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Abstrak
Sejarah adalah dialog yang berkelanjutan antara masa kini dan masa lampau
untuk memahami dan merencanakan masa yang akan datang. Untuk menjamin
mutu dialog, setiap sumber harus dibaca, diteliti dan dipelajari. Hingga belakangan
ini, para sejawan menolak menerima apa yang tidak didokumentasikan, dengan
kata lain :”tanpa dokumen tidak ada sejarah”. Jan Vansina yang memulai dari
Afrika, mengubahnya, sehingga Afrika memiliki sejarah. Oleh karena itu, buku
Tradisi Lisan Sebagai Sejarah karya Jan Vansina ini, akan memberikan jalan
masuk dan sangat penting serta memberikan manfaat bagi perkembangan
historiografi Indonesia masa mendatang. Jika kita kaitkan dengan Kurikulum 2013,
Tradisi Lisan tetap relevan dan bahkan dapat dikembanhkan memperkaya kasanah
Sejarah Lokal (Budaya Lokal) yang selama ini masih minin. Lebih lanjut, terkait
dengan pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013, guru menjadi tumpuhan
harapan keberhasilan pencapaian kompetensi, terlebih-lebih guru sejarah terkait
dengan pembentukan karakter peserta didik. Porsi pembelajaran Sejarah diberikan
lebih banyak dibanding KTSP 2006. Sejarah meliputi Sejarah Indonesia (Wajib)
dan Sejarah (Peminatan). Oleh karena itu, pembelajaran Sejarah pada pendidikan
menengah perlu redifinisi, yakni memikirkan kembali segala sesuatu ke arah yang
lebih sesuai dengan tujuan pendidikan, semangat jaman dan cita-cita bangsa.

Pendahuluan
Sejarah adalah dialog yang berkelanjutan antara masa kini dan masa lampau
untuk memahami dan merencanakan masa yang akan datang. Untuk menjamin
mutu dialog, setiap sumber harus dibaca, diteliti dan dipelajari. Masing-masing
memiliki metodologi dan analisis mengenai apa yang harus dilakukan dan
bagaimana melakukannya dengan baik. Hingga belakangan ini, para sejawan
menolak menerima apa yang tidak didokumentasikan, dengan kata lain :”tanpa
dokumen tidak ada sejarah”, yang merupakan respon baku atas setiap upaya untuk
memasukkan sumber nondokumen ke dalam studi sejarah (Morrison, 2000). Bila
sumber lisan dibatasi dan tidak dihargai sebagai sumber yang dapat diverifikasi dan
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tidak dihargai sebagai sumber yang dapat diverifikasi secara benar, sama juga
menutup pintu terhadap sebagian besar penduduk dunia yang lahir, dan mati untuk
didokumentasikan dan diverifikasikan. Sejarah masyarakat yang terjajah, yang
tidak berdaya, buruh wanita, dan minoritas etnis, serta anak-anak sangat jarang
muncul dalam dokumen. Dengan berkembangnya penelitian lisan (tradisi lisan)
dan penggunaannnya oleh para sejarawan, mereka yang tidak bersuara itu telah
diberi suara dan dengan demikian ikut berbicara mengenai masa lampau.

