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ABSTRAK
Fransina A. Ndoen, S861102006. Analisis Pembelajaran Sejarah Secara
Bilingual Di SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang. Tesis :
Program Studi Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran, materi, metode, media dan evaluasi
pembelajaran sejarah bilingual, pelaksanaan pembelajaran sejarah bilingual di
kelas X dan XI SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang, kendala
yang dihadapi oleh guru dan siswa serta dampaknya terhadap siswa. Objek
penelitian berupa pelaksanaan pembelajaran sejarah bilingual di kelas X dan
kelas XI SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Nusa Cendana International Plus
School Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan strategi studi kasus tunggal.Teknik pengumpulan data meliputi
observasi, wawancara, kuesioner dan mencatat dokumen. Instrumen penelitian
meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan lapangan.
Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Guru telah menyusun silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik; (2) Pemilihan materi, metode
dan media disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa serta alokasi waktu
yang tersedia; penilaian yang dilakukan berupa penilaian proses dan hasil; (3)
Pelaksanaan pembelajaran sejarah bilingual meliputi: a) Penyampaian materi
menggunakan bahasa Inggris dijelaskan kembali menggunakan bahasa
Indonesia; b) Pembelajaran sejarah bilingual dengan menggunakan metode
ceramah, tanya jawab dan diskusi serta pemberian tugas; (4) Pembelajaran sejarah
bilingual memberikan dampak positif bagi siswa.
Kata kunci: pembelajaran sejarah, bilingual.
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ABSTRACT
Fransina A. Ndoen, S861102006. An analysis on History Learning bilingually
in SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang. First Consultant:
Prof. Dr. Sri Yutmini, M.Pd, Second Consultant: Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd.
Thesis: History Education Study Program of Postgraduate Program of Surakarta
Sebelas Maret University.
This research aims to analyze syllabus development and learning
implementation plan, material, method, media, and assessment of bilingual history
learning, bilingual history learning implementation in the X and XI grades of
SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang, and the effect of bilingual
learning on the students. The object of research was the implementation of
bilingual history learning in the X and XI grades of SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang.
This research was taken place in SMA Nusa Cendana International Plus
School Kupang. This research was a descriptive qualitative research using a single
embedded study case strategy. Techniques of collecting data used were
observation, interview, questionnaire, and documentation. The research
instruments used were observation guideline, interview guideline, and field note.
Technique of analyzing data used included data collection, data reduction, data
display, and conclusion drawing.
The result of research showed that: (1) The teacher had developed syllabus
and learning implementation plan well; (2) Material, method and media selection
had been adjusted with the students’ condition and characteristics as well as time
allocation available; the assessment conducted constituted the assessment of
process and achievement; (3) The implementation of bilingual history learning: a)
The material delivery using English was explained again using Indonesian; b)
bilingual history learning was done using lecture, question-answer, discussion,
and assignment administration methods; (4) The bilingual history learning exerted
positive effect on the students.
Keywords: history learning, bilingual.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian
diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya,
masyarakat dan Negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan bangsa untuk menyiapkan warganya agar mampu bersaing dalam
menghadapi setiap perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena
itu pemerintah berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia
melalui peningkatan mutu tenaga pendidikan, pembenahan manajemen sistem
pendidikan nasional dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan
proses peningkatan sumber daya manusia. Di samping itu dilakukan
pengembangan kurikulum, perbaikan sarana, pengembangan materi ajar serta
pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Pendidikan memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang
cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan inovasi dalam dunia
pendidikan. Inovasi yang dilakukan biasanya dilakukan dengan memperhatikan
commit to user
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waktu yang tersedia bagi guru harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Efektif
maksudnya pelajaran yang diberikan harus menghasilkan hasil yang bermanfaat
bagi siswa atau masyarakat, sedangkan kenyamanan berarti sumber belajar, media
alat bantu belajar, metode yang ditentukan sedemikian rupa sehingga memberikan
semangat belajar mengajar bagi siswa dan guru.
Dalam era globalisasi seperti sekarang bahasa Inggris memegang peranan
penting dalam komunikasi internasional baik dalam bidang pembangunan,
teknologi, ekonomi, maupun pendidikan. Sejalan dengan arus globalisasi,
kebutuhan akan kemampuan berbahasa Inggris semakin terasa. Oleh sebab itu
tidak mengherankan

bahwa para ahli yang berkecimpung

dalam dunia

pendidikan merasa perlu memberikan pelajaran bahasa Inggris secara intensif dan
berkesinambungan kepada para anak didik di sekolah menengah bahkan sejak
anak-anak masih masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada tingkat sekolah
menengah telah banyak SMP dan SMA yang dijadikan rintisan sekolah bertaraf
Internasional dan sudah banyak juga sekolah yang memperoleh status Sekolah
Bertaraf Internasional atau SBI. Sekolah-sekolah tersebut mempersiapkan para
siswanya agar pada masa mendatang mereka dapat bersaing secara global.
Menyadari akan pentingnya kualitas pendidikan dan keinginan untuk mengejar
ketertinggalan dalam bidang pendidikan dibandingkan dengan negara lain,
pemerintah terdorong untuk melakukan terobosan besar dalam bidang pendidikan
dengan merancang Sekolah Bertaraf Internasional.
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Kemajuan ilmu dan teknologi menuntut setiap orang untuk terus menerus
melakukan usaha peningkatan diri. Penguasaan bahasa asing menjadi salah satu
aspek penting sebagai modal utama keunggulan sumber daya manusia berkualitas.
Bahasa yang dimiliki oleh bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi, politik,
ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peluang menjadi wahana komunikasi
global. Terjadinya perubahan yang sedemikian pesat dalam dunia pendidikan dan
pengaruh globalisasi, menyebabkan banyak hal yang harus dilakukan untuk
mengikuti perkembangan tersebut. Menyikapi perubahan itu seyogianya suatu
lembaga pendidikan perlu mempersiapkan dan melakukan pembenahan diri dalam
rangka menghadapi serta memasuki era globalisasi, salah satunya dengan cara
melaksanakan pembelajaran secara bilingual bagi murid- muridnya yang dapat
dimulai di taman kanak-kanak, karena semua anak mampu belajar dua bahasa dan
bilingual memberi keuntungan pada anak. Anak bilingual memiliki intelegensi
lebih tinggi dari pada anak monolingual (Lambert dalam Takakuwa, 2000).
Pembelajaran bilingual merupakan pembelajaran yang menggunakan dua
bahasa untuk menyampaikan materi kurikulum dengan tujuan menguatkan
kompetensi siswa dalam berbahasa asing. Dengan menggunakan model ini
terdapat dua hal utama yang diperoleh siswa, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan
dan penguasaan bahasa.
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Tujuan pelaksanaan pembelajaran bilingual ini adalah untuk mempercepat
perbaikan mutu pendidikan anak dari berbagai kelompok masyarakat sehingga
dapat mencapai kesejajaran standar nasional dan internasional dalam penguasaan
ilmu pengetahuan dan bahasa. Tujuanya, mendapatkan kesejajaran mutu
pendidikan, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Terdapat banyak
model melaksanakan pengajaran ini diantaranya pada suatu sekolah menggunakan
bahasa Inggris untuk mata pelajaran tertentu dan menggunakan bahasa Indonesia
dalam mata pelajaran lain. Pada model ini dimana seorang guru memberikan
materi dalam dua bahasa. Di Indonesia sejak tahun pelajaran 2006/2007 telah
melaksanakan pembelajaran bilingual. Hal ini sebagai wujud dari kebijakan
pembaharuan mutu pendidikan. Pembelajaran bilingual bukanlah hal baru. Pada
awal kemerdekaan telah dilaksanakan pembelajaran bilingual, yaitu bahasa
Belanda-Indonesia.

Kemampuan menerjemahkan ilmu pengetahuan tak dapat beradaptasi
dengan semakin cepatnya perubahan ilmu pengetahuan. Konsekuensinya adalah
semakin pentingnya penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional
maupun bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan perkembangan era
teknologi informasi dan komunikasi. Itulah mengapa tidak ada pilihan lain bagi
bangsa Indonesia kecuali memulai program pembelajaran bilingual.

Sekolah-sekolah yang sudah atau sedang menerapkan pembelajaran
bilingual menghadapi masalah, antara lain belum tersedianya silabus dalam
bahasa Inggris, belum siapnya guru mengajar dengan pengantar bahasa Inggris,
commit to user
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dan belum adanya model pembelajaran bilingual yang efektif. Selain itu juga
materinya menggunakan dua bahasa sehingga butuh ketelitian dan kejelian dalam
membaca dan mempelajari materi. Di Sekolah Bertaraf International (SBI),
peranan guru untuk mempersiapkan siswa agar kelak dapat bersaing secara global
dalam dunia kerja sangat besar. Competitive advantage para lulusan sekolah
bertaraf internasional antara lain sangat bergantung kepada proses pembelajaran
selama pendidikan. Keuntungan kompetitif ini akan dapat dimiliki oleh para siswa
jika guru mata pelajaran mempunyai pengetahuan dan ketrampilan bahasa Inggris
yang memadai baik untuk memahami bahan pelajaran, mengajarkannya, dan
melakukan evaluasi. Seorang guru harus memiliki tingkat ketrampilan dua bahasa
yang cukup untuk bisa mengajar kelas.

Sekolah-sekolah

yang

berlabel

plus

tersebut

sering

menerapkan

pembelajaran dengan sistem bilingual yang tidak tentu, dan yang paling sering
adalah pendekatan Concurrent, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris secara bergantian dengan proporsi yang tidak berdasar. Akibatnya,
penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sering menimbulkan salah
konsep pada materi yang sedang dikaji serta tujuan pembelajaran bilingual tidak
tercapai, yaitu meningkatkan kemampuan materi pelajaran dan kemampuan
berbahasa Inggris siswa. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan antara harapan dan
kenyataan penerapan program bilingual dalam pembelajaran.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran bilingual
adalah sulitnya mendapatkan guru yang menguasai dengan baik konten materi
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pelajaran, dan bahasa Inggris, di samping juga penguasaan ICT. Di samping guru,
juga diperlukan siswa yang memiliki dasar kemampuan berkomunikasi dalam
bahasa Inggris. Dengan kata lain, jika pembelajaran bilingual ingin diterapkan
secara lebih luas, maka perlu dipersiapkan guru yang memiliki penguasaan yang
memadai tentang konten materi, bahasa Inggris, dan ICT. Demikian pula
pengajaran bahasa di sekolah harus mengarahkan agar siswa mampu
berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris.

Bagi Indonesia, pendidikan bilingual harus diantisipasi karena merupakan
salah satu strategi yang menjanjikan untuk bisa menghadapi persaingan global.
Namun, dalam menerapkan strategi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi,
yang menyulitkan terlaksananya pembelajaran bilingual. Kesulitan ini tidak hanya
datang dari pihak siswa, namun juga dari para guru. Kesulitan ini terutama
dialami oleh sekolah-sekolah, berlabel “plus” (bernilai lebih/unggulan), SBI
(Sekolah Bertaraf Internasional), atau SI (Sekolah Internasional). Bila ditilik dari
keadaan siswanya, maka kebanyakan dari siswa merasa kesulitan dalam menyerap
konsep-konsep atau materi pelajaran yang disajikan secara bilingual. Hal ini
diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris siswa ataupun
kemampuan berbahasa Inggris antar siswa yang cenderung berbeda. Padahal, di
dalam sebuah pembelajaran, pemahaman konsep dan tersampaikannya materi
kepada siswa adalah tujuan utama pembelajaran. Pada pihak guru yang
melaksanakan pembelajaran bilingual, ada kendala yang relatif sama dengan
commit
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berbahasa Inggris. Akibatnya, apa yang ingin disampaikan guru ditafsirkan
berbeda oleh siswa. Padahal, konsep yang disampaikan guru kepada siswa tidak
boleh salah. Dalam kondisi seperti itulah penerapan pembelajaran bilingual akan
mempengaruhi hasil belajar siswa.

Nusa Cendana International Plus School merupakan satu-satunya sekolah
yang bertaraf Internasional di Kota Kupang yang dimulai dari tingkat pendidikan
taman kanak-kanak sampai pada tingkat menengah atas. Pembelajaran di sekolah
ini menggunakan dua bahasa yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara
bergantian dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris dalam pembelajaran sejarah tidak menentu, tergantung pada kreativitas
guru dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran sejarah secara bilingual
guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Inggris setelah itu
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran sejarah bukubuku yang digunakan pun dalam dua bahasa sehingga dapat membantu siswa dan
guru dalam pembelajaran.
Pembelajaran sejarah di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan
pembelajaran

yang

melatih

siswa

untuk

berpikir

secara

analitis

dan

mengaktualisasikan pembelajaran sejarah yang demokratis dan bertanggungjawab
bagi masa depan kehidupan bangsa. Materi sejarah dipelajari sering dirasakan
jauh dari masalah kehidupan yang dihadapi. Pembelajaran sejarah hanya bersifat
hafalan pada peristiwa sejarah, bersifat kronik sehingga pembelajaran sejarah
kurang bermakna dan membosankan. Cita-cita pembelajaran sejarah adalah untuk
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beberapa kendala yaitu (1) Miskinnya kemampuan analisis dan berpikir historik;
( 2) Data sejarah tidak ada ikatan satu sama lain.
Di samping itu pembelajaran sejarah yang disajikan dalam dua bahasa
(bilingual) agak sulit bagi guru karena berkaitan dengan kemampuan bahasa
Inggris siswa yang berbeda-beda dan guru yang mengajar. Guru akan mengalami
kesulitan dalam menjelaskan dan mengembangkan materi sejarah. Dengan adanya
pembelajaran sejarah secara bilingual ini dapat memotivasi siswa untuk belajar
dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan pengetahuan yang dimiliki
tentang sejarah.
Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran, peningkatan kemampuan
berbahasa Inggris guru dan siswa serta menjadi acuan bagi sekolah lain dalam
menerapkan pembelajaran secara bilingual.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana guru mengembangkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran
dalam pembelajaran sejarah secara bilingual?
2.

Bagaimana guru memilih materi, metode dan media serta proses penilaian
dalam pembelajaan sejarah secara bilingual di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang?.

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah secara bilingual di SMA Nusa
commit
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4. Bagaimana dampak dari penerapan pembelajaran sejarah secara bilingual
terhadap siswa di SMA Nusa Cendana Internasional Plus School Kupang?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan informasi
yang jelas tentang pembelajaran sejarah secara bilingual di Nusa Cendana
Internasional Plus School Kupang.
Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:
1. Guru mengembangkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran sejarah
secara bilingual
2. Guru memilih materi, metode dan media serta proses penilaian dalam
pembelajaran sejarah secara bilingual di SMA Nusa Cendana Internasional
Plus School Kupang
3. Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan dua bahasa
(bilingual) di Nusa Cendana Internasional Plus School Kupang.
4. Dampak dari penerapan pembelajaran sejarah secara bilingual terhadap siswa
di SMA Nusa Cendana Internasional Plus School Kupang
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu
memberikan andil kepada pembelajaran yaitu khususnya pembelajaran sejarah
secara bilingual pada sekolah menengah atas.
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2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada
strategi pembelajaran di SMA serta mampu mengoptimalkan pembelajaran
bilingual.
3. Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

kontribusi

bagi

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pembelajaran bilingual.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk manfaat praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi guru dan
siswa.
2. Bagi guru, dengan menggunakan pembelajaran secara bilingual dapat
dijadikan masukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan tersebut disusun
berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan
pembuat perencana. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat
harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Menurut Terry,
perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Selanjutnya Hadari Nawawi
mengemukakan

bahwa

perencanaan

berarti

menyusun

langkah-langkah

penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada
pencapaian tujuan tertentu. Dalam kontek pengajaran, perencanaan diartikan
sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, penggunaan
pendekatan dan metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang
akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. (Abdul Majid, 2007: 15-17).
Dimensi perencanaan berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari
beberapa karakteristik yang ditemukan dalam pengajaran. Adapun dimensidimensi perencanaan sebagai berikut:
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1. Signifikan. Tingkat signifikan tergantung pada tujuan pendidikan yang
diajukan dan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama
proses perencanaan.
2. Fleksibel. Perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis baik
yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya.
3. Relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan
memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang
tepat agar tujuan dapat tercapai secara optimal.
4. Kepastian. Konsep kepastian minimum diharapkan dapat mengurangi
kejadian-kejadian yang tidak terduga.
5. Ketelitian. Prinsip utama yang harus diperhatikan ialah agar perencanaan
pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan
secara sensitif kaitan-kaitan pasti terjadi antara berbagai komponen.
6. Adaptabilitas. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang
fleksibel atau adaptable yang dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak
diharapkan.
7. Waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu antara lain, keterlibatan
perencanaan dalam memprediksi masa depan juga validitas dan reliabilitas
analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan masa kini dan
masa yang akan datang.
8. Monitoring. Merupakan proses mengembangkan
bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif.
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9. Isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan
direncanakan. Perencanaan yang baik perlu memuat tentang:
a. Tujuan apa yang diinginkan, atau bagaimana cara mengorganisasikan
aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya.
b. Program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas
belajar dan layanan-layanana pendukungnya.
c. Tenaga manusia, yakni mencakup cara mengembangkan prestasi,
spesialisasi, perilaku dan kompetensi.
d. Keuangan meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan.
e. Bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan
kaitannya dengan pengembangan psikologis.
f. Struktur organisasi, maksudnya cara mengorganisasi dan manajemen
operasi dan pengawasan program dan aktivitas kependidikan yang
direncanakan.
g. Konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan
dalam perencanaan pengajaran (Abdul Majid, 2007: 19-20).
Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus
diperhatikan antara lain:
a. Guru harus menyiapkan rencana dengan hati-hati namun fleksibel. Ia harus
benar-benar mantap dengan rencananya sehingga ia dapat mengubahnya
sesuai dengan perkembangan kegiatan pembelajaran dan kebutuhan para
siswanya.
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b. Guru harus benar-benar menguasai topik yang akan ia gunakan untuk
mengajar.
c. Guru harus mengikuti perkembangan metode-metode pembelajaran yang
baru dalam pembelajaran sejarah.
d. Guru sebaliknya mengenali murid-muridnya dan harus menyusun
materinya berdasarkan pendekatan psikologis daripada pendekatan logis
semata.
e. Guru harus membuat siswa berpartisipasi aktif
f. Ketika mengajarkan materi kepada siswa, diperlukan kegiatan-kegiatan
interaktif untuk mencegah pembelajaran yang monoton (Kochhar, 2008:
561- 562).
Perencanaan pembelajaran yang hati-hati adalah proses pembelajaran yang
baik karena memiliki fungsi khusus sebagai berikut:
a. Mendorong pencapaian objektivitas dan tujuan pembelajaran, pemilihan
materi pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, perencanaan
pembelajaran dan penggunaan media serta evaluasi.
b. Menjaga guru supaya penjelasannya tidak menyimpang dan memastikan
kemajuan
c. Membantu guru mengajar secara efektif. Guru dapat melihat ke depan dan
merencanakan serangkaian kegiatan yang nantinya berpengaruh pada sikap
siswa, kebiasaan siswa, dan kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran.
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d. Menghindari penyia-nyiaan waktu dan kecakapan mengajar. Membantu
guru menjadi sistematis dan terencana, serta mendorong guru dalam proses
pengorganisasian materi pembelajaran dan aktivitas mengajar.
e. Memastikan guru tidak kehabisan materi atau melupakan hal-hal yang
penting. Rencana pembelajaran mengingatkan guru tentang kata-kata yang
diucapkan, kutipan-kutipan yang penting yang harus disampaikan,
penggambaran yang memudahkan pemahaman materi.
f. Berperan sebagai pedoman apabila ada hal yang menyimpang dari
kurikulum. Rencana pembelajaran memberikan kerangka kerja yang
mengatur jalannya pembelajaran dengan kecepatan yang sesuai (Kochhar,
2008: 560).
Manfaat perencanaan pengajaran antara lain: (1) Sebagai petunjuk arah
dalam mencapai tujuan; (2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan
wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan; (3) Sebagai pedoman
kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun siswa; (4) Sebagai alat ukur efektif
tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan
keterlambatan kerja; (5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan
kerja; (6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya (Abdul Majid,
2007: 22).
Dalam pembelajaran guru sebaiknya merencanakannya dengan baik
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam perencanaan pembelajaran
mengacu pada kurikulum yang berlaku. Guru harus membuat rencana
pembelajaran berdasarkan silabus yang ada. Menurut Majid (2007: 30), silabus
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adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran
tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil seleksi, pengelompokkan,
pengurutan dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan
ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta
pengaturan pelaksaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis
memuat komponen-komponen yang saling berkaitan. Pada umumnya suatu
silabus harus mencakup unsur-unsur : (1) Tujuan mata pelajaran yang akan
diajarkan; (2) Sasaran-sasaran mata pelajaran; (3) Keterampilan yang diperlukan
agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik; (4) Urutan topik- topik
yang diajarkan (Abdul Majid, 2007: 38-39).
Menurut Mulyasa (2009: 190), silabus adalah rencana pembelajaran pada
suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi
waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, silabus merupakan penjabaran
standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.
Suatu silabus minimal memuat enam komponen utama, yakni: (1) Standar
kompetensi; (2) Kompetensi dasar; (3) Indikator; (4) Materi standar; (5) Standar
proses (kegiatan pembelajaran); (6) Standar penilaian.
Dari segi istilah bahasa silabus artinya garis besar, ringkasan, ikhtiar, atau
garis-garis besar program pembelajaran. Istilah silabus dipakai untuk menyebut
suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari
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standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, uraian materi
yang terdapat di dalam kurikulum, alokasi waktu dan sumber bahan. Jadi, silabus
merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang ingin dicapai serta materi pokok yang perlu dipelajari oleh siswa dalam
rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus adalah
rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/ tema
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk
penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar (Kunandar, 2007: 244).
Silabus dalam KTSP berisi uraian program yang mencantumkan mata
pelajaran yang diajarkan, tingkat sekolah, semester, pengelompokkan kompetensi
dasar, materi pokok, indikator, strategi pembelajaran, alokasi waktu, dan sistem
penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang
pengembangan kurikulum yang mencakup kegiatan pembelajaran, pengelolaan
kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar, serta penilaian berbasis
kelas. Silabus merupakan kerangka inti dari kurikulum yang berisi tiga komponen
utama yang menjawab permasalahan: (1) Kompetensi apa yang akan ditanamkan
kepada siswa melalui suatu kegiatan pembelajaran; (2) Kegiatan apa yang harus
dilakukan untuk menanamkan kompetensi kompetensi tersebut; dan (3) Upaya
apakah yang dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah
dimiliki oleh siswa. Silabus merupakan uraian yang lebih rinci mengenai
kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh
peserta didik yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran. Silabus bermanfaat
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sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut,
mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran,
dan pengembangan sistem penilaian. Dalam pengembangan silabus ada beberapa
prinsip yang harus diperhatikan antara lain:
a. Ilmiah: keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam
silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
b. Relevan:

cakupan,

kedalaman,

tingkat

kesukaran

dalam

urutan

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta
didik.
c. Sistematis: komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi.
d. Konsisten: adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara
kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber
belajar, dan sistem penilaian.
e. Memadai: cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber
belajar, sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi
dasar.
f. Aktual dan kontekstual: cakupan indikator, materi pokok, pengalaman
belajar, sumber belajar, sistem penilaian memperhatikan perkembangan
ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa
yang terjadi.
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g. Fleksibel: keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan
keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi
di sekolah dan tuntutan masyarakat.
h. Menyeluruh: komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi
(kognitif, afektif, dan psikomotorik) (Kunandar, 2007: 245-246).
Silabus dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari beberapa
komponen sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Mata Pelajaran
Standar kompetnsi mata pelajaran adalah batas dan kemampuan arah yang
harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses
pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu; kemampuan yang dapat dilakukan
atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran; kompetensi dalam mata
pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa; kemampuan yang harus
dimiliki oleh lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu.
2. Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang
harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk
mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan
pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. Hasil belajar
dalam silabus berfungsi petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai
oleh siswa sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan, sesuai dengan
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kompetensi dasar dan materi standar yang dikaji. Hasil belajar bisa berbentuk
pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
4. Indikator Hasil Belajar
Indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar.
Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan
terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik
dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Jika serangkaian indikator hasil
belajar sudah tampak pada diri siswa, target kompetensi dasar tersebut sudah
terpenuh atau tercapai.
5. Materi Pokok
Materi pokok adalah adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa
sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan
menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasar indikator pencapaian
belajar. Secara umum materi pokok dapat diklasifikasikan dalam empat jenis
yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Materi jenis fakta adalah materi
yang berupa nama-nama obyek, tempat, lambang, orang, peristiwa sejarah,
bagian atau komponen suatu benda. Materi konsep berupa pengertian, defenisi,
hakekat. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus dan paradigma. Materi jenis
prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Materi yang akan
diajarkan perlu diidentifikasikan apakah termasuk fakta, konsep, prinsip,
prosedur atau gabungan dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasikan
jenis-jenis materi yang diajarkan, maka guru mendapat kemudahan dalam cara
mengajarkannya.
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6. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka,
dan non tatap muka (pengalaman). Kegiatan tatap muka adalah kegiatan
pembelajaran yang dilakukan dengan mengembangkan bentuk-bentuk interaksi
langsung antara guru dan siswa, seperti ceramah, diskusi, presentasi, kuis.
Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan siswa
dalam berinteraksi dengan materi ajar, baik dilakukan di dalam kelas maupun
di luar kelas.
7. Alokasi waktu
Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing
kompetensi dasar.
8. Adanya penilaian
Penilaian adalah jenis, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengetahui
atau mengukur keberhasilan belajar siswa.
9. Sarana dan Sumber Belajar
Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan
dalam proses pembelajaran (Kunandar, 2007: 250- 252).
Prosedur atau langkah-langkah penyusunan silabus antara lain:
1. Identifikasi Materi
Identifikasi mata pelajaran meliputi: (1) Nama sekolah; (2) Nama mata
pelajaran; (3) Jenjang sekolah; (4) Satuan pendidikan; (5) Kelas; (6) Semester;
(7) Tahun pelajaran.
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2. Perumusan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar
Standar kompetensi dirumuskan oleh pusat berdasarkan struktur keilmuan mata
pelajaran dan kompetensi lulusan. Sementara itu, kompetensi dasar merupakan
penjabaran atau perincian dari standar kompetensi. Dalam mengkaji standar
kompetensi dan kompetensi dasar harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/ atau tingkat
kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada
dalam standar isi;
b. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam
mata pelajaran.
3. Penentuan Indikator
Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar secara spesifik yang
dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran.
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran,
satuan pendidikan dan potensi daerah. Indikator dirumuskan dengan kata kerja
operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi.
4. Penentuan materi pokok
Materi pokok merupakan butir-butir pelajaran yang dibutuhkan siswa untuk
mencapai

suatu

menggunakan

kompetensi
pendekatan

dasar.

Pengurutan

prosedural,

konkret

materi

pokok

keabstrak.

dapat
Dalam

mengidentifikasi materi pokok/ pembelajaran yang menunjang pencapaian
kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:
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a. Peserta didik;
b. Relevansi dengan karakteristik daerah;
c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual
peserta didik;
d. Kebermanfaatan bagi peserta didik;
e. Struktur keilmuan;
f. Aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran;
g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan;
h. Alokasi waktu
5. Penentuan kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan
pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi
antarpeserta didik dan guru, lingkungan, sumber belajar. Hal- hal yang perlu
diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran:
a. Memberikan

bantuan

guru

agar

dapat

melaksanakan

proses

pembelajaran secara professional
b. Memuat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan
untuk mencapai kompetensi dasar
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki
konsep materi pembelajaran
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d. Rumusan

pernyataan

dalam

kegiatan

pembelajaran

minimal

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan
pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi.
6. Penentuan alokasi waktu
Penentuan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar didasarkan pada
jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan
memperhatikan tingkat kesukaran materi, cakupan materi, tingkat pentingnya
materi yang dipelajari.
7. Penentuan jenis penilaian
Penilaian merupakan

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang
bermakna dalam pengambilan keputusam. Penilaian pencapaian kompetensi
dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan
dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan,
pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas,
proyek dan/ atau produk, penggunaan porto folio, dan penilaian diri.
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

yang

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau
lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalan standar isi dan dijabarkan dalam
silabus. RPP merupakan komponen penting dalam KTSP, yang pengembangannya
harus dilakukan secara profesional. Tugas guru yang paling utama terkait dengan
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RPP adalah menjabarkan silabus ke dalam RPP yang lebih operasional dan rinci,
serta siap dijadikan pedoman atau skenario dalam pembelajaran.
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

pada

hakekatnya

merupakan

perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang
akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya
untuk

memperkirakan

tindakan

yang

akan

dilakukan

dalam

kegiatan

pembelajaran. RPP harus dikembangkan agar untuk mengkoordinasikan
komponen pembelajaran yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil
belajar, penilaian. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta
didik, materi standar berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar,
Indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan
kompetensi peserta didik, sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan
kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi
standar belum terbentuk atau belum tercapai. Rencana pelaksanaan pembelajaran
mencakup tiga kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi
dasar, dan penyusunan program pembelajaran (Mulyasa, 2009: 213).
Berdasarkan

pengertian

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

silabus

merupakan rencana pembelajaran dan garis besar program pembelajaran yang
harus disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas.
Penyusunun silabus berdasarkan format yang sudah ada sesuai dengan KTSP.
Kemampuan untuk membuat RPP merupakan langkah awal yang harus
dimiliki oleh guru dan sebagai commit
segala pengetahuan,
teori, keterampilan dasar,
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pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran.
Dalam RPP harus jelas kompetensi dasar yang akan dimiliki oleh peserta didik,
apa yang harus dilakukan, bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana guru
mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai atau memiliki kompetensi
tertentu. Terdapat dua fungsi RPP dalam KTSP yakni, (1) Fungsi perencanaan
adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong
guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang
matang; (2) Fungsi pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus
disusun secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh dengan beberapa
kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan
demikian, rencana pelaksaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses
pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi standar
yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional,
praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah dan
daerah. Selanjutnya ada beberapa prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam
pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran antara lain:
a. Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksaaan pembelajaran
harus jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin
tepat kegiatan-kegiatan

yang harus dilakukan untuk membentuk

kompetensi tersebut.
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b. Rencana pelaksaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta
dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan
kompetensi peserta didik.
c. Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang
akan diwujudkan.
d. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan
menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
e. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah,
terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau dilaksanakan
di luar kelas, agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain (Mulyasa,
2009: 218).
Dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama;

persiapan merupakan suatu

proses yang diarahkan pada tindakan mendatang, misalnya untuk pembentukan
kompetensi, dan mungkin melibatkan orang lain seperti pengawas, komite sekolah
dan orang tua peserta didik. Kedua; persiapan diarahkan pada tindakan di masa
mendatang yang dihadapkan dengan berbagai masalah, tantangan dan hambatan.
Ketiga; rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk kegiatan perencanaan
serta hubungannya dengan bagaimana sesuatu dapat dikerjakan.
Cara pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam garis
besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengisi kolom identitas.
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2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang ditetapkan.
3. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang
digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun.
4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan.
5. Mengidentifikasi materi pokok/ pembelajaran yang terdapat dalam silabus.
6. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan.
7. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal,
inti dan akhir.
8. Menentukan sumber belajar yang digunakan.
9. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal dan teknik
penskoran (Mulyasa, 2009: 223).
2. Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur
manusiawi,

materiil,

fasilitas,

perlengkapan

dan

prosedur

yang

saling

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam
sistem pembelajaran terdiri dari siswa, Guru dan tenaga lainnya. Material meliputi
buku-buku, papan tulis, kapur, fotografer. Slide, film, audio, video tape. Fasilitas
dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual juga
komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek,
belajar dan ujian (Hamalik, 2003: 57).
Pembelajaran sebagai suatu proses mengatur lingkungan supaya siswa
to userproses pembelajaran siswa harus
belajar. Hal ini mengisyaratkan commit
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dijadikan sebagai pusat dari kegiatan untuk membentuk watak, peradaban dan
mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan seluruh
potensi

peserta

didik

untuk

menguasai

kompetensi

yang

diharapakan.

Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku
khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan
mewujudkan masyarakat belajar (Sanjaya, 2008: 215).
Bruce Weil dalam (Sanjaya, 2008: 216) mengemukakan tiga prinsip
penting dalam proses pembelajaran antara lain:
1. Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat
membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Tujuan pengaruh
lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang
memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Menurut Peaget, struktur
kognitif akan tumbuh manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh
karena itu, proses pembelajaran menuntut aktivitas siswa secara penuh untuk
mencari dan menemukan sendiri.
2. Berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tiga
pengetahuan yang masing-masing memerlukan situasi berbeda dalam
mempelajarinya. Ketiga pengetahuan tersebut adalah pengetahuan fisis, sosial
dan logika. Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari
suatu obyek atau kejadian. Pengetahuan fisis diperoleh melalui pengalaman
indra secara langsung. Pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku
individu dalam suatu sistem sosial. Pengetahuan logika berhubungan dengan
berpikir matematis yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman
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dengan suatu obyek dan kejadian tertentu. Pengetahuan ini didapatkan dari
abstraksi berdasarkan koordinasi relasi atau penggunaan obyek.
3. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial.
Berdasarkan uraian diatas maka proses harus diarahkan agar siswa mampu
mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah
melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, meliputi kompetensi akademik,
kompetensi okupasional, kompetensi kultural, kompetensi temporal. Oleh karena
itu, makna belajar bukan hanya peserta didik menguasai materi pelajaran tetapi
bagaimana peserta didik memiliki sejumlah kompetensi untuk mampu
menghadapi rintangan yang muncul sesuai dengan perubahan pola kehidupan
masyarakat.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan beberapa ciri-ciri
pembelajaran (Sanjaya, 2008: 219) antara lain:
1. Pembelajaran adalah proses berpikir.
Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir menekankan pada proses
mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antar individu dengan
lingkungannya. Dalam pembelajaran berpikir proses pendidikan di sekolah
tidak hanya menekankan pada akumulasi pengetahuan materi pelajaran akan
tetapi yang utamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh
pengetahuannya sendiri.
Dalam proses pembelajaran ada tiga mengajar berpikir yaitu: (1) Teaching of
thinking adalah proses pembelajaran yang diarahkan pada pembentukan
keterampilan mental tertentu, misalnya keterampilan berpikir kritis, berpikir
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kreatif; (2) Teaching for thinking adalah proses pembelajaran yang diarahkan
pada usaha menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong terhadap
pengembangan kognitif. Jenis pembelajaran ini menitikberatkan pada proses
menciptakan situasi dan lingkungan tertentu; (3) Teaching about thinking
adalah pembelajaran yang diarahkan pada upaya untuk membantu siswa agar
lebih sadar terhadap proses berpikirnya. Jenis pembelajaran ini menekankan
kepada metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Pembelajaran
berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.
3. Pembelajaran berlangsung sepanjang hayat.
Belajar adalah proses yang terus- menerus, tidak pernah berhenti dan tidak
terbatas pada dinding kelas. Prinsip belajar sepanjang hayat sejalan dengan
empat pilar pendidikan universal yang dirumuskan UNESCO (1996), yaitu (1)
Learning to know mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya
tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar akan tetapi harus
berorientasi pada proses belajar; (2) Learning to do, belajar bukan hanya
sekedar melihat dan mendengar dengan tujuan akumulatif pengetahuan, akan
tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang
sangat diperlukan dalam era persaingan global; (3) Learning to be, belajar
adalah membentuk manusia yang “menjadi dirinya sendiri”, dengan kata lain
belajar mengaktualisasikan dirinya sebagai individu dengan kepribadian yang
memiliki tanggungjawab sebagai manusia. Dalam pengertian ini terkandung
makna kesadaran diri sebagai makhluk yang memiliki tanggungjawab dan
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menyadari akan kekurangan dan kelebihannya; (4) Learning to live together,
adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan
tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara
individu maupun secara berkelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri.
Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil
pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya (Nursid
Sumaadmadja,

2003:

121).

Selanjutnya

Menurut

Djamarah

(1996:10),

pembelajaran terdiri dari proses belajar dan mengajar. Belajar merupakan suatu
sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen
yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Unsur- unsur yang ada dalam pembelajaran adalah seorang siswa/ peserta
didik, tujuan, prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Unsur- unsur dalam
pembelajaran antara lain unsur dinamis pada diri guru yang meliputi: (1) Motivasi
membelajarkan siswa; (2) Kondisi guru siap membelajarkan siswa. Dan unsur
pembelajaran kongkruen dengan unsur belajar yang meliputi: (1) Motivasi untuk
menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta kemampuan untuk mendorong
motivasi dengan berbagai upaya pembelajaran; (2) Sumber-sumber yang
digunakan sebagai bahan pembelajaran; (3) Pengadaan alat-alat bantu dilakukan
oleh guru, siswa dan bantuan orang tua; (4) Untuk menjamin dan membina
suasana pembelajaran yang efektif, guru dan siswa melakukan upaya untuk
mencapai tujuan pembelajaran; (5) Subyek belajar yang berada dalam kondisi
commit
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Kunci utama dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan
siswa, mata pelajaran dan guru. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditentukan
apa yang hendak dicapai dan dikembangkan serta diapresiasi. Berdasarkan mata
pelajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil
pendidikan yang akan diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi
siswa dan guru harus mampu memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna
dan dapat diukur.
Untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus mengambil suatu rumusan
tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu ke tujuan
tersebut. Tingkah laku yang spesifik dapat diamati oleh guru dan ditunjukan oleh
siswa. Suatu tujuan pembelajaran seyogianya memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar; (2) Tujuan
mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dan dapat diukur serta dapat
diamati; (3) Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki.
(Hamalik, 2010: 76-77).
Sejarah merupakan satu-satunya mata pelajaran yang mendeskripsikan
asal mula perkembangan peradaban, sejarah adalah drama tentang perjuangan
manusia dari tahap setingkat binatang ke tahap kehidupan dunia yang kaya warna.
Sejarah memperlihatkan bagaimana arus peradaban modern yang sangat deras itu
telah diisi oleh aliran-aliran kecil yang datang dari berbagai bangsa dari waktu ke
waktu serta bagaimana kompleksitas peradaban saat ini yang telah dibangun
melalui kerjasama berbagai bangsa. (Kochhar, 2008: 57).
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
34

Secara

umum

sasaran

pembelajaran

sejarah

antara

lain:

(1)

Mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri; (2) Memberikan gambaran
yang tepat tentang konsep waktu, ruang dan masyarakat; (3) Membuat masyarakat
mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya; (4)
Mengajarkan toleransi; (5) Menanamkan sikap intelektual; (6) Memperluas
cakrawala intelektual; (7) Mengajarkan prinsip-prinsip moral; (8) Menanamkan
orientasi ke masa depan; (9) Memberikan pelatihan mental; (10) Melatih siswa
menangani isu-isu kontroversial; (11) Membantu mencari jalan keluar bagi
berbagai masalah sosial dan perseorangan; (12) Memperkokoh rasa nasionalisme;
(13)

Mengembangkan

pemahaman

internasional;

(14)

Mengembangkan

keterampilan-keterampilan yang berguna. (Kochhar, 2008: 27-37).
Menurut Muhamad Surya (2003: 123), bahwa tujuan pendidikan sejarah
adalah menanamkan pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa
lampau hingga kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air serta
bangga sebagai bangsa Indoensia dan memperluas wawasan antar bangsa. Mata
pelajaran sejarah bertujuan agar pendidik memiliki kemampuan:
1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat
yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa yang
akan datang
2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar
dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan
3. Menumbuhkan apresiasi dan kebanggaan peserta didik terhadap peninggalan
commit
to Indonesia
user
sejarah sebagai bukti peradaban
bangsa
di masa lampau

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
35

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa
Indonesia melalui proses sejarah yang panjang dan masih berproses hingga
sekarang dan masa yang akan datang.
5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa
Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat
diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun
internasional (Depdiknas, 2006: 3).
Sejarah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan ilmu-ilmu
lain. Cara berpikir sejarah juga berbeda dengan ilmu lain. Cara berpikir sejarah
berkaitan dengan masa lalu. Perhatian sejarah berfokus pada pengalaman dan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia serta peristiwa-peristiwa dan
kejadian-kejadian yang terjadi pada lingkup manusia yaitu sejak manusia pertama
muncul di bumi hingga sekarang (Bandura, 1997: 3).
Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang khas demikian dengan
mata pelajaran sejarah. Menurut Hambali (2004: 4). Karaktristik mata pelajaran
sejarah adalah:
1. Sejarah terkait dengan masa lampau. Masa lampau berisi peristiwa, dan setiap
peristwa hanya terjadi sekali. Jadi pembelajaran sejarah adalah pembelajaran
peristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang telah terjadi. Sementara
materi pokok pembelajaran sejarah adalah produk masa kini berdasarkan
sumber-sumber sejarah yang ada.
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2. Sejarah bersifat kronologis. Oleh karena itu dalam mengorganisasikan materi
pokok pembelajaran sejarah haruslah didasarkan pada urutan kronologis
peristiwa sejarah
3. Dalam sejarah ada tiga unsur penting yaitu manusia, ruang dan waktu. Oleh
karena itu dalam mengembangkan pembelajaran sejarah harus diingat siapa
pelaku peristwa, di mana dan kapan.
4. Perspektif waktu adalah dimensi yang sangat penting dalam pembelajaran
sejarah. Sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan masa lampau tetapi waktu
lampau itu terus berkesinambungan. Sehingga perspektif waktu dalam sejarah
itu adalah waktu lampau, kini dan yang akan datang.
5. Sejarah pada hakekatnya adalah peristwa sejarah dan perkembangan
masyarakat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan oleh karena itu dalam
memahami sejarah harus menggunakan pendekatan multidimensional.
6. Pelajaran sejarah di SMA adalah mata pelajaran yang mengkaji permasalahan
dan perkembangan masyarakat dari masa lampau sampai kini, baik di
Indonesia maupun di luar Indonesia.
7. Pendidikan sejarah di SMA lebih menekankan pada perspektif kritis-logis
dengan pendektan historis-sosiologis.
Materi atau bahan pelajaran adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang
dijabarkan dalam kurikulum untuk disampaikan kepada siswa atau dibahas dalam
proses pembelajaran. Banyak sumber dan bahan pelajaran yang digunakan akan
tetapi bahan harus disampaikan bersifat pedagogis. Oleh karena itu guru harus
pandai dalam memilih materi atau bahan mana yang sesuai dan mana yang tidak
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
37

sesuai. Menurut Nana Sudjana (1989:127), pertimbangan yang harus diperhatikan
dalam memilih bahan pelajaran antara lain:
1. Bahan harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan
2. Bahan yang ditulis dalam perencanaan mengajar hanya garis besarnya saja
3. 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.
4. Urutan bahan hendaknya memperhatikan kesinambungan
Selanjutnya bahwa dalam menetapkan pilihan tersebut hendaknya
memperhatikan:
1. Tujuan pengajaran, hanya bahan yang serasi dan menunjang tujuan yang akan
diberikan guru
2. Urgensi bahan artinya bahan itu penting untuk diketahui oleh seseorang
3. Tuntutan kurikulum artinya secara minimal bahan itu wajib diberikan sesuai
dengan tuntutan kurikulum
4. Nilai kegunaan artinya bahan harus bermanfaat bagi siswa.
Seorang guru harus memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Beberapa
hal yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar
dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu menentukan
secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi
yang akan diajarkan kepada peserta didik antara lain:
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1. Validitas (validity) atau tingkat ketetapatan materi. Sebelum memberikan
materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah
teruji kebenarannya. Artinya guru harus menghindari memberikan materi
(data, dalil, teori dan konsep) yang sebenarnya masih dipertanyakan atau
masih diperdebatkan. Hal ini untuk menghindarkan salah konsep, salah tafsir
atau salah pemakaian.
2. Keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan
kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan
dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga bermanfaat bagi
kehidupannya.
3. Relevansi (relevance) dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak
terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan variasi lingkungan
setempat dan kebutuhan di lapangan pekerjaan serta masyarakat pengguna
saat ini dan yang akan datang.
4. Kemenarikan (interes), pengertian menarik disini bukan hanya sekedar
menarik perhatian peserta didik pada saat mempelajari suatu materi pelajaran.
Lebih dari itu materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta
didik sehingga peserta didik mempunyai minat untuk mengenali dan
mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam dari apa yang
diberikan melalui proses pembelajaran di sekolah.
5. Kepuasan

(satisfacation) kepuasan

yang dimaksud merupakan

hasil

pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi
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kehidupannya, dan peserta didik benar-benar dapat bekerja dengan
menggunakan dan mengamalkan ilmu tersebut (Mulyasa, 2008: 139-140).
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan materi
pembelajaran antara lain:
1. Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan
peserta didik, baik perkembangan pengetahuan dan cara pikir maupun
perkembangan sosial dan emosionalnya. Pelaksanaan pembelajaran diatur
sedemikian rupa agar tidak membosankan dan memberatkan peserta didik.
2. Materi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan
kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. Untuk
kepentingan tersebut materi pembelajaran hendaknya disusun dengan prinsip:
a. Bertolak dari hal-hal yang konkrit menuju hal-hal yang abstrak
b. Dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui
c. Dimulai dari hal-hal yang dekat ke hal-hal jauh
d. Dikembangkan dari pengalaman lama ke pengalaman baru
e. Disusun dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang rumit dan
kompleks.
3. Materi pembelajaran yang dipilih harus bermakna dan bermanfaat bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk mengembangkan dirinya di
masyarakat, baik untuk hidup maupun dasar untuk mengembangkan kariernya.
4. Materi pembelajaran harus membantu melibatkan peserta didik secara aktif,
baik melalui berpikir sendiri maupun dengan melakukan berbagai kegiatan.
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5. Materi pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan
dan lingkungan peserta didik. Guru hendaknya mengembangkan media dan
sumber belajar yang bervariasi.
6. Materi pembelajaran dalam setiap kelompok mata pelajaran harus bersifat
utuh, mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas,
memberi makna dan manfaat bagi peserta didik.
7. Penjatahan waktu perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata
pelajaran pada setiap semester. Di samping itu perlu adanya keseimbangan
antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara professional (Mulyasa,
2008:155-156).
Di samping itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam
memilih dan menentukan antara lain:
1. Lingkungan pembelajaran. Materi yang dikembangkan berdasarkan strategi
pembelajaran harus disesuaikan dengan lingkungan. Guru akan merencanakan
pembelajaran dalam kelas biasa atau pembelajaran di ruang pusat belajar atau
mengkombinasikan antara keduanya.
2. Tingkat ketergantungan pada guru. Materi pembelajaran akan membawa
tingkat ketergantungan kepada guru. Materi dapat bebas sama sekali dari
ketergantungan kepada guru jika mencakup semua komponen strategi
pembelajaran dan petunjuk bagi peserta didik.
3. Ketersediaan materi. Strategi pembelajaran diperlukan sebagai petunjuk
apakah: (1) Materi pembelajaran baru dikembangkan; (2) Materi yang ada
disesuaikan; (3) Materi digunakan tanpa perubahan; (4) Harus dikombinasikan
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dengan materi lain; (5) Terdapat materi latihan; (6) Adanya balikan yang
memadai; (7) Tersedianya alat tes yang baik; (8) Adanya tindak lanjut yang
jelas; (9) Petunjuk peserta didik yang memadai.
4. Cakupan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipakai sebagai kerangka
kerja untuk keseluruhan rencana pembelajaran. Kegiatan akan dituntun oleh
luasnya pembelajaran yang diperlukan.
5. Individu atau kelompok. Baik strategi pembelajaran individu maupun
kelompok pada dasarnya sama. Misalnya, apakah materi pembelajaran dibaca
oleh seorang atau seratus orang peserta didik, strateginya tetap sama, yang
berbeda metode penyampaian dan latihan serta balikan.
6. Besarnya kelompok belajar. Besarnya kelompok belajar yang diajar perlu
dipertimbangkan
peristiwa-peristiwa

dalam
yang

menentukan
diresepkan

bagaimana
dalam

mengimplementasikan
strategi

pembelajaran.

Karakteristik kelompok sasaran juga mempengaruhi strategi dan materi
pembelajaran (Mulyasa, 2008:168- 169).
Fokus pembelajaran sejarah pada tingkat menengah atas adalah tahaptahap kelahiran peradaban manusia, evolusi sistem sosial dan perkembangan
kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sasaran pembelajaran sejarah
adalah: (1) Meningkatkan proses pemahaman terhadap proses perubahan dan
perkembangan yang dilalui oleh umat manusia hingga mampu mencapai tahap
perkembangan sampai saat ini; (2) Meningkatkan pemahaman tentang akar
peradaban manusia dan semua penghargaan terhadap kesatuan dasar manusia; (3)
to user oleh semua kebudayaan pada
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peradaban manusia secara keseluruhan; (4) Memperkokoh pemahaman bahwa
interaksi saling menguntungkan antar berbagai kebudayaan merupakan faktor
yang penting dalam kemajuan kehidupan manusia; (5) Memberikan kemudahan
bagi siswa yang berminat mempelajari sejarah suatu negara dalam kaitannya
dengan sejarah umat manusia keseluruhan (Kochhar, 2008: 50-51).
Pembelajaran sejarah idealnya berfungsi secara pragmatis, genetis dan
didaktis (Sartono Kartodirdjo, 1989). Lebih lanjut dijelaskan oleh Sartono fungsi
pragmatis pembelajaran sejarah yaitu untuk legitimasi dan justifikasi eksistensi
suatu bangsa. pembelajaran sejarah bersifat genetis, berkaitan dengan hakekat
pengetahuan sejarah untuk menjelaskan terjadinya suatu peristiwa sejarah.
Adapun fungsi didaktis dari pembelajaran sejarah agar siswa bisa mendapat
pelajaran dan hikmah dari pengalaman di masa lalu.
Tujuan pembelajaran

sejarah adalah untuk meningkatkan kemampuan

siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Tetapi kenyataan yang
terjadi saat ini pembelajaran sejarah lebih menekankan pada ranah kognitif tetapi
hasil dari pembelajaran sejarah itu sendiri masih rendah dibandingkan dengan
pelajaran yang lain. Guru menjelaskan sejumlah fakta sejarah sehingga
keterlibatan siswa masih rendah, siswa hanya sebagai pendengar saja. Dalam
pembelajaran sejarah siswa bukan hanya disajikan dengan materi hafalan faktafakta sejarah tetapi harus mewujudkan tujuan pembelajaran sejarah yaitu
pembentukan sikap dan kesadaran sejarah bagi siswa (Mudjanto, 1989: 20).
Sejarah sangat bernilai sebagai suatu pelajaran dengan banyak cara. Ada
banyak hasil penting yang menjadi tanggung jawab setiap kegiatan pembelajaran
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sejarah. Dalam pembelajaran sejarah terdapat nilai-nilai yang sangat terbatas dan
khas sehingga hanya dapat dilakukan pada tipe-tipe pembelajaran yang khusus,
untuk siswa ditingkat tertentu, atau diajarkan dengan metode tertentu. Apapun
perbedaan antara nilai yang umum dan khusus, secara keseluruhan kecenderungan
sekarang dalam pembelajaran sejarah adalah berhadapan dengan nilai- nilai yang
lebih umum. Secara umum nilai-nilai tersebut antara lain: (1) Nilai keilmuan; (2)
Nilai informatif; (3) Nilai pendidikan; (4) Nilai etika; (5) Nilai budaya; (6) Nilai
politik; (7) Nilai nasionalisme; (8) Nilai internasional; (9) Nilai kerja; (10) Nilai
kependidikan (Kochhar, 2008: 54-63).
Dalam proses kegiatan pembelajaran guru sebenarnya tidak hanya
berhadapan dengan kelompok belajar tetapi guru menghadapi individu-individu
yang mempunyai tingkat emosional dan intelektual yang berbeda- beda maka guru
harus memikirkan bagaimana siswa harus belajar optimal. Dalam arti sesuai
dengan kemampuan masing-masing siswa. Oleh karena itu guru harus
menggunakan metode yang mendekati individu dan kelompok. Dengan mampu
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung penggunaan metode
pembelajaran dengan tepat ( Djamarah, 1996: 223-225).
Menurut Hamalik (1997: 110) Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah:
1. Kesesuaian metode dengan materi
2. Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran
3. Kesesuaian metode dengan sumber dan fasilitas tersedia
4. Kesesuaian metode dengan situasi dan kondisi belajar mengajar
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5. Kesesuaian metode dengan kondisi siswa
6. Kesesuaian metode dengan waktu yang tersedia
Metode pembelajaran sejarah yang digunakan agar :
1. Materi pelajaran disajikan secara dialogis
2. Siswa diarahkan berpikir kritis dan kreatif
3. Mengaitkan peristiwa sejarah dengan peristwa lain
4. Menghubungkan peristiwa masa lampau, masa sekarang dan masa yang
akan datang
5. Mata pelajaran sejarah disampaikan secara konkrit
6. Sejarah dapat dihidupkan kembali dalam kelas dan melibatkan siswa
dalam proses pembelajaran.
Metode merupakan mata rantai yang menghubungkan tujuan dengan hasil
atau nilai metode tersebut. Metodelah yang menentukan kualitas sebuah hasil.
Untuk pencapaian tujuan pembelajaran sejarah, metode yang digunakan harus
membuka pengetahuan dan pengalaman para siswa dalam pengembangan
pemahaman berpikir kritis, keterampilan praktis dan minat. Guru sejarah
diharapkan memiliki pengetahuan luas tentang metode pembelajaran dan harus
memilih metode yang tepat agar bisa membangkitkan kebutuhan untuk belajar,
memunculkan informasi dan keterampilan dari guru. Metode pembelajaran
sejarah yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Membangkitkan minat yang besar dalam benak siswa
2. Menanamkan nilai-nilai yang diperlukan, perilaku yang pantas, dan
kebiasaan kerja diantara para siswa
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3. Mengubah penekanannya dari pembelajaran secara lisan dan penghafalan
ke pembelajaran melalui situasi yang bertujuan, konkret dan nyata
4. Mengembangkan eksperimen guru dalam situasi kelas yang sesungguhnya
5. Memiliki keluasan untuk aktivitas dan partisipasi para siswa
6. Membangkitkan minat tentang materi dan teknik yang digunakan oleh
para sejarawan agar siswa dapat memahami “bagaimana kami menulis
sejarah” (Kochhar, 2008: 285-287).
Penggunaan suatu metode mengajar yang efektif harus berdasarkan tujuan
khusus yang harus dicapai. Demikian pula kesesuaian dengan bahan pelajaran.
Antara tujuan, bahan dan metode dituntut adanya keserasian. Secara umum,
pemilihan suatu metode mengajar dipengaruhi oleh tujuan instruksional. Hal ini
dapat mencakup: (1) Penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip;
(2) Aplikasi pengetahuan atau penerimaan keterampilan dan; (3) Tujuan yang
bersifat efektif atau motivasional yaitu berhubungan dengan pengembangan atau
perubahan sikap atau perasaan. Faktor kedua yang mempengaruhi pemilihan
metode mengajar adalah keadaan siswa yang mengikuti proses belajar mengajar.
Selanjutnya menurut Ambo Ende Abdullah, faktor yang perlu diperhatikan dalam
pemilihan metode antara lain: (1) Metode mengajar sesuai dengan tujuan; (2)
Metode mengajar sesuai dengan para siswa; (3) Kegiatan pembelajaran sesuai
dengan lingkungan; dan (4) Pelajaran dikoordinasi dengan baik (Nurdin, 2005:
93-95).
Dalam penggunaan suatu metode mengajar disamping dilatarbelakangi
oleh beberapa faktor diatas, setiap guru wajib mengetahui dan menguasai metode
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yang akan digunakannya. Sebagai indikator apakah seorang guru mengetahui dan
menguasai metode yang dipilihnya untuk menyampaikan materi pelajaran, maka
ia akan melaksanakan metode mengajar dengan langkah-langkah yang benar
menurut teori penggunaannya.
Guru sejarah memiliki peranan penting dalam keseluruhan pembelajaran
sejarah. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu pembelajaran secara
mekanis dan mengembangkan pendidikan yang berfokus pada kemajuan siswa,
guru sejarah juga memegang peran penting dalam membuat pelajaran sejarah
menjadi hidup dan menarik bagi para siswa. Oleh karena itu kualitas yang harus
dimiliki oleh guru sejarah antara lain: (1) Penguasaan materi yaitu guru sejarah
harus memiliki latar belakang pengetahuan yang bagus, harus memperluas
pengetahuan historisnya dengan menguasai beberapa pengetahuan dasar dari
ilmu-ilmu sosial; (2) Penguasaan teknik yaitu guru sejarah harus menguasai
berbagai macam metode dan teknik pembelajaran sejarah, harus mampu
menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar proses
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, guru harus menjadi penceritera
yang baik agar dapat menarik minat siswa pada mata pelajarannya, guru harus
menggunakan metode yang membuat suasana kelas menjadi sebuah tempat
dengan standar yang tinggi dan semua orang yang di dalamnya dapat bekerja
keras, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang penggunaan dan
pengoperasian alat-alat bantu mekanis (Kochhar, 2008: 393- 395).
Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai
perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan
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efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan keterampilan
menggunakan media pembelajaran yaitu:
a. Memperjelas penyampaian pesan agar terlalu verbalistis
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera
c. Memperlancar jalannya proses pembelajaran
d. Menimbulkan kegairahan belajar
e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung
dengan lingkungan dan kenyataan
f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri
sesuai dengan kemampuan dan minatnya (Udin Sayifudin Saud, 2009:
66).
Komponen-komponen keterampilan menggunakan media pembelajaran
yaitu: (a) Media audio yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu
pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengar oleh siswa seperti radio; (b)
Media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran
yang sifatnya dapat dilihat siswa seperti peta; (c) Media audio visual, yaitu media
yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang sifatnya dapat dilihat
dan didengar oleh siswa seperti TV edukasi. Selanjutnya prinsip-prinsip
keterampilan menggunakan media pembelajaran yaitu: (1) Tepat guna artinya
media yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar; (2) Berdaya guna artinya
media yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa; (3) Bervariasi
artinya media pembelajaran yang digunakan dapat mendorong sikap aktif siswa
dalam belajar (Udin Sayifudin Saud, 2009: 66).
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
48

Fungsi media dalam proses pembelajaran tidak hanya sebagai alat yang
digunakan oleh guru, tetapi juga mampu mengkomunikasikan pesan kepada
peserta didik. Media tidak hanya terbatas pada perangkat keras (hardware), akan
tetapi media juga dapat berbentuk perangkat lunak (sotfware). Rowntree dalam
Nurdin (2005: 96) mengemukakan fungsi media adalah menumbuhkan motivasi
peserta didik, dapat mengingat pelajaran dengan mudah, peserta didik aktif dalam
merespon, memberi umpan balik dengan cepat, mendorong peserta didik untuk
melaksanakan kegiatan praktek dengan cepat. Selanjutnya menurut Gerald R Frith
dan Richard D, berpendapat tentang penggunaan media dalam memotivasi dan
berkomunikasi dengan peserta didik yaitu:
The use of media is greater when the devices are understood and
controlled by teachers and are regarded by thems as a more effective way
of carryng out their role of motivating and communicating with students
(Penggunaan media akan lebih bagus ketika alat-alatnya dimengerti dan
dikontrol oleh guru dan diartikan olehnya sebagai cara yang lebih efektif
untuk memotivasi dan berkomunikasi dengan siswa).
Intinya adalah penggunaan media itu merupakan cara untuk memotivasi
dan berkomunikasi dengan peserta didik agar lebih efektif. Pelibatan media dalam
pembelajaran memungkinkan peserta didik belajar secara individu dan personal
sesuai dengan kecepatannya. Dalam hubungan ini sumber belajar tertentu khusus
dipersiapkan untuk dapat dipakai oleh peserta didik dalam kegiatan instruksional
secara langsung (Nurdin, 2005: 97).
Prinsip - prinsip dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih
media menurut Sudirman dalam (Nurdin, 2005: 98) antara lain: prinsip-prinsip
pemilihan media yaitu (1) Tujuan Pemilihan; (2) Karakteristik media pengajaran;
(3) Alternatif pemilihan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih
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media antara lain: (1) Objektivitas; (2) Program pengajaran; (3) Sasaran program;
(4) Situasi dan kondisi; (5) Kualitas teknik; (6) Keefektifan dan efesiensi
penggunaan.
Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat
dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya.
Memahami berbagai karakteristik media pengajaran merupakan kemampuan dasar
yang harus dimiliki oleh guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan
media pengajaran. Di samping itu memberikan kemungkinan bagi guru untuk
menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi.
Memilih media pada hakekatnya adalah proses membuat keputusan dari
beberapa alternatif pilihan. Guru bisa menentukan media mana yang digunakan
apabila terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan. Unsur subjektivitas
guru dalam memilih media harus dihindarkan. Artinya, guru tidak boleh memilih
satu media pengajaran atas dasar kepentingan pribadi. Apabila secara objektif,
berdasarkan

hasil

penelitian

atau

percobaan,

suatu

media

pengajaran

menunjukkan keefektifan dan efesiensi yang tinggi. Dari faktor lain dalam
pemilihan media yang perlu diperhatikan adalah masalah program pengajaran
yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan kurikulum bidang studi
yang diajarkan, baik isi maupun kedalamannya.
Selanjutnya sasaran program termasuk pula faktor yang perlu diperhatikan
dalam pemilihan media pengajaran yaitu peserta didik yang akan menerima
informasi pengajaran melalui media pengajaran tersebut. Pada tingkat usia
tertentu dan dalam kondisi tertentu siswa mempunyai kemampuan tertentu pula,
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baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhan maupun daya tahan dalam
belajar. Untuk itu, maka media pengajaran yang akan digunakan harus dilihat
kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan siswa baik dari segi bahasa, simbolsimbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajian ataupun waktu
penggunaannya. Di samping itu situasi dan kondisi yang ada juga perlu
diperhatikan dalam pemilihan media pengajaran yang akan digunakan. Situasi dan
kondisi yang dimaksud meliputi: (1) Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan
ruangan yang akan dipergunakan seperti ukurannya, perlengkapan dan
ventilasinya; dan (2)

Situasi dan kondisi siswa yang mengikuti pelajaran

mengenai jumlahnya, motivasinya dan kegairahannya (Nurdin, 2005: 100).
Keefektifan

dalam

penggunaan

media

meliputi

apakah

dengan

menggunakan media tersebut informasi pengajaran dapat diserap oleh siswa
dengan optimal sehingga menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan
efesiensi meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut, waktu, tenaga dan
biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit. Ada media yang
dipandang efektif untuk mencapai tujuan, namun proses pencapaiannnya tidak
efesien , baik dalam pengadaannya maupun penggunaanya.
Pelaksanaan pembelajaran sejarah menggunakan beberapa pendekatan
antara lain: (1) Pendekatan faktual, suatu pendekatan yang bertujuan memberikan
fakta dari peristiwa-peristiwa sejarah sebagai bagian dari pengetahuan sejarah.
Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kognitif sehingga bermanfaat untuk
memperkaya pengetahuan tentang sejarah, meningkatkan kesadaran sejarah dan
wawasan sejarah; (2) Pendekatan prosesual, suatu pendekataan yang bertujuan
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untuk menanamkan adanya kesinambungan antara suatu peristiwa dengan
peristiwa yang lain dari masa lampau sampai sekarang sebagai kesatuan urutan
perkembangan sejarah. Pendekatan yang menekankan pada proses sangat
bermanfaat

bagi

siswa

untuk

membedakan

fase-fase

dan

kronologis

perkembangan sejarah melalui urutan waktu yang tepat; (3) Pendekatan
pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengarahkan siswa berpikir untuk
menemukan jawaban, penyebab tentang suatu peristiwa sejarah dari berbagai
dimensi. Kelebihan dari pendekatan ini adalah merangsang siswa untuk berpikir
dan melatih siswa untuk berpikir analitis. (Depdikbud, 1994: 95-97).
Pembelajaran sejarah yang efektif adalah pembelajaran yang bukan hanya
menyampaikan materi dengan sederetan fakta sejarah kepada siswa tetapi harus
mengembangkan

siswa

untuk

mengaktualisasikan

diri

dan

menyadari

eksistensinya secara kolektif ikut menentukan masa depan bangsa (Haryono,
1992: 25). Dalam penerapan pembelajaran sejarah ