: (1) makin
baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan yang diketahui,
makin baik semua itu dapat diingat; (2) dalam hal pembelajaran,
menghindari salah pengertian merupakan hal yang harus dilakukan
oleh guru, sebab salah pengertian akan menyebabkan siswa belajar
sesuatu yang keliru; dan (3) jika seorang guru dalam mengajar
sesuatu guru perlu mengganti benda yang sebenarnya dengan
gambar atau potret dari benda tersebut, ia harus mengetahui
bagaimana gambar atau potret tersebut dibuat agar tidak terjadi
persepsi yang keliru (Slameto, 2003: 102).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
menurut Siti Sutarni Fatdhilah (2000: 40) meliputi hal-hal berikut
ini. Pertama, perhatian, pada umumnya kita tidak menangkap
seluruh rangkaian yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi hanya
memfokuskan pada satu objek saja. Perbedaan fokus antara
seseorang dengan orang lain mengakibatkan terjadinya persepsi.
Kedua, set, yaitu harapan seseorang akan rangkaian yang mungkin
timbul. Perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi
seseorang dengan orang lain. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan
seseorang yang sifatnya sesaat atau menetap, akan mempengaruhi
pula persepsi. Keempat, sistem nilai yang berlaku dalam suatu
masyarakat juga mempengaruhi persepsi seseorang. Kelima,
kepribadian seseorang juga berpengaruh terhadap persepsi.
Keenam, gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan
persepsi.
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i. materi pelajaran harus diberikan tepat waktu untuk dibelajarkan
sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat;

j. materi pelajaran sesuai dengan prosedur didaktik;
k. materi pelajaran harus sesuai situasi dan kondisi lingkungan

masyarakat serta kebijakan pemerintah;
l. materi harus relevan dikuasi dan dipahami poleh guru;
m.materi harus benar-benar dikuasai dan dipahami oleh guru (Adi

Purnomo, 1997: 9-10).

b.  Metode Mengajar Sejarah
Metode sebagai suatu cara yang dipergunakan oleh guru

sejarah untuk tercapainya suatu tujuan pengajaran. Dalam hal ini
metode dianggap sangat penting dalam proses belajar mengajar
yang berlangsung proses belajar dan efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan. Dalam hal ini suatu interaksi pengajaran
merupakan komunikasi dua arah antara guru dengan siswa yang
diikat oleh tujuan sehingga tercapai tujuan pengajaran itu sendiri.
Oleh karena itu metode dapat membantu untuk dapat mencapai
tujuan dengan cara yang efektif. Sehubungan dengan itu penting
sekali bahwa setiap diskusi tentang prosedur tidak dapat dinilai
baik buruknya, kecuali dalam konteks tentang bagaimana metode
tersebut dapat mencapai tujuan secara efisien.

Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru sebenarnya
tidak hanya berhadapan dengan kelompok belajar, tetapi guru
menghadapi individu-individu yang mempunyai tingkat
perkembangan emosional dan intelektual yang berbeda, maka guru
harus memikirkan bagaimana siswa dapat belajar secara optimal.
Dalam arti sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing
siswa. Oleh karena itu guru dituntut untuk mampu mempergunakan
metode yang mampu mendekati kelompok dan individu. Dengan
mampu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung
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Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan dan kepekaan
yang tinggi, akan sangat mempengaruhi kemampuannya dan
mempersepsi suatu hal. Seseorang yang memiliki tingkat
kecerdasan dan kepekaan yang tinggi, akan cenderung mampu
menyimpulkan atau mengapresiasi berbagai fenomena-fenomena
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor
situasional atau yang disebut faktor fungsional dan faktor
struktural. Menurut Jalaluddin Rakhmat (2001: 55-56), faktor
fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-
hal lain yang termasuk pada apa yang disebut sebagai faktor-faktor
personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk
stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada
stimuli tersebut; sedangkan faktor struktural berasal semata-mata
dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya
pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt, seperti Kohler,
Wartheimer, dan Kofka, merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang
bersifat struktural. Prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Ge-
stalt. Menurut teori ini, jika kita mempersepsi sesuatu, kita
mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Menurut Kohler, jika
kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-
fakta yang terpisah; kita harus memandangnya dalam hubungan
keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita harus meliharnya
dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dan dalam masalah yang
dihadapinya (Jalaluddin, 2001: 58-59).

Menurut Bimo Walgito (200: 70), faktor yang berperan
dalam persepsi adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syarat,
dan pusat susunan syaraf, serta perhatian; sedangkan menurut
Agus Nugroho (2002: 12) dinyatakan bahwa persepsi dipengaruhi
oleh faktor informasi yang diperoleh, situasi tempat beraktivitas,
kebutuhan, dan emosi seseorang. Sementara itu, Saparinah Sadli

32 FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

Jadi, sesuai dengan kurikulum, setiap bidang studi
mempunyai arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan
umum pendidikan nasional Indonesia. Oleh karena itu dapat
dinyatakan bahwa kedudukan materi atau bahan pelajaran adalah
merupakan sesuatu yang harus dipilih oleh guru seperti ditetapkan
dalam kurikulum kemudian dipahami, dimengerti oleh siswa agar
kemampuan yang diharapkan dapat tercapai. Agar tujuan
kompetensi dasar dapat dicapai, guru sejarah perlu memilih materi
ajar yang sesuai dan selanjutnya memilih metode mengajar yang
tepat.

Sangat disadari bahwa daya serap siswa terhadap isi materi
pelajaran ada batasnya, yaitu dengan adanya kendala waktu
belajarnya dan jumlah jam belajar di sekolah. Dengan demikian
haruslah guru pandai memilih batas-batas materi pelajaran seperti
yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) pertimbangan memilih yang harus dilakukan guru yaitu:

a. materi pelajaran adalah sarana yang digunakan dan bermanfaat
bagi pencapaian indikator;

b. materi pelajaran adalah sarana yang membawa siswa ke arah
tujuan yang mempunyai aspek jenis perilaku dan isi;

c. materi pelajaran bersifat lebih luas daripada aspek isi dalam
indikator;

d. materi pelajaran berbeda menurut aspek perilaku yang dituntut
dari siswa;

e. materi pelajaran yang sama dapat dipergunakan untuk mencapai
indikator yang berbeda, demikian juga sebaliknya;

f. materi pelajaran harus sesuai dengan kepentingan dan taraf
kemampuan siswa untuk menerima dan mengolah materi itu;

g. materi pelajaran harus dapat menunjang motivasi siswa;
h. materi pelajaran harus dapat melibatkan siswa secara aktif dalam

berpikir dan melakukan kegiatan.
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(1997: 72-73) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi adalah: (1) faktor ciri khas objek stimuli, seperti nilai, arti
emosional, familiaritas, dan intensitas; (2) faktor pribadi, seperti
IQ, minat, emosi; (3) faktor pengaruh kelompok; dan (4) faktor
perbedaan latar belakang budaya. Faktor-faktor tersebut
menyebabkan perbedaan persepsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2003: 46-47) perbedaan
persepsi disebabkan oleh perhatian, set, kebutuhan, sistem nilai,
ciri kepribadian, dan gangguan jiwa. Walaupun informasi yang
diterima sama, persepsi orang akan berbeda-beda.

Informasi penting bagi terbentuknya persepsi seseorang
adalah bahwa pemahaman terhadap informasi bergantung pada
kemampuan penyerapan, kemampuan mentransfer, kemampuan
menalar (Monty P. Satiadarma, 2001: 50). Persepsi banyak
dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, kebiasaan, adat-
istiadat, pendidikan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi.

Faktor-faktor personal yang berpengaruh terhadap
persepsi seseorang adalah sikap. Sikap erat hubungannya dengan
minat. Sebagai seorang guru, ia telah memiliki sejumlah
pengetahuan dan pengalaman yang ada hubungannya dengan
bidang keahlian profesinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang
terhadap stimuli. Faktor-faktor itu adalah tujuan, atensi, memori,
motivasi, kebutuhan, jumlah informasi, kesiapan mental,
pengalaman masa lalu, suasana emosional, pola hubungan
antarpersonal, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang budaya,
stimuli fisik dan efek yang ditimbulkan, dan hakikat yang dipersepsi.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang ciri-ciri pokok kebijakan
pemerintah Orde Baru.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang ciri-ciri pokok kebijakan

pemerintah Orde Baru.
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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4) Prinsip Organisasi Persepsi
Ada dua pandangan yang berbeda tentang persepsi, yaitu

aliran strukturalis dan psikologis Gestalt. Aliran strukturalis
menganggap bahwa persepsi dapat membedah ke dalam elemen
individu, maka dengan mempelajari elemen individu kita dapat
memahami persepsi. Sementara itu, psikologis Gestalt menolak
pendapat tersebut, menurut aliran ini bahwa otaklah yang
membangun aktivitas yang dapat mempengaruhi persepsi (Plotnik
dan Sandra Mollenauer, 1996 : 160).

Psikologi Gestalt dijadikan pengembangan teori persepsi.
Di dalam persepsi terdapat prinsip-prinsip organisasi persepsi,
yaitu figure ground, simplicity, similarity, continuity, proximity,
dan closure. Figure ground merupakan bagian yang dominan dan
ada latar yang melengkapi. Obyek yang diamati sebagai figure
(wujud) dan hal-hal di sekitarnya sebagai ground. Keduanya dapat
bertukar peran. Simplicity merupakan persepsi sederhana yang
tunggal. Similarity adalah bahwa suatu stimulus yang sama akan
dipersepsi sebagai kesatuan. Continuity merupakan stimulus yang
berkesinambungan yang akan terlihat dari latar, maka akan
dipersepsi sebagai keseluruhan. Proximity merupakan stimulus
yang berdekatan cenderung dipersepsi keseluruhan. Closure ada
kecenderungan orang mempersepsi sesuatu yang kurang lengkap
menjadi lengkap.

Krech dan Crutchfield dalam Jalaluddin Rakhmat (2001 :
51-60) menyebut dalil-dalil persepsi sebagai berikut: (1) persepsi
bersifat selektif secara fungsional, (2) medan perseptual dan
kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti, (3) sifat-sifat
perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya
oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan (similarity); dan (4)
objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau
menyerupai satu dengan yang lain cenderung ditanggapi sebagai
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XII BAHASA / II
Pertemuan ke :  7, 8, 9, 10, 11, 12
Alokasi Waktu :  6 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa  sejak Orde Baru sampai
dengan masa Reformasi.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis   perkembangan kebudayaan  masyarakat Indo
nesia sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi terutama
dalam bidang bahasa dan karya sastra.

C. Indikator
•  Menjelaskan ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru.
•   Mendeskripsikan proses menguatnya peran negara pada masa

Orde Baru.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis   perkembangan kebudayaan
masyarakat Indonesia sejak Orde Baru sampai dengan masa
Reformasi terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra.

E. Materi Pembelajaran
•  Ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru.
•  Proses menguatnya peran negara dan dampaknya terhadap

kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru.
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bagian dari struktur yang sama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi
merupakan pemahaman langsung terhadap sesuatu hal sehingga
mempengaruhi seseorang dalam bersikap maupun bertindak.

5)  Persepsi Guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)

Dengan mengacu pada hakikat kurikulum dan hakikat
persepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka yang
dimaksudkan dengan persepsi guru terhadap KTSP adalah
pemahaman langsung seorang guru terhadap segala yang
dituangkan dalam KTSP sehingga melalui pemahamannya itu akan
mempengaruhi guru yang bersangkutan dalam melaksanakan
pembelajaran di kelas yang dikembangkan dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Persepsi guru terhadap KTSP yang berlaku tersebut
memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru
dituntut harus memiliki persepsi yang positif terhadap KTSP
tersebut. Makin positif guru terhadap KTSP, makin positif pula
proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan perspsi yang baik
terhadap KTSP, guru akan mampu menyusun rencana
pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dan isi kurikulum,
mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik kurikulum, dan mampu mengembangkan evaluasi atau
alat penilaian sesuai dengan hasil belajar yang dicapai siswa secara
tepat, mampu memilih, menyeleksi, dan mengembangkan bahan
atau materi ajar yang cocok dengan perkembangan jiwa dan
kematangan intelektual siswa; mampu menggunakan metode, dan
strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran; mampu
menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan variatif.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang terjadinya peristiwa
Gerakan 30 September 1965 PKI.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi terjadinya peristiwa Gerakan 30

September 1965 PKI.
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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Persepsi guru terhadap KTSP yang baik, akan berpengaruh
terhadap tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan. Tujuan pembelajaran dalam KTSP diwujudkan dalam
bentuk standar kompetensi yang dijabarkan dalam kompetensi dasar
dan selanjutnya diuraikan lagi dalam indikator-indikator. Tanpa
memahami, menguasai dengan baik terhadap KTSP yang sedang
berlaku, dapat dipastikan kompetensi dasar yang diharapkan
dikuasai siswa bisa diraih dengan baik.

Keberhasilan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM),
dalam hal ini adalah para guru. Oleh sebab itu guru dituntut
mengembangkan profesionalismenya. Dengan demikian guru
diharapkan selalu mengikuti seluruh perkembangan IPTEK yang
terkini dan guru mempunyai kreativitas tinggi dimana pun dan
kapan pun mereka mengemban tugas (Sarwiji Suwandi, 2004:2).

Senada dengan pendapat di atas, Mulyasa (2003 : 147)
menyatakan bahwa guru merupakan faktor yang penting dalam
pendidikan karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya
bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan
dan merealisasikan kurikulum tersebut. Nana Syaodih (dalam
Mulyasa, 2003 : 147) menyatakan bahwa betapapun bagusnya
suatu kurikulum (offisial), tetapi hasilnya sangat bergantung pada
apa yang dilakukan oleh guru dan juga murid dalam kelas (aktual).
Dengan demikian, guru memegang peranan penting baik dalam
penyusunan maupun pelaksanaan kurikulum agar apa yang
diamanatkan kurikulum dapat tercapai dengan baik.

2. Hakikat Perencanaan Pembelajaran
a.  Pengertian Perencanaan

Apabila kita membicarakan perencanaan, berarti kita
mengatakan suatu kerangka yang mengandung uraian tentang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XII BAHASA / II
Pertemuan ke :  1, 2, 3, 4, 5, 6
Alokasi Waktu :  6 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa  sejak Orde Baru sampai
dengan masa Reformasi.

B. Kompetisi Dasar
Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak
pemerintahan Orde Baru sampai dengan masa Reformasi.

C. Indikator
•  Menjelaskan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

PKI.
•  Membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa

Gerakan 30 September 1965 PKI.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat merekonstruksi perkembangan masyarakat Indo-
nesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai dengan masa
Reformasi.

E. Materi Pembelajaran
•  Gerakan 30 S-1965/PKI.
•  Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan

30 September1965 PKI.
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sesuatu yang akan dikerjakan. Hal ini berarti bahwa (a)
perencanaan adalah suatu proses dan cara berfikir yang dapat
membantu pencapaian suatu hasil yang diharapkan.

Padanan kata perencanaan dalam bahasa inggris ialah
Planning. Planning adalah (b) suatu proses dan cara berfikir yang
dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. (Ely, 1979:
7).

Pengertian lain tentang perencanaan adalah sebagai (c)
suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan
dilaksanakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (lihat
Hidayat, 1990: 1).

Perencanaan itu adalah (d) hasil pemikiran yang berupa
keputusan yang akan dilaksanakan. Pemikiran yang dirumuskan
berupa perencanaan itu biasanya disusun dengan logis, sistematis,
rasional dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Perencanaan sebenarnya (e) suatu proses penyusunan
serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang
akan datang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Rangkaian
kegiatan dalam perencanaan berbentuk sistem. Hal ini berarti satu
komponen kegiatan dengan kegiatan yang lainnya bersifat resiprokal
(saling ketergantungan), bekerja sama dalam menciptakan suatu
tujuan.

Pencapaian suatu hasil senantiasa memanfaatkan lebih dari
satu alternatif. Alternatif yang kita susun dalam perencanaan
tentunya alternatif yang paling cocok, yang memungkinkan
mencapai sasaran yang diinginkan.

b. Prinsip Perencanaan
Karakteristik perencanaan pengajaran yang baik

hendaknya mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang hubungan karya sastra
pada awal kemerdekaan dengan situasi politik.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang hubungan karya sastra

pada awal kemerdekaan dengan situasi politik.
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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1) mengembangkan hubungan interaksi yang baik di antara sesama
manusia, dalam hal ini siswa dan guru serta personal terkait
(humanisme);

2) merupakan suatu wahana atau wadah untuk mengembangkan
segala potensi yang ada dimiliki oleh anak didik;

3) memiliki sifat obyektif rasional (tepat dan masuk akal),
komprehensif dan sistematis (menyeluruh dan tersusun rapi);

4) mengendalikan kekuatan sendiri, bukan didasarkan atas
kekuatan orang lain;

5) didukung oleh fakta dan data yang menunjang pencapaian
tujuan yang telah dirumuskan;

6) fleksibel dan dinamis, artinya mudah disesuaikan dengan
keadaan serta berkembang ke arah yang lebih baik atau maju
(Hidayat dan Rahmina, 1991: 3).

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan

manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih
kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan
dalam silabus. RPP merupakan penjabaran lebih lanjut dari silabus,
dan merupakan komponen penting dari KTSP, yang
pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Sehubungan
dengan itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam,
dan kemampuan dalam pengembangan RPP.

3. Hakikat Pembelajaran Sejarah
a. Materi Pelajaran Sejarah

Materi atau bahan pelajaran adalah seperangkat
pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari kurikulum untuk
disampaikan kepada siswa atau dibahas dalam proses belajar
mengajar seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Banyak
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XII BAHASA / I
Pertemuan ke : 6, 7, 8, 9, 10, 11
Alokasi Waktu : 6 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi
hingga lahirnya Orde Baru

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan kebudayaan  masyarakat Indone-
sia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin terutama
dalam bidang bahasa dan karya sastra

C. Indikator
•  Menjelaskan hubungan karya sastra pada awal kemerdekaan

dengan situasi politik.
•  Menjelaskan perkembang-an Kesusastraan pada masa

Demokrasi Terpimpin.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis perkembangan kebudayaan
masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi
Terpimpin terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

E. Materi Pembelajaran
•  Perkembangan kesusastraan pada awal kemerdekaan.
•  Perkembangan kesusastraan pada masa demokrsi Terpimpin
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sumber-sumber bahan pelajaran yang dapat digunakan, akan tetapi
bahan yang harus disampaikan harus bersifat pedagogis. Oleh
karena itu guru harus pandai menyeleksi bahan mana yang sesuai
dan mana yang tidak; dalam arti ada relevansinya dengan tujuan
pengajaran.

Menurut Sudjana ada beberapa pertimbangan yang perlu
diperhatikan dalam menetapkan bahan pelajaran, yakni:

a. bahan harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan;
b. bahan yang ditulis dalam perencanaan mengajar hanya garis

besarnya saja;
c. menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan

tujuan. Artinya bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan
yang pertama, bahan yang ditulis kedua bersumber dari yang
kedua dan seterusnya. Apabila untuk satu tujuan dimungkinkan
adanya beberapa bahan (misal pengertian sejarah: (1) sebagai
peristiwa, (2) sebagai cerita, dan (3) sebagai ilmu, maka
penetapan bahan dipecah menjadi sub-sub bahan, tetapi ilmu,
maka penetapan bahan dipecah menjadi sub-sub bahan, tetapi
ada dalam satu konsep bahan);

d. urutan bahan hendaknya memperhatikan kesinambungan
(kontinuitas).

Lebih lanjut Sudjana menambahkan bahwa dalam
menetapkan pilihan tersebut, hendaknya memperhatikan:

a. tujuan pengajaran, hanya bahan yang serasi dan menunjang
tujuan yang perlu diberikan oleh guru;

b. urgensi bahan, artinya bahan itu penting untuk diketahui oleh
siswa;

c. tuntutan kurikulum, artinya secara minimal bahan itu wajib
diberikan sesuai dengan tuntutan kurikulum;

d. nilai kegunaan, artinya bahan itu mempunyai manfaat bagi siswa.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang pemerintahan dari
Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi pemerintahan dari Demokrasi

Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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Berkaitan dengan bahan atau materi pelajaran, pada
dasarnya materi pelajaran hendaknya diprioritaskan pada
historiografi nasional yaitu melukiskan sejarah yang benar-benar
bersifat Indonesia sentris sesuai dengan KTSP materi pelajaran
sejarah meliputi, sebagai berikut:
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XII BAHASA / I
Pertemuan ke :  2, 3, 4, 5
Alokasi Waktu :  4 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi
hingga lahirnya Orde Baru

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin sampai
lahirnya Orde Baru

C. Indikator
•  Menjelaskan sistem dan  struktur politik pada masa

Demokrasi Liberal.
•  Menjelaskan sistem dan  struktur politik pada masa

Demokrasi Terpimpin.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat Menganalisis pemerintahan dari Demokrasi
Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru.

E. Materi Pembelajaran
•  Sistem dan struktur politik pada masa Demokrasi Liberal

dan Demokrasi Terpimpin.
•  Perkembangan sastra  pada masa Demokrasi Terpimpin
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Contoh Format KTSP dan RPP
Sekolah Menengah Atas

SILABUS DAN RPP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MGMP

SEJARAH SMA .........................

JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH
  UMUM

MATA PELAJARAN : SEJARAH
KELAS / SEMESTER : X / I – II

Oleh :

.................

.................
SMA ............................................

PEMERINTAH KOTA ................
Jl. ....................................................
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang kebijakan pemerintah
Indonesia dalam bidang ekonomi-keuangan sejak proklamasi
sampai tahun 1950.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi kebijakan pemerintah Indonesia

dalam bidang ekonomi-keuangan sejak proklamasi  sampai
tahun 1950.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir

192



Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

SI
L

A
BU

S

N
A

M
A

 S
E

K
O

L
A

H
: S

M
A

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
..

M
AT

A 
PE

L
A

JA
R

A
N

: S
E

JA
R

A
H

K
EL

A
S/

SE
M

ES
TE

R
: X

 / 
1

ST
A

N
D

A
R

 K
O

M
PE

T
E

N
SI

: 
1.

 M
em

ah
am

i p
ri

ns
ip

 d
as

ar
 il

m
u 

se
ja

ra
h

42 FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XII BAHASA / I
Pertemuan ke :  1
Alokasi Waktu :  2 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi
hingga lahirnya Orde Baru

B. Kompetisi Dasar
Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak
proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

C. Indikator
•  Mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam

bidang ekonomi-keuangan sejak proklamasi  sampai tahun
1950.

•  Mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam
bidang pendidikan pada awal kemerdekaan.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat merekonstruksi perkembangan masyarakat Indo-
nesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

E. Materi Pembelajaran
•  Kebijakan pemerintah Indo-nesia dalam bidang ekonomi-

keuangan dan pendidikan sejak proklamasi  sampai tahun
1950.

•   Gejolak sosial di berbagai daerah pada awal kemer-dekaan.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang proses terbentuknya
transformasi etnik dan berkembangnya identitas kebangsaan
Indonesia di berbagai daerah di Indonesia.

b.  Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang terbentuknya

transformasi etnik dan berkembangnya identitas
kebangsaan Indonesia di berbagai daerah di Indonesia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI BAHASA / II
Pertemuan ke : 13, 14, 15,  16
Alokasi Waktu : 4 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara  tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme
Indonesia.

C. Indikator
•  Mendeskripsikan proses ter-bentuknya  transformasi etnik

dan berkembangnya identitas kebangsaan Indonesia di
berbagai daerah di Indonesia.

•  Membandingkan perkem-bangan nasionalisme di Indonesia
dengan perkembangan nasionalisme di China pada paruh
pertama abad ke-20.

D. Tujuan Pembelajaran
Siwa dapat menganalisis proses kelahiran dan perkembangan
nasionalisme Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Proses terbentuknya transfor-masi etnik dan berkembangnya

identitas kebangsaan Indonesia di berbagai daerah.
•  Perkembangan nasionalisme di Indonesia dan perkembangan

nasionalisme di Asia pada paruh pertama abad ke-20.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang paham-paham baru di
Eropa.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang paham-paham baru di

Eropa.
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI BAHASA / II
Pertemuan ke : 7, 8, 9, 10, 11, 12
Alokasi Waktu : 6 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara  tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan kebudayaan  masyarakat
Nusantara di bawah penjajahan asing  terutama dalam bidang
bahasa dan karya sastra

C. Indikator
•  Mendeskripsikan Paham-paham baru di Eropa.
•  Menganalisis panislamisme munculnya ideologi nasionalis

dan kesadaran kebangsaan Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat Menganalisis menganalisis perkembangan
kebudayaan  masyarakat Nusantara di bawah penjajahan asing
terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

E. Materi Pembelajaran
•  Paham-paham baru di Eropa.
•  Hubungan paham liberalisme, sosialisme, panislamisme,

demokrasi, dan nasionalisme dengan munculnya ideologi
nasionalis di Asia, Afrika, dan kesadaran kebangsaan Indo-
nesia.
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perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indo-
nesia..

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang merkantilisme, revolusi
industri, dan kapitalisme dengan perkembangan kolonialisme
dan imperialisme Barat di Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi merkantilisme, revolusi industri,

dan kapitalisme dengan perkembangan kolonialisme dan
imperialisme Barat di Indonesia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI BAHASA / II
Pertemuan ke :  1, 2, 3, 4, 5, 6
Alokasi Waktu :  6 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara  tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia di bawah
penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan Hindia Belanda,
Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang

C. Indikator
•  Mendeskripsikan merkantilisme, revolusi industri, dan

kapitalisme dengan perkembangan kolonialisme dan
imperialisme Barat di Indonesia.

•  Mendeskripsikan kebijakan pemerintah kolonial di Indone-
sia pada abad ke-19 dengan awal abad ke-20.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis perkembangan masyarakat Indone-
sia di bawah penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan Hindia
Belanda, Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang

E. Materi Pembelajaran
Paham-paham baru dan peristiwa-peristiwa penting pada masa
imperialisme kuno sampai awal imperialisme modern.
Merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme dengan
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•  Perpaduan tradisi lokal dan Hindu-Buddha dalam bidang
kesusastraan  di berbagai daerah.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang perpaduan tradisi lokal
dan Hindu-Buddha dalam institusi sosial di masyarakat
(contoh:sekaten di Yogyakarta dan Surakarta).

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi perpaduan tradisi lokal dan

Hindu-Buddha dalam institusi sosial di masyarakat
(contoh: sekaten di Yogyakarta dan Surakarta).

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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SILABUS DAN RPP
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

MGMP
SEJARAH SMA .................................

JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH
  UMUM

MATA PELAJARAN : SEJARAH
SATUAN PENDIDIKAN : BAHASA
KELAS / SEMESTER : XI / I - II

Oleh :

.................

YAYASAN .......................
SMA ..........................

PEMERINTAH KOTA .......................
Jl. .................................................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI BAHASA / I
Pertemuan ke :  1, 2, 3, 4
Alokasi Waktu :  4 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara  tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha dan
Islam di Nusantara terutama dalam bidang bahasa dan karya
sastra.

C. Indikator
•  Menganalisis  perpaduan tradisi lokal dan Hindu-Buddha

dalam institusi sosial di masyarakat (contoh:sekaten di
Yogyakarta dan Surakarta)

•  Menganalisis  perpaduan tradisi lokal dan Hindu-Buddha
dalam bidang kesusastraan khususnya cerita epos di berbagai
daerah

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis perkembangan kebudayaan Hindu-
Buddha dan  Islam di Nusantara terutama dalam bidang bahasa
dan karya sastra

E. Materi Pembelajaran
•  Perpaduan tradisi lokal dan Hindu-Buddha dalam institusi

sosial masyarakat di berbagai daerah.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang proses masuk dan
berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha
di kepulauan Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di
kepulauan Indonesia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI BAHASA / I
Pertemuan ke :  1, 2, 3, 4
Alokasi Waktu :  4 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan
(Hindu-Buddha dan Islam) di Indonesia.

C. Indikator
•  Menganalisis Hipotesis  tentang proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di
kepulauan Indonesia.

•  Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di daerah Bali dengan tradisi Hindu-Buddha di
bidang ritual keagamaan.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis perkembangan kehidupan negara-
negara kerajaan (Hindu-Buddha dan Islam) di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•   Hipotesis  tentang proses masuk dan berkembangnya agama

dan kebudayaan Hindu-Buddha di kepulauan Indonesia.
•   Interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-

Buddha.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang perkembangan ekonomi
dan demografi di Indonesia pada masa kolonial.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi perkembangan ekonomi dan

demografi di Indonesia pada masa kolonial.
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  16, 17, 18
Alokasi Waktu :  5 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pengaruh revolusi industri di Eropa terhadap
perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

C. Indikator
•  Menjelaskan perkembangan ekonomi dan demografi di In-

donesia pada masa kolonial.
•  Menyimpulkan kegagalan proses industrialisasi di Indonesia

pada masa kolonial.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pengaruh revolusi industri di Eropa
terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Perkembangan ekonomi dan demografi di Indonesia pada

masa kolonial.
•  Kegagalan proses industrialisasi di Indonesia pada masa

kolonial.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang pengaruh Revolusi
Prancis terhadap perkembangan politik kebangsaan  di  In-
donesia.

b Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi pengaruh Revolusi Prancis

terhadap perkembangan politik kebangsaan  di  Indone-
sia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  13, 14, 15
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

B. Kompetisi Dasar
Membedakan pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika,
dan Revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan
nasional Indonesia.

C. Indikator
•  Mengidenifikasi pengaruh Revolusi Prancis terhadap

perkembangan politik kebangsaan  di  Indonesia.
•  Mengidentifikasi pengaruh Revolusi Amerika terhadap

perkembangan politik pada masa pergerakan nasional Indo-
nesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat membedakan pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi
Amerika, dan Revolusi Rusia terhadap perkembangan
pergerakan nasional Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
Pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi
Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang pengaruh Revolusi
Prancis terhadap perkembangan politik kebangsaan  di  In-
donesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi pengaruh Revolusi Prancis

terhadap perkembangan politik kebangsaan  di  Indone-
sia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  13, 14, 15
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

B. Kompetisi Dasar
Membedakan pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika,
dan Revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan
nasional Indonesia.

C. Indikator
• Mengidenifikasi pengaruh Revolusi Prancis terhadap

perkembangan politik kebangsaan  di  Indonesia.
• Mengidentifikasi pengaruh Revolusi Amerika terhadap

perkembangan politik pada masa pergerakan nasional Indo-
nesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat membedakan pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi
Amerika, dan Revolusi Rusia terhadap perkembangan
pergerakan nasional Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
Pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi
Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia.
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang bentuk-bentuk interaksi
Indonesia–Jepang di bidang politik pada masa pendudukuan
militer Jepang.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang bentuk-bentuk interaksi

Indonesia–Jepang di bidang politik pada masa
pendudukuan militer Jepang.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  7, 8, 9, 10, 11, 12
Alokasi Waktu :  6 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis  proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak
pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di
Indonesia.

C. Indikator
•  Mengidentifikasikan bentuk-bentuk interaksi Indonesia–

Jepang di bidang politik pada masa pendudukuan militer
Jepang.

•  Menghubungkan dampak kebijakan militer  imperialisme
Jepang dengan kehidupan sosial di Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis  proses interaksi Indonesia-Jepang
dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan
masyarakat di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik

pada masa pendudukan militer Jepang.
•  Dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang militer,

sosial-budaya, dan politik di Indonesia.
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nasionalis di Asia, Afrika, dan kesadaran kebangsaan Indo-
nesia.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal:

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang paham-paham baru
(liberalisme, sosialisme, panislamisme, demokrasi, dan nasio-
nalisme)

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi paham-paham baru (liberalisme,

sosialisme, panislamisme, demokrasi, dan nasio-nalisme).
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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SILABUS DAN RPP
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

MGMP
SEJARAH SMA ............................

JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH
  UMUM

MATA PELAJARAN : SEJARAH
SATUAN PENDIDIKAN : IPA
KELAS / SEMESTER : XI / I - II

Oleh :

..................

YAYASAN .................................
SMA .......................

PEMERINTAH KOTA .........................
Jl. ................................................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  4, 5, 6
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham
baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan
kebangsaan

C. Indikator
•   Mendeskripsikan paham-paham baru (liberalisme, sosialisme,

panislamisme, demokrasi, dan nasionalisme).
• Menghubungkan paham liberalisme, sosialisme,

panislamisme, demokrasi, dan nasionalisme dengan
munculnya ideologi nasionalis di Asia, Afrika, dan kesadaran
kebangsaan Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis hubungan antara perkembangan
paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran
dan pergerakan kebangsaan

E. Materi Pembelajaran
•   Paham-paham baru di dunia.
•  Hubungan paham liberalisme, sosialisme, panislamisme,

demokrasi, dan nasionalisme dengan munculnya ideologi
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•  Hubungan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme
di Eropa dengan perkembangan kolonialisme dan
imperialisme Barat di Indonesia.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang peristiwa-peristiwa
penting di Eropa pada masa imperialisme kuno sampai awal
perkembangan imperialisme modern.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi peristiwa-peristiwa penting di

Eropa pada masa imperialisme kuno sampai awal per-
kembangan imperialisme modern.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / II
Pertemuan ke :  1, 2, 3
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya
pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan
ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat
di Indonesia pada masa kolonial.

C. Indikator
• Mendeskripsikan paham-paham dan peristiwa-peristiwa

penting di Eropa pada masa imperialisme kuno sampai awal
per-kembangan imperialisme modern.

•  Mendeskripsikan hubu-ngan merkantilisme, revo-lusi industri,
dan kapitalisme di Eropa dengan perkembangan kolonialisme
dan impe-rialisme Barat di Indo-nesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan
perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya
masyarakat di Indonesia pada masa kolonial.

E. Materi Pembelajaran
•  Paham-paham dan peristiwa-peristiwa penting di Eropa pada

masa imperialisme kuno sampai awal perkembangan
imperialisme modern.
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- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Mengumumkan pertemuan ke 35, 36, ulangan 2x uraian
dan pilihan ganda

G.  Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan ke 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
a. Kegiatan awal

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang materi konsep kerajaan
Hindu dan Islam di Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyampaikan materi diskusi
- Siswa berdiskusi secara kelompok
- Siswa mempresentasikan hasil diskusi, pertemuan ke 37,

38, 39, 40
c. Kegiatan akhir

Ulangan pada pertemuan ke 39, 40 dan review bahan ulangan
bahan semester I pada pertemuan ke 41, 42, 43, 44, 45.
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D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan
kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di
Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
a. Hipotesis para ahli tentang masuknya agama dan kebudayaan

Hindu-Budha dikepulauan Indonesia.
b. Perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan perubahan

struktur sosial masyarakat, pendidikan, kesenian, dan
teknologi pada masa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-
Budha.

c. Fakta-fakta tentang proses interaksi masyarakat di berbagai
daerah dengan tradisi Hindu-Budha di bidang agama, sosial,
dan arsitektur.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Pertemuan ke 25, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang keadaan masyarakat
Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi teori-teori tentang proses awal

persebaran islam sampai pada persebaran Islam
- Guru membagi kelompok
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / I
Pertemuan ke :  25 - 45
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan
Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia

C. Indikator
•  Mendiskripsikan hipotesis Waisya tentang proses masuk dan

berkembagnya agama dan kebudayaan Hindu-Budha di
kepulauan Indonesia.

•  Menjelaskan perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan struktur sosial masyarakat pada masa kerajaan-
kerajaan bercorak Hindu-Budha.

•  Menganalisis perkembangan Islam pada masa kerajaan-
kerajaan bercorak islam di indonesia.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang arsitektur.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
dengan Islam.
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c. Kegiatan akhir
- Menyimpulkan
- Pemberian post test
- Pemberian Tugas tidak Terstruktur (PTT)

Pertemuan ke 24
a. Kegiatan awal

Apresepsi
Guru memberikan apresepsi materi dan intinya

b. Kegiatan inti
- Guru menyampaikan materi diskusi
- Siswa berdikusi secara kelompok
- Siswa mempresentasikan hasil diskusi

c. Kegiatan akhir
- Pengumuman pembagian ulangan
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- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan
kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing.

c. Kegiatan ahkir
- Menyimpulkan
- Pemberian post test
- Pemberian tugas tidak terstruktur

Pertemuan ke 19
a. Kegiatan awal

Apresepsi
Guru memberikan apresepsi materi dan intinya

b. Kegiatan inti
- Ulangan ke-3

c. Kegiatan akhir
- Pengumuman pembagian ulangan

G. Langkah-Langkah Pembelajaran.
Pertemuan Ke, 20,21, 22, 23.
a. Kegiatan awal

Apresepsi
Guru memberikan apresepsi tentang kerajaan Hindu-Budha
di Indonesia
- Guru menyajikan struktur sosial ekonomi pada Hindu-

Budha dan reruntuhan kerajaan Hindu-Budha
b. Kegiatan inti

- Guru Membagi Kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing.
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- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan
kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing

c. Kegiatan akhir :
- Menyimpulkan
- Refleksi

d. Tindak lanjut
- Pemberian tugas tidak terstruktur (PTT)

Pertemuan ke 10, 11
a. Kegiatan awal

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang materi pelajaran yang
lalu

b. Kegiatan inti
- Guru menyampaikan materi diskusi
- Siswa berdiskusi secara kelompok
- Siswa mempresentasikan hasil diskusi

c. Kegiatan akhir
- Menyimpulkan
- Ulangan ke 2 pada pertemuan ke 12

G.  Langkah-Langkah Pembelajaran.
Pertemuan Ke, 13,14, 15, 16, 17, 18.
a. Kegiatana awal

Apresepsi
Guru memberikan apresepsi tentang kerajaan Hindu-Budha
di Indonesia

b. Kegiatan Inti
- Guru menyajikan materi sekitar Proklamasi
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
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D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pengaruh perkembangan kehidupan
negara-negara kerajaan  Hindu-Budha di Indonesia

E. Materi Pembelajaran
a. Hipotesis para ahli tentang masuknya agama dan kebudayaan

Hindu-Budha di kepulauan Indonesia.
b. Perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan perubahan

struktur sosial masyarakat, pendidikan, kesenian, dan
teknologi pada masa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-
Budha.

c. Fakta-fakta tentang proses interaksi masyarakat di berbagai
daerah dengan tradisi Hindu-Budha di bidang agama, sosial,
dan arsitektur.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Pertemuan ke 7, 8, 9
Apersepsi
Guru memberikan apersepsi fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi sekitar proklamasi
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa

162



Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)72 FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / I
Pertemuan ke :  7, 8, 9, 10, 11, 12
Alokasi Waktu :  6 x pertemuan

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pengaruh perkembangan kehidupan negara-
negara kerajaan  Hindu-Budha di Indonesia

C. Indikator
•  Mendiskripsikan hipotesis Waisya tentang proses masuk dan

berkembangnya agama dankebudayan Hindu-Budha di
kepulauan Indonesia.

•  Menjelaskan perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan struktur sosial masyarakat pada masa kerajaan-
kerajaan bercorak Hindu-Budha.

• Menganalisis perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan bercorak
Hindu-Budha.

•  Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang arsitektur.

•  Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang agama dan sosial.
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SILABUS DAN RPP
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

MGMP
SEJARAH SMA ........................

JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH
  UMUM

MATA PELAJARAN : SEJARAH
SATUAN PENDIDIKAN : IPS
KELAS / SEMESTER : XI / I – II

Oleh :

......................

YAYASAN ....................
SMA .......................

PEMERINTAH KOTA ........................
Jl. ....................................................
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c. Kegiatan akhir :
- Menyimpulkan
- Salam penutup

Pertemuan ke 2
a. Kegiatan awal

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang materi pelajaran yang
lalu

b. Kegiatan inti
- Guru menyampaikan materi diskusi
- Siswa mempresentasikan hasil diskusi

c. Kegiatan Akhir
- Menyimpulkan
- Guru menegaskan terhadap hasil diskusi dari presentasi
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D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pengaruh perkembangan agama dan
kebudayaan Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai
daerah di Indonesia

E. Materi Pembelajaran
Fakta-fakta tentang proses interaksi masyarakat di berbagai
daerah dengan tradisi Hindu-Budha di bidang agama, sosial,
dan arsitektur.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Pertemuan ke 2
Apersepsi
- Guru memberikan apersepsi tentang keadaan masyarakat

Indonesia pada masa perkembangan agama dan budaya
Hindu-Budha.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi perkembangan agama dan

budaya Hindu-Budha
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
pada pertemuan berikutnya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / I
Pertemuan ke :  2, 3, 4, 5, 6
Alokasi Waktu :  5 x pertemuan

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa-masa
negara-negara tradisional

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan
Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indo-
nesia

C. Indikator
•  Mendiskripsikan hipotesis Waisya tentang proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Budha di
kepulauan Indonesia.

•  Menjelaskan perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan struktur sosial masyarakat pada masa kerajaan-
kerajaan bercorak Hindu-Budha.

•  Menganalisis perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan bercorak
Hindu-Budha.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang arsitektur.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang agama dan sosial.
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kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing

c.Kegiatan akhir :
- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pengaruh perkembangan agama dan
kebudayaan Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai
daerah di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
a. Hipotesis para ahli tentang masuknya agama dan kebudayaan

Hindu-Budha dikepulauan Indonesia.
b. Perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan perubahan

struktur sosial masyarakat, pendidikan, kesenian, dan
teknologi pada masa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-
Budha.

c. Fakta-fakta tentang proses interaksi masyarakat di berbagai
daerah dengan tradisi Hindu-Budha di bidang agama, sosial,
dan arsitektur.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang masuknya Hindu-Budha
di Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi Hindu-Budha di Indonesia
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPS / I
Pertemuan ke :  1
Alokasi Waktu :  1 x 45

A. Standar Kompetensi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-
negara tradisional

B. Kompetensi Dasar
Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan
Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indo-
nesia

C. Indikator
• Mendiskripsikan teori-teori tentang proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Budha di
kepulauan Indonesia.

• Menjelaskan perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan struktur sosial masyarakat pada masa kerajaan-
kerajaan bercorak Hindu-Budha.

• Menganalisis perkembangan tradisi Hindu-Budha dengan
perubahan pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan bercorak
Hindu-Budha.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang arsitektur.

• Mengidentifikasi fakta-fakta tentang proses interaksi
masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Budha
di bidang agama dan sosial.
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- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang proses peralihan
kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September
1965 PKI

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi proses peralihan kekuasaan

politik setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPA / II
Pertemuan ke :  4, 5, 5
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa
Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis pergantian pemerintahan dari Demokrasi
Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru

C. Indikator
•  Menganalisis proses peralihan kekuasaan politik setelah

peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI
•  Mendiskripsikan ciri-ciri pokok kebijakan peme-rintah Orde

Baru.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pergantian pemerintahan dari
Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru.

E. Materi Pembelajaran
•  Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan

30 September PKI.
•  Ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
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- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang peristiwa Re-
ngasdengklok dalam hubungannya dengan perumusan naskah
proklamasi.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi peristiwa Re-ngasdengklok

dalam hubu-ngannya dengan perumusan naskah
proklamasi.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPA / II
Pertemuan ke :  1, 2, 3
Alokasi Waktu :  3 x 45

A. Standar Kompetisi
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa
Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

B. Kompetisi Dasar
Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak
proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

C. Indikator
•  Menjelaskan peristiwa Rengasdengklok dalam hubungannya

dengan perumusan naskah proklamasi.
•  Merekonstruksi peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat merekonstruksi perkembangan masyarakat Indo-
nesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

E. Materi Pembelajaran
•  Peristiwa-peristiwa  penting sekitar proklamasi.
•  Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang proses transformasi
etnik, terbentuk dan berkembangnya identitas kebangsaan
Indonesia di berbagai daerah.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi proses transformasi etnik,

terbentuk dan berkembangnya identitas kebangsaan In-
donesia di berbagai daerah.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPA / I
Pertemuan ke :  7, 8
Alokasi Waktu :  2 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari negara
tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga
terbentuknya negara kebangsaan.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis terbentuknya negara Kebangsaan Indonesia

C. Indikator
•  Menghubungkan proses transformasi etnik, terbentuk dan

berkembangnya identitas kebangsaan Indonesia di berbagai
daerah.

•  Menganalisis ideologi-ideologi yang berkembang pada masa
pergerakan nasional dan pengaruhnya terhadap strategi
organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganlisis terbentuknya negara Kebangsaan In-
donesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Proses transformasi etnik, terbentuk dan berkem-bangnya

iden-titas kebangsaan Indonesia di berbagai daerah.
•  Ideologi-ideologi yang berkembang pada masa pergerakan

nasional dan pengaruhnya terhadap strategi organisasi
pergerakan
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•  Peristiwa-peristiwa penting yang mengakibatkan munculnya
kebijakan keras pemerintah kolonial terhadap pergerakan
kebangsaan Indonesia.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang ideologi yang
berkembang pada masa pergerakan nasional di Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang ideologi yang

berkembang pada masa pergerakan nasional di Indone-
sia.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Sejarah
Kelas / Semester :  XI IPA / I
Pertemuan ke :  5, 6
Alokasi Waktu :  2 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari negara
tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga
terbentuknya negara kebangsaan.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme
Indonesia.

C. Indikator
•  Menjelaskan ideologi-ideologi yang berkembang pada masa

pergerakan nasional dan pengaruhnya terhadap strategi
organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia.

• Menghubungkan beberapa peristiwa penting yang
mengakibatkan munculnya kebijakan keras pemerintah
kolonial terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis proses kelahiran dan perkembangan
nasionalisme Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Ideologi-ideologi yang berkembang pada masa pergerakan

nasional dan pengaruhnya terhadap strategi organisasi
pergerakan kebangsaan Indonesia.
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antarmasyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan
pemerintah.

F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang kebijakan pemerintah
kolonial di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20
serta dampak yang ditimbulkan.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi tentang kebijakan pemerintah

kolonial di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-
20 serta dampak yang ditimbulkan.

- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing
c. Kegiatan akhir :

- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI IPA / I
Pertemuan ke : 3, 4
Alokasi Waktu : 2 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari negara
tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga
terbentuknya negara kebangsaan.

B. Kompetisi Dasar
Membandingkan perkembangan masyarakat Indonesia di bawah
penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan Hindia Belanda,
Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang.

C. Indikator
•  Membandingkan kebijakan pemerintah kolonial di Indone-

sia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.
•  Menjelaskankan dampak kebijakan pemerintah kolonial

terhadap hubungan antar masyarakat dengan dengan
pemerintah kolonial.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat membandingkan perkembangan masyarakat Indo-
nesia di bawah penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan
Hindia Belanda, Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan
Jepang.

E. Materi Pembelajaran
Kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19
dan awal abad ke-20 serta dampaknya  terhadap huungan
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F. Metode Pembelajaran
- Ceramah bervariasi
- Diskusi
- Tanya jawab
- Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal :

Apersepsi
Guru memberikan apersepsi tentang proses masuk dan
berkembangnya Hindu-Budha di Indonesia.

b. Kegiatan inti
- Guru menyajikan materi proses masuk dan

berkembangnya Hindu-Budha di Indonesia
- Guru membagi kelompok
- Guru membagi kartu siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian berdasarkan

kelompok untuk mempresentasikan tugas masing-masing

c. Kegiatan akhir :
- Guru membacakan jadwal presentasi, waktu, penilaian
- Salam Kegiatan Akhir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI IPA / I
Pertemuan ke : 1, 2
Alokasi Waktu : 2 x 45

A. Standar Kompetisi
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari negara
tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga
terbentuknya negara kebangsaan.

B. Kompetisi Dasar
Menganalisis perkembangan negara tradisional (Hindu-Bud-
dha dan Islam) di Indonesia.

C. Indikator
• Menjelaskan hipotesis  tentang proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di
kepulauan Indonesia.

•  Menganalisis munculnya negara-negara kerajaan Hindhu-
Buddha di Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis perkembangan negara tradisional
(Hindu-Buddha dan Islam) di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran
•  Hipotesis tentang proses masuk dan berkembangnya agama

dan kebudayaan Hindu-Buddha di kepulauan Indonesia.
•  Negara-negara kerajaan Hindhu-Buddha di Indonesia.
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F. Metode Pembelajaran
Ceramah, presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
•  Salam pembuka
•  Apersepsi guru memberi ilustrasi materi dan bentuk makalah
•  Guru mengintruksikan kelompok yang sudah di bentuk untuk

mengambil materi yang sudah disediakan

Kegiatan inti
•  Diskusi masuk dalam kelompok
•  Siswa melaporkan hasil gambaran makalah yang akan

dipresentasikan
•   Guru memberikan penjelasan batasan setiap kelompok dalam

mengkaji materi

Kegiatan Akhir
•  Guru memberi informasi pada pertemuan ke 13, 14, 15, di

pakai presentasi dan tanya jawab
•  Guru mengumumkan jadwal presentasi
•  Guru menyampaikan informasi pertemuan ke 16 dipakai re-

view bahan semester II dan pada pertemuan ke 17 ulangan
harian ke 4 bahan semua semester II

•  Salam penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / II
Pertemuan ke : 13, 14, 15, 16, 17
Alokasi Waktu : 5 x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis peradapan Indonesia dan di dunia

B. KOMPETENSI DASAR
Menganalisis asal-usul dan persebaran manusia di kepulauan
Indonesia

C. INDIKATOR
a. Menjelaskan tentang asal-usul manusia di kepulauan Indo-

nesia
b. Menganalisis persebaran manusia di kepulauan Indonesia
c. Menganalisis perkembangan tehnologi dan sistem

kepercayaan tehnologi dan sistem kepercayaan masyarakat
indonesia zaman batu muda + besar

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis asal-usul dan persebaran masnusia
di kepulauan Indonesia

E. Materi Pembelajaran
1. Asal-usul manusia di kepulauan Indonesia
2. Persebaran di kepulauan Indonesia
3. Perkembangan tehnologi dan sistem kepercayaan masyarakat
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3. Peninggalan perungggu di Indonesia
4. Tehnik peninggalan-peninggalan perunggu

F. Metode Pembelajaran
Ceramah, presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
• Salam pembuka
• Apersepsi guru memberi ilustrasi materi dan bentuk makalah
• Guru mengintruksikan kelompok yang sudah di bentuk untuk

mengambil materi yang sudah disediakan
Kegiatan inti
•  Diskusi masuk dalam kelompok
• Siswa melaporkan hasil gambaran makalah yang akan

dipresentasikan
•  Guru memberikan penjelasan batasan setiap kelompok dalam

mengkaji materi

Kegiatan Akhir
•  Guru memberi informasi pada pertemuan ke 9, 10, 11 di

pakai presentasi dan tanya jawab
•  Guru mengumumkan jadwal presentasi
•  Guru menyampaikan informasi pertemuan ke 12 ada ulangan

harian ke3 tertulis uraian dan pilihan ganda
•  Salam penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / II
Pertemuan ke : 8, 9, 10, 11, 12
Alokasi Waktu : 5 x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis peradapan Indonesia dan dunia

B. KOMPETENSI DASAR
Mengidentifikasi peradaban awal masyarakat di dunia yang
berpengaruh terhadap peradapan Indonesia

C. INDIKATOR
a.  Membedakan proses migrasi ras bangsa palaeo mongoloide

dengan neo mongoloid Indonesia
b. Membedakan pengaruh budaya boisan, hoabih dan dongson
c. Mengidentifikasi peninggalan perunggu di Indonesia
d. Mendeskripsikan tehnik pembuatan peninggalan perunggu

di Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat mengidentifikasi peradaban awal masyarakat di
dunia yang berpengaruh terhadap peradapan Indonesia kata
siswa

E. Materi Pembelajaran
1. Proses migrasi ras bangsa palaeo mongoloid dengan neo

mongoloid
2. Pengaruh budaya bacson, hoa bihn, dongson
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MGMP
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YAYASAN .............................
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PEMERINTAH KOTA ...........................
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•  Memanggil siswa yang akan presentasi kelompok 5, 6, 7, 8
• Guru memberikan batasan masalah-masalah yang akan

dibahas
•  Guru memberikan batasan waktu dan jumlah tanya jawab

maksimal 8
Kegiatan inti
• Presentasi setiap kelompok
• Siswa tanya jawab pada kelompok
• Guru memberikan penilaian untuk penilaian atentif
Kegiatan Akhir
•  Guru memberikan kesimpulan dan mengadakan tanya jawab

soal makalah
• Guru memberi soal-soal pengembangan di rumah dan

dikumpulkan pagi hari sebagai ulangan ke-2
•  Guru memberi salam penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / II
Pertemuan ke : 6, 7
Alokasi Waktu : 2 x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis peradapan Indonesia dan dunia

B. KOMPETENSI DASAR
Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia

C. INDIKATOR
a. Mendiskripsikan berbagai manusia purba di Indonesia
b. Mendiskripsikan perkembangan biologis manusia purba di

Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis kehidupan awal masyarakat Indone-
sia

E. Materi Pembelajaran
1. Fosil manusia purba di Indonesia
2. Perkembangan biologis manusia purba

F. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
• Memberi salam pembuka
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•   Memanggil siswa yang akan presentasi kelompok 1, 2, 3, 4
•  Guru memberikan batasan masalah-masalah yang akan

dibahas
•  Guru memberikan batasan waktu dan jumlah tanya jawab

maksimal 8
Kegiatan inti
• Presentasi setiap kelompok
• Siswa tanya jawab pada kelompok
• Guru memberikan penilaian untuk penilaian atentif
Kegiatan Akhir
• Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi
•  Menugaskan kepada siswa untuk membuat laporan tugas hasil

presentasi
•  Guru mengumumkan pada pertemuan ke 5 akan diadakan

ulangan I bahan dari hasil presentasi (soal uraian)

136



Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)98 FX. Wartoyo, J. Priyanto Widodo, & Artono

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / II
Pertemuan ke : 3, 4, 5
Alokasi Waktu : 3 x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis peradapan Indonesia dan dunia

B. KOMPETENSI DASAR
Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia

C. INDIKATOR
a. Mendiskripsikan berbagai manusia purba di Indonesia
b. Mendiskripsikan perkembangan biologis manusia purba di

Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis kehidupan awal masyarakat Indone-
sia

E. Materi Pembelajaran
1. Fosil manusia purba di Indonesia
2. Perkembangan biologis manusia purba

F. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
• Memberi salam pembuka
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F. Metode Pembelajaran
Ceramah, presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
•  Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan

keyakinan melalui sentral
•  Sebagai apersepsi guru memberi ilustrasi mengenai obyek-

obyek sejarah kuno (sangiran, sukuh, kraton)
•  Guru memberi kesempatan yang sama kepada siswa yang

pernah menjumpai  sejarah kuno.
Kegiatan inti
• Menyampaikan pembahasan masalah dengan membentuk

kelompok 8 orang (tiap kelompok)
• Guru menjelaskan tentang tugas kelompok dan penyusunannya
• Guru menjadwalkan presentasi dan bentuk penilaian
• Guru memberi kesimpulan dan mengadakan tanya jawab soal

makalah
Kegiatan Akhir
• Guru membacakan ulang tentang jadwal kelompok dan materi
• Mengucapkan salam penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / II
Pertemuan ke : 1
Alokasi Waktu : 1x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis peradapan Indonesia dan dunia

B. KOMPETENSI DASAR
Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia

C. INDIKATOR
•  Mendiskripsikan berbagai fosil manusia purba di Indonesia
•  Mendiskripsikan perkembangan biologis manusia purba di

Indonesia
•  Membuat bagan perkembangan budaya di Indonesia
•  Merekontruksi penemuan manusia purba di Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis kehidupan awal masyarakat Indone-
sia

E. Materi Pembelajaran
1. Fosil manusia purba di Indonesia
2. Perkembangan biologis manusia purba
3. Bagan perkembangan budaya di Indonesia
4. Penemuan manusia purba di Idonesia
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
•  Berdoa melalui sentral
•  Guru memberi pengantar batasan masalah yang akan di

presentasikan
Kegiatan inti
• Guru memberikan tanya jawab nilai dan norma
• Guru memberikan contoh-contoh langkah penelitian sejarah

lisan
• Guru menentukan tempat-tempat wawancara sejarah lisan
Kegiatan Akhir
•  Memberikan batasan tanggal pengumpulan dan diujikan di

ambil nilai ulangan harian ke 4
•  Pengumpulan terlambat pengurangan nilai
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan ke : 15, 16
Alokasi Waktu : 2 x 45 (Tatap muka 2 minggu

  tugas di rumah penelitian)

A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami Prinsip dasar ilmu Sejarah

B. KOMPETENSI DASAR
Mendiskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia
masa pra aksara dan masa aksara

C. INDIKATOR
1. Mendiskripsikan nilai, norma dan tradisi yang diwariskan

dalam mitologi
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa mendiskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indo-
nesia masa pra aksara dan masa aksara

E. Materi Pembelajaran
1. Nilai, norma yang diwariskan dalam mitologi
2. Prinsip dasar penelitian sejarah

F. Metode Pembelajaran
Penelitian, laporan, pembahasan
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
•  Berdoa melalui sentral
•  Guru memberi pengantar batasan masalah yang akan di

presentasikan
Kegiatan inti
•  Presentasi kelompok I dan kelompok II
•  Membuka peranyaan maksimal 10 pertanyaan
•  Guru sambil membawa catatan absen untuk memberi nilai

dalam tanya jawab

Kegiatan Akhir
•  Guru memberi penegasan dan penanaman nilai-nilai pada

siswa
•  Guru mengumumkan kelompok 3 dan 4 serta materi
•  Pertemuan ke 13ulangan harian ke-3 dalam bentuk pilihan

ganda
•  Guru pada saat ulangan mengumumkan 1 minggu akan

diumumkan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan ke : 10, 11, 12, 13
Alokasi Waktu : 3x 45’ (Total 1 x 45’)

A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami Prinsip dasar ilmu Sejarah

B. KOMPETENSI DASAR
Mendiskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia
masa pra aksara dan masa aksara

C. INDIKATOR
1. Mendiskripsikan definisi faklare dan mitologi
2. Mengidentifikasi jejak sejarah dalam tradisi lisan

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa mendiskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indo-
nesia masa pra aksara dan masa aksara

E. Materi Pembelajaran
1. Definisi faklore dan mitologi
2. Jejak sejarah dalam tradisi lisan

F. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab
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E. Materi Pembelajaran
1. Cara masyarakat pra aksara mewariskan masa lalunya
2. Tradisi sejarah pada masyarakat pra aksara

F. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
•  Berdoa melalui sentral
•  Guru memberi pengantar batasan masalah yang akan di

presentasikan
Kegiatan inti
•  Presentasi kelompok I dan kelompok II
•  Membuka peranyaan maksimal 10 pertanyaan
•  Guru sambil membawa catatan absen untuk memberi nilai

dalam tanya jawab

Kegiatan Akhir
•  Guru memberi penegasan dan penanaman nilai-nilai pada

siswa
•  Guru mengumumkan kelompok 3 dan 4 serta materi
•  Pertemuan ke 9 ulangan harian ke-2 dalam bentuk pilihan

ganda
•  Guru pada saat ulangan mengumumkan 1 minggu akan

diumumkan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan ke : 7 dan 8,9
Alokasi Waktu : 3x 45’ (Total 1 x 45’)

A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami Prinsip dasar ilmu Sejarah

B. KOMPETENSI DASAR
Mendiskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia
masa pra aksara dan masa aksara

C. INDIKATOR
•  Mengidentifikasikan cara masyarakat pra aksara mewarisi

masa lalunya
•  Mengidentifikasi tradisi sejarah pada masyarakat pra aksara
•  Mengidentifikasi definisi foklare
•  Mendiskripsikan definisi mitologi
•  Mengidentifikasi jejak sejarah di dalam sejarah lisan
•  Mendeskripsikan nilai norma dan tradisi yang diwariskan

dalam mitologi
•  Menjelaskan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan, dapat mendiskripsikan tradisi sejarah
dalam masyarakat Indonesia masa pra aksara dan masa aksara
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Kegiatan inti
• Ulangan inti dan membahas soal ulangan
Kegiatan Akhir
• Ulangan dikumpulkan dan di beri tahu 1 minggu akan dibagi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan ke : 4 dan 5, 6
Alokasi Waktu : 1x 45’

A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami Prinsip dasar ilmu Sejarah

B. KOMPETENSI DASAR
Menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup Ilmu Sejarah

C. INDIKATOR
1. Menjelaskan pengertian sejarah
2. Menjelaskan manfaat belajar sejarah
3. Pengertian sumber, bukti dan fakta sejarah

D. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Sejarah
2. Manfaat Sejarah

E. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab, ulangan tertulis

F. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal :
• Mengajak berdoa lewat sentral
• Membagikan soal tetapi sebelumnya di bacakan tata tertib

ulangan
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• Mengajak berdoa melalui sikap hening dan sentral
• Mendiskripsikan secara singkat bahan ajar yang akan

dipelajari
•  Menginformasikan esensi kompetensi dasar dan relevansi

bahan ajar

Kegiatan inti
•  Apersepsi
•  Menyampaikan informasi tentang materi yang akan dibahas

pada minggu pertama
•  Menyampaikan sejarah sebagai seni peristiwa kisah ilmu
•  Membentuk kelompok 5 orang
•  Siswa mewakili kelompok untuk menyampaikan hasilnya

Kegiatan Akhir
• Siswa mengumpulkan tugasnya
• Evaluasi dan penilaian
• Refleksi dan pertemuan ke 4 ulangan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan ke : 1 dan 2,3
Alokasi Waktu : 3x 45’ (2 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami prinsip dasar ilmu Sejarah

B. KOMPETENSI DASAR
Menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup Ilmu Sejarah

C. INDIKATOR
1. Menjelaskan pengertian sejarah
2. Menjelaskan manfaat belajar sejarah
3. Pengertian sumber, bukti dan fakta sejarah

D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sejarah

E. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Sejarah
2. Manfaat Sejarah

F. Metode Pembelajaran
Presentasi, tanya jawab, ulangan, tes tulis

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal:
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