Tradisi Lisan
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan berkomunikasi
menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan oleh
manusia ada kalanya berupa penyampaian informasi, baik itu berupa informasi
kekinian ataupun sebagai bentuk penyampaian informasi atas warisan masa lalu.
Dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan, bukan berarti mereka tidak punya
kemampuan untuk merekam dan mewariskan pengalaman masa lalunya. Walaupun
belum mengenal tulisan, akan tetapi proses pewarisan atas pengalaman masa lalu
tersebut dilakukan secara lisan, proses pewarisan pengalaman masa lalu secara
lisan tersebut dikenal sebagai tradisi lisan.
Apakah yang disebut Tradisi Lisan? Banyak orang yang hanya memahaminya
sebatas dongeng, legenda, mitos atau semacamnya. Bahkan, mendengar istilah
“tradisi lisan” saja masih asing. Padahal, tradisi lisan dapat menjadi kekuatan
kultural dan salah satu sumber utama yang penting dalam pembentukan identitas
dan membangun peradaban. Bahwa tradisi lisan merupakan salah satu deposit
kekayaan bangsa untuk dapat menjadi unggul dalam ekonomi kreatif. Tradisi lisan
dapat di artikan sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang dalam suatu
komunitas masyarakat yang direkam dan diwariskan dari generasi ke generasi
melalui bahasa lisan. Dalam tradisi lisan terkandung kejadian – kejadian sejarah,
adat istiadat, cerita, dongeng, peribahasa, lagu, mantra, nilai moral, dan nilai
keagamaan.
Dalam Seminar Internasional Lisan VIII di Tanjungpinang akhir Mei 2012 lalu,
Robert Sibarani, guru besar Antropolinguistik Universitas Sumatera Utara,
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menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini ternyata tidak dapat
diselesaikan dengan hanya mengandalkan teknologi modern dan kemajuan ilmu
pengetahuan yang datang dari dunia Barat dengan sumber-sumber tertulis. Dengan
permasalahan di seputar hilangnya kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan
jauhnya rakyat dari kesejahteraan dibutuhkan pendekatan budaya yang berasal dari
tradisi budaya sebagai warisan leluhur dengan sumber-sumber lisan, yang disebut
dengan tradisi lisan (Henri Nurcahyo, 2012).
Namun realitanya posisi tradisi lisan masih terpinggirkan, potensinya masih
terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan hanyalah
peninggalan masa lalu yang hanya cukup menjadi kenangan manis belaka. Tradisi
lisan seolah-olah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern yang melaju sangat
cepat selama ini. Kemajuan teknologi ternyata tidak disikapi secara arif sehingga
semakin meminggirkan posisi tradisi lisan. Tradisi lisan berupa dongeng, kegenda,
mitos dan sebagainya seringkali dianggap fiktif, padahal sangat terbuka
kemungkinan besar untuk membuktikan bahwa dongeng, mitos, dan legenda itu
merupakan fakta yang kebetulan tidak dituliskan. Pembuktian semacam itu tidak
mungkin dilakukan ketika ilmuwan dan peneliti Indonesia apriori terhadap
kebenaran tradisi lisan secara ilmiah. Dibutuhkan dekonstruksi sikap tentang status
tradisi lisan dalam khazanah dunia ilmiah Indonesia.
Menurut UNESCO dalam konvensinya di Paris, 17 Oktober 2003, tradisi
lisan tergolong yang disebut Intangible Cultural Heritage (ICH) yang harus
dilindungi. Salah satu wujud tradisi lisan adalah bahasa, yang merupakan salah satu
kekayaan kultural masyarakat Indonesia. Namun tradisi lisan yang biasa
disampaikan melalui bahasa dan diabadikan dalam naskah, terancam punah. Hal itu
karena derasnya globalisasi dunia luar. Kepedulian pemerintah daerah kepada
warisan seni dan budaya Nusantara pun masih kurang.

Tradisi lisan adalah

kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun
dengan media lisan dari satu generasi ke generasi lain baik tradisi itu berupa
susunan kata-kata lisan (verbal) maupun tradisi lain yang bukan lisan (non-verbal).
Dengan pengertian ini, kata Robert Sibarani, tradisi lisan adalah tradisi kegiatan
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tradisional yang disampaikan secara lisan seperti kebiasaan menari dan bermain
gendang atau yang menggunakan media lisan seperti kebiasaan mendongeng.

Robert H Lowie Versus Jan Vansina
Terkiat dengan Tardisi Lisan, Robert H. Lowie menyatakan penolakannnya
terhadap munculnya penerimaan atas tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Pada
pertemuan tahunan American Folk-Lore Society pada tahun 1916, salah satu
pernyataannya :” mereka yang meletakkan nilai kesejarahan pada tradisi lisan
berada dalam lingkaran kelompok yang ketinggalan zaman. Jikapun ada sejarah
yang dapat diletakkan pada tradisi lisan, maka sejarah itu tidak lebih daripada
sesuatu yang dapat disebut sebagai “ sejarah primitif”. Dengan kata lain, Robert H.
Lowie dan kelompoknya menekakan bahwa banyak dari tradisi lisan yang menjadi
ingatan masyarakat primitif itu benar-benar tidak historis, dan sangat sulit untuk
dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip metodologis, objektif yang mengacu pada
kenyataan empiris (Bambang Purwanto dalam Jan Vasina, 2014).
Pendapat Robert H. Lowie tentu saja harus berhadapan dengan kenyataan yang
berbeda secara intelektual beberapa puluh tahun kemudian, ketika berhadapan
dengan pendapat sejarawan Jan Vansina yang memposisikan tradisi lisan sebagai
sejarah itu sendiri. Melalui buku yang diterbitkan pertama kali 1961 dalam bahasa
Perancis : De la tradition orale : essai de method historique menghadirkan prinsipprinsip baru dalam penelitian masyarakat dan masa lampaunya. Ketika sebagian
besar Antropolog dan Sejarawan masih berbicara tentang sejarah lisan sebagai
pengumpulan data, Jan Vansina telah bergerak maju tanpa ragu dari memposisikan
tradisi lisan sebagai sumber sejarah yang mampu menghadirkan fakta-fakta yang
kredibel, sampai dengan kemudian mengasumsikan sebagai sejarah itu sendiri. Hal
ini didasarkan pada pemikiran bahwa testimoni

yang terus berkembang dan

diwariskan secara turun temurun dalam ruang memori masyarakat pendukungnya,
membentuk tradisi lisan yang merangkum perjalanan sejarah masyarakatnya dari
waktu ke waktu tanpa terikat oleh ada tidaknya tradisi tertulis.
Menurut Francis West dari Australian National University, paling tidak ada
tiga hal penting yang dilakukan oleh Jan Vansina dalam bukunya Oral Tardition as
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History. Pertama, mendefinisikan dan mengkategorikan bukti lisan sebagai sumber
sejarah, sekaligus memberikan cara agar dapat digunakan untuk menulis sejarah.
Kedua, membahas hubungan praktis antara ilmu sejarah, antropologi sosial dan
ilmu-ilmu sosial relevan lainnya yang bermanfaat untuk mengumpulakn testemoni
lisan. Ketiga, menyiapkan jastifikasi teoritis atas koleksi dan penggunaan buktibukti lisan dalam penulisan sejarah. Berdasarkan ketiga kategori tersebut di atas,
maka karya Jan Vansina dinobatkan sebagai buku pertama yang melakukan kajian
secara sistematis terhadap persoalan seputar penulisan sejarah masyarakat yang
berada di luar tradisi tertulis (Jan Vansina, 2014).
Tentu saja tidak semua pandangan Jan Vansina dalam buku Oral Tradition as
History itu dapat diterima begitu saja. Beberapa kritik, menurut Falola dan
Doortmount, 1985) pertama, aspek utama yang dipersoalkan masih terfokus pada
sifat dari tradisi lisan itu sendiri. Jan Vansina seharusnya lebih memperhatikan
konteks sosial dari keberadaan tradisi lisan itu. Baginya tradisi lisan bukan sekedar
cermin dari masyatkat itu sendiri seperti yang dikemukakan Jan Vansina,
melainkan “satu kesatuan dari masyarakat dan organisasinya”. Kedua, Jan Vansina
dianggap kurang memperhatikan dua elemen penting yang berkembang akhir-akhir
ini, seperti komersialisasi terhadap tradisi, dan berbagai kesulitan dalam
mengumpulkan data tentang tradisi, sehingga membatasi kredibilitas dan
ketersediaan tardisi lisan. Ketiga, secara metodologis masih menfokuskan pada
sejarah untuk orang-orang besar, para bangsawan, dan penguasa Afrika, dan belum
memberi ruang yang seimbang untuk orang kebanyakan.
Jan Vansina memulai semuanya itu dari Afrika, sebuah wilayah kultural yang
secara umum sering diasumsikan secara intelektual sebagai sesuatu yang tidak
memiliki arti penting secara historis karena kesetiaannya pada tradisi lisan.
Berbagai kenyataan dari masa lampau yang terjadi sebelum kekuasaan kolonial dan
modernitas Barat di wilayah ini, juga tidak diakui sebagai sejarah. Jan Vansina
mengubahnya, sehingga Afrika memiliki sejarah.
Demikian juga di Asia Tenggara, sejak tahun 1960-an banyak perhatian dan
kegiatan dicurahkan pada sejarah lisan. Sejarah lisan diakui sebagai suatu cara
untuk merekam dan mendokumuntasikan perkembangan sejarah dan gejala sosial
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tertentu. Ia akan hilang tanpa disimpan dengan cara itu. Sejarah lisan juga dapat
dilihat sebagai

usaha untuk menangkap warna dan perasaan dari pengalaman

manusia yang dapat memperdalam pemahaman kita mengenai masa lampau.
Dengan menangkap kenangan dari mereka yang pernah mengalami hal-hal
tersebut, sejarah lisan menjalin antara masa kini dan masa lampau.
Adalah fungsi kearsipan yang pertama kali mendapat perhatian dari kalangan
resmi, ketika disadarai bahwa ada kekosongan dalam arsip-arsip mengenai dua
peristiwa penting di Asia Tenggara. Pertama, adalah Perang Dunia II yang
merupakan titik balik dalam Sejarah Asia Tenggara, di mana arsip yang tersedia
sangat sedikit dan tidak mencukupi. Selain sejumlah surat kabar, juga sangat
sedikit dokumen yang merekam tiga setengah tahun masa pendudukan Jepang.
Kedua, adalah perjuangan melawan kolonialisme dan upaya merebut kemerdekaan.
Lagi-lagi dokumen yang memuat hal-hal itu juga sangat sedikit dan tidak
memuaskan, dan seringkali dokumen itu hanya memuat daftar admisntrasi
kolonial. Sejarah lisan tidak saja akan mengisi kekosongan dalam kearsipan itu,
tetapi juga akan menampilkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih menyeluruh
mengenai masa lampau, yang terkait dengan rasa jati diri dan masa depan bangsa
yang bersangkutan.
Sejumlah lembaga Arsip Nasional di wilayah Asia tenggara ini sangat akatif
dalam kegiatan itu dan program sejarah lisan telah di awali di Malaysia tahun
1963, Thailand tahun 1977, di Indonesia tahun 1978. Dengan demikian di
Indonesia, metodologi yang dikembangkan oleh Jan Vansina itu sebenarnya bukan
hal yang baru. Walaupun begitu dalam kenyataannya pemikiran kesejarahan Jan
Vansina tidak banyak mewarisi tradisi historiografi Indonesia. Hegemoni pendapat
“tidak ada dokumen tertulis tidak ada sejarah” sangat kuat mengakar dalam tradisi
penulisan sejarah Indonesia. Pada hal kalau kita cermati beberapa kolompok
masyarakat Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan bahkan Jawa yang selama
ini dikaitkan dengan tradisi lisan, hanya hadir di dalam buku ketika mereka
berinteraksi dengan kelompok di dalam narasi besar tradisi tulisan. Mereka
dianggap tidak memiliki sejarah sebelum ada dokumen tertulis dari orang luar,
khususnya Barat yang bercerita tentang mereka. Akibatnya beberapa kolompok
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masyarakat pedalaman yang ada disaentero Nusantara, tetap terabaikan dalam
narasi besar Sejarah Indonesia sampai saat ini ( Bambang Purwanto, 2014).
Semua kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita semua, bahwa sudah
saatnya pada sejarawan Indonesia mampu mengembangkan metodologi dan
sentrisme historiografi yang memberi kesempatan kepada mereka yang selama ini
terabaikan untuk menjadi bagian narasi besar Sejarah Indonesia. Oleh karena itu,
buku Tradisi Lisan Sebagai Sejarah karya Jan Vansina ini, akan memberikan jalan
masuk dan sangat penting serta memberikan manfaat bagi perkembangan
historiografi Indonesia masa mendatang, smoga.

Pembelajaran Sejarah Lisan dalam KTSP dan Kurikulum 2013
1. Pembelajaran Sejarah Lisan dalam KTSP
Dengan diberlakuknya KTSP 2006, tradisi lisan sebenarnya mendapat
porsi yang cukup dalam Kurikulum Sejarah SMA, khususnya di Kelas X
Semester I pada KD 1.2 Mendeksripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat
Indonesia masa pra aksara dan masa aksara (Kemendikans, 2006). Muncul
Jejak Sejarah dalam Foklore, Mite, Legenda dsb . (Dananjaya, 1991, Leo
Agung S. .2004)
a. Foklore ialah kebudayaan manusia ( kolektif ) yang diwariskan secara
turun-temurun, baik dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat. Ciri-ciri
Folklor, antara lain :
1). Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan,
yakni dengan tutur kata atau gerak isyarat atau alat pembantu
pengikat lainnya.
2). Folklor bersifat anonim, artinya penciptanya tidak diketahui.
3). Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini
disebabkan perciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi
sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa
memilikinya.
4). Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif
tetap atau standart.
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5). Folklor hadir dalam versi-versi bahkan variasi-variasi yang
berbeda. Hal ini disebabkan oleh cara penyebarannya secara lisan
sehingga mudah mengalami perubahan.
b. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta
dianggap suci oleh yang empunya cerita. Mite selalu ditokohi oleh Dewa
atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain.. Mite
umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama,
gejala alam, kisah percintaan, hubungan kekerabatan dan sebagainya.
Contoh : Dewi Sri ( Dewi padi ), Nyai Roro Kidul ( Dewi Laut Selatan ) ,
Joko Tarub, Dewi Nawangwulan dan sebagainya.
c. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang mirip dengan mite, yaitu cerita
yang dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Berbeda
dengan Mite, Legenda ditokohi oleh manusia adakalanya mempunyai sifatsifat luar biasa dan sering kali juga dihubungkan dengan makhluk ajaib.
Peristiwanya bersifat sekuler ( keduniawian ), dan sering dipandang sebagai
sejarah kolektif.
Legenda dapat dibagi menjadi empat kelompok :
1). Legenda perorangan, contohnya cerita Panji, Jayaprana, Calon Arang
dan sebagainya.
2). Legenda setempat, yang erat hubungan dengan suatu tempat, seperti
Legenda Sangkuriang ( tentang Gunung Tangkuban Perahu ), legenda
asal mula nama Rawa Pening Jawa Tengah, Rara Jonggrang dan
sebagainya.
3). Legenda keagamaan , contohnya legenda Wali Songo.
4). Legenda tentang alam gaib , contohnya legenda tentang makhluk halus
seperti peri, sundel bolong, gendruwo, hantu dan sebagainya.

2. Pembelajaran Sejarah Lisan dalam Kurikulum 2013
Munculnya Kurikulum 2013 tanpaknya juga tidak jauh berbeda dengan KTSP.
Untuk Sejarah Indonesia (Sejarah Wajib) khususnya Kelas X,
KD 3.2 : Memahami corak kehidupan masyarakat zaman pra aksara; dan
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KD 3.4: Menganalisis berdasarkan tipologi hasil budaya pra aksara
Indonesia termasuk yang berada di lingkungan terdekat.
Jika dicemarti KD-KD tersebut mendekripsikan masalah Tradisi Lisan, seperti
Foklore, Mite, Legenda,

Adat Istiadat dsb. Dengan demikian, buku Tradisi

Lisan sebagai Sejarah karya Jan Vansina ini sangat cocok juga sebagai acuan
untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang kehidupan masa pra aksara
khususnya terkait dengan tradisi lisan. Dengan demikian guru perlu juga
melakukan pembenahan (redifinisi) terkait Tradisi Lisan dalam pembelajaran
Sejarah berdasarkan Kurikulum 2013.

Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran memiliki dua komponen pokok yakni (1) instructional is
something the teacher does, dan (2) the goal of instructional is to promote learning in
the students (Mayer, 2008 : 7). Istilah pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan
teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala
sesuatu lewat berbagai macam media, sehingga mendorong terjadinya perubahan
peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar, yakni dari guru sebagai
sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator (Wina Sanjaya, 2010). Hal ini seperti
yang diungkapkan Gagne (1979 :3) bahwa mengajar atau ”teaching” merupakan
bagian dari pembelajaran (instruction), di mana peran guru lebih ditekankan kepada
bagaimana merancang berbagai fasilitas dan sumber yang tersedia untuk dapat
digunakan atau dimanfaatkan peserta didik dalam mempelajari sesuatu.
Mengajarkan sejarah berarti mengajarkan kehidupan manusia masa lampau
yang pada dasarnya mengajarkan kebajikan kepada umat manusia. Sejarah memiliki
dimensi luas, sejarah tidak hanya berhenti di masa lalu, tetapi berlangsung ke masa
kini dan masa depan. Sejarah adalah segala kejadian di masa lampau yang berdampak
luas pada sendi kehidupan masyarakat. Dengan belajar sejarah kita dapat mengambil
hikmah positif dari kejadian masa lalu untuk digunakan saat ini demi kehidupan masa
depan yang lebih baik. Dengan demikian belajar sejarah, menjadikan kita bijaksana
(Reiner, 1965) Mempelajari sejarah dimulai dengan menginventarisasi apa yang
ditinggalkannya, inilah yang disebut dengan jejak sejarah. Salah satunya adalah
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peninggalan arsip, dan arsip adalah rekaman kegiatan dan peristiwa sejarah dalam
berbagai bentuk dan media. Lewat rekaman kegiatan dan peristiwa, sejarah memiliki
peran penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkahlangkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model
pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya
kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan
berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu
menghasilkan kemampuan untuk belajar (Joice, Weil & Calchoun: 2009), bukan saja
diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting
adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta didik
(Zamroni, 2003).
Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir,
namum proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu pembelajaran
saintifik menekankan pada keterampilan proses. Pendekatan ilmiah ini memerlukan
langkah-langkah pokok: (a) Mengamati, (b) Menanya , (c) Menalar, (d) Mencoba,
dan (e) Membentuk jejaring (Tjipto Sumadi, 2013).
Langkah-langkah di atas boleh dikatakan sebagai pembelajaran terhadap
pengetahuan ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis dalam ilmuilmu sosial. Karena yang dikehendaki adalah jawaban mengenai fakta-fakta sosial,
maka pendekatan dengan langkah-langkah tersebut dikatakan sangat erat dengan
metode ilmiah.
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan
pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan
ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta
didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau
materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit
transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya
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adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia
yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk
hidup secara layak (hard skills)dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi
sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

1) Mengamati
Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran
(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti
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menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan
tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Dalam pembelajaran sejarah,
pengamatan dapat dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut, contoh:
 Peristiwa sejarah
 Situs sejarah
 Peta sejarah

2) Menanya
Guru

yang

efektif

mampu

menginspirasi

peserta

didik

untuk

meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan
pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia
membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika
guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia
mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.
Artinya guru dapat menumbuhkan sikap ingin tahu siswa, yang
diekspresikan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya: Apakah seni bangun
candi itu asli Indonesia atau ada pengaruh dari luar? dsb. Diusahakan
setelah ada pengamatan, yang bertanya bukan guru, tetapi yang bertanya
peserta didik.

3) Menalar
Istilah

“menalar”

dalam

kerangka

pendekatan ilmiah yang dianut

proses

dalam

pembelajaran

Kurikulum

dengan

2013 untuk

menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif.
Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas faktafakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa
pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski
penalaran non ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.
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4) Mencoba/mengeksplorasi
Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui
peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan
adalah memperluas dan memperdalam pengetahuan yang menerapkan
strategi belajar aktif. Pendekatan pembelajaran yang berkembang saat ini
secara empirik telah melahirkan disiplin baru pada proses belajar. Tidak
hanya berfokus pada apa yang dapat peserta didik temukan, namun
sampai pada bagaimana cara mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Istilah
yang populer untuk menggambarkan kegiatan ini adalah “explorative
learning”.

5) Membentuk Jejaring atau Pembelajaran Kolaboratif
Pembelajaran kolaboratif esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya
hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai
struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja untuk
memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru lebih bersifat direktif
atau manajer belajar, sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif.
Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah peribadi,
maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika mereka
berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi
kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling
menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing.
Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin
peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara
bersama-sama.
Menurut Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dari
Kemendikbud ada tiga nilai utama yang dikembangkan dalam kurikulum 2013.
Pertama, adalah menghormati kembali norma – norma yang menjadi budaya bangsa di
antaranya adalah pembangunan karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kedua,
adalah menumbuhkan nilai – nilai keilmuan; dalam hal ini pemerintah berupaya untuk
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menumbuhkan semangat berinovasi, mencari ilmu, dan berkreasi pada para siswa.
Ketiga adalah menumbuhkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air, termasuk di
dalamnya menghargai kebudayaan dan karya bangsa.
Kurikulum 2013 memberikan porsi yang sangat istimewa untuk pembelajaran
sejarah di SMA/MA/SMK. Mengapa demikian, sebab berdasarkan Kurikulum 2013
pembelajaran sejarah tampil dengan wajah baru , yakni pertama, Sejarah Wajib
(Sejarah Indonesia) isinya Sejarah Nasioanl Indonesia dari masa Pra Aksara sampai
dengan Masa Kemerdekaan, yang memiliki misi untuk menanamkan semangat
kebangsaan, rasa cinta bangsa dan tanah air, jiwa nasionalisme. Dengan kata lain mata
pelajaran Sejarah Indonesia memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan
peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kedua, Sejarah Peminatan (Sejarah)
memiliki misi ke arah ilmu dan wawasan sejarah dunia, isinya ilmu sejarah dan
Sejarah Dunia. Nah disini lah perlu adanya redifinisi pembelajaran Sejarah,yakni
memikirkan kembali segala hal yang menurut kita sudah benar, ke arah yang lebih
sesuai dengan tujuan pendidikan, semangat jaman dan cita-cita bangsa.
1. Ada ketidaksesuaian antara Kompetensi Dasar dan Silabus
a. Kompetensi Dasar Sejarah Wajib Kl X untuk :
1) K.3.1. Memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis
(diakronik), sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah.
2) K.3.2. Memahami Corak kehidupan masyarakat pada zaman praakasara
3) K.3.3. Menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Proto,
Deutero Melayu dan Melanesoid).
4) K.3.4.

Menganalisis berdasarkan tipologi hasil budaya prakasara

Indonesia termasuk yang berada di lingkungan terdekat
5) K.3.5. Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan
berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia.
6) K.3.6.Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan,
dan kebudayaan

pada masa

kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di

Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku
pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.
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7) K.3..7.Menganalisis berbagai teori tentang

proses masuk dan

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia.
8) K.3..8.Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan
dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan
menunjukan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan
masyarakat Indonesia masa kini.

Sedangkan jika lihat di Silabus, untuk Sejarah Wajib X, sbb;
1) Cara Berpikir Kronologis dan Sinkronis dalam mempelajari Sejarah.
2) Indonesia zaman Praaksara : Awal Kehidupan manusia Indonesia
3) Indonesia Zaman Hindu Buddha : Silang Budaya Lokal dan Global
Tahap Awal
4) Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia

b. Tidak ada semester, guru harus berpikir ulang untuk menentukan KD
mana yang masuk semester Gasal dan mana semester Genap? Bagaimana
pelaksanaan di lapangan ?
2. Terkait dengan jam pelajaran untuk Mata Pelajaran Sejarah. Dalam KTSP
Sejarah hanya diberikan 1 jp untuk kelas X dan 1 JP untuk kelas IPA serta 3 jp
untuk IPS. Hal inilah yang dirasakan kurang karena karakter bangsa dan anak
bangsa bisa dibangun dengan sejarah. Kurikulum 2013, Sejarah Wajib
(Sejarah Indonesia), berlaku untuk umum dari Kelas X, XI, XII masingmasing 2 jp minggu; dan Sejarah sebagai pilihan atau Peminatan untuk Kelas
X 3 jp, Kelas XI 4 jp, dan XII 4 jp. Siapkah guru sejarah mengajar dua
kali lipat jika dibandingkan dengan guru yang lain?
3. Terjadi tumpang tindih (overlapping) antara KD

Sejarah Wajib

( Indonesia) dengan KD Sejarah (Sejarah Peminatan).
Ruang Lingkup Materi Wajib, sbb. :
1) Cara Berpikir Kronologis dan Sinkronis dalam mempelajari Sejarah.
2) Indonesia zaman Praaksara : Awal Kehidupan manusia Indonesia
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3) Indonesia Zaman Hindu Buddha : Silang Budaya Lokal dan Global Tahap
awal
4) Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
5) Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat
6) Pergerakan Nasional Indoensia
7) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
8) Perjuangan Mempertahakan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan
Belanda
9) Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mempertahakan Integrasi Bangsa
dalam Mempertahakan Integratsi Bangsa dan Negera RI
10) Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
11) Kehidupan bangsa Indonesia di masa Orde Baru dan Reformasi
12) Kontribusi Bangsa Indonesia dalam Perdamaian Dunia
13) Perubahan demokrasi Indonesia 1950 sampai dengan reformasi
Ruang Lingkup Materi
Mata pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi Prinsip Dasar
Ilmu Sejarah, Sejarah Indonesia sejak masa Praaksara sampai dengan Masa
Reformasi, dan Sejarah Dunia sejak masa Peradaban Kuno sampai dengan
Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan rincian sebagai berikut;
a. Prinsip dasar ilmu sejarah
b. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia
c. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia
d. Indonesia pada masa penjajahan
e. Revolusi besar dunia dan pengaruhnya
f. Kebangkitan heroisme dan kebangsaan Indonesia
g. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia.
h. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
i. Dunia pada masa Perang Dingin dan perubahan politik global
j. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
k. Indonesia pada masa Orde Baru
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l. Indonesia pada masa Reformasi
m. Indonesia dan Dunia pada masa Revolusi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Kurikulum SAM/MA Mapa Pelejaran Sejarah, 2013).

4. Terkait Materi Sejarah yang sarat dengan nilai-niali karakter yang dapat
dikembangkan dalam upaya “nation building”. Tantangan ke depan dan harus
dibuktikan, apakah mampu siswa dan guru sejarah SMA mempertanggung
jawabkan pelajaran sejarah yang telah diberikan alokasi waktu yang lebih
untuk memberikan pembelajaran karakter bagi siswa.
5. Guru Sejarah Menjadi Taruhan Keberhasilan Kurikulum 2013
Semua paham, bahwa kurikulum dapat dimaknai sebagai kumpulan teks
yang berisi keinginan, cita-cita, dan harapan terhadap materi dari proses
pembelajaran, untuk mencapai hasil yang diinginkan (kompetensi). Di dalam
kurikulum terdapat sedikitnya empat komponen utama (1) standar kompetensi
lulusan yang diharapkan; (2) standar isi materi yang diajarkan; (3) standar
proses pembelajaran (model-model pembelajaran yang inovatif/metodologi);
dan (4) standar proses penilaian. Dari empat komponen itu, maka guru menjadi
taruhan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum.

Penutup
Tradsi lisan memiliki peran ulang masa lampau. Tradisi lisan merupakan bagian
yang serupa dengan bagian yang dimainkan oleh sumber-sumber tertulis karena
keduanya merupakan pesan masa lampau ke masa kini, dan pesan-pesan ini merupakan
elemen kunci dalam rekonstruksi sejarah. Dengan demikian tradisi lisan tetap
merupakan sumber yang tidak dapat digantikan untuk rekonstruksi. Pada saat tidak ada
tulisan, tradisi lisan menanggung beban atau menggantikan rekontruksi sejarah. Oleh
karena itu tradisi lisan tetap penting dan relevan dengan pembelajaran Sejarah dalam
Kurikulum 2103
Kurikulum 2013 mengembangkan dua proses pembelajaran yaitu proses
pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Dalam pembelajaran
langsung peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan pendekatan saintifik yaitu
17

melalui

mengamati, menanya,

mengumpulkan

informasi,

mengasosiasi

atau

menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan
analisis. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang berkenaan
dengan pengembangan nilai dan sikap. Baik pembelajaran langsung maupun
pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisahkan.
Lebih lanjut, jika dicermati mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 perlu
redifinisi terkait dengan KD baik Sejarah Wajib maupun Sejarah Peminatan, jam
pelajaran yang banyak, belum adanya semester. Untuk itu, guru perlu kerja keras untuk
menjembatasi

kurikulum,

menerjemahkan

dan

mengimplemtasikan

dalam

pembelajaran, yang membutuhkan dukungan penguasaan model-model pembelajaran
inovatif, media pembelajaran dan penilaian autentik yang macamnya beragam.
Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013, guru menjadi tumpuhan harapan
keberhasilan pencapaian kompetensi, terlebih terkait dengan pembentukan karakter
peserta didik.
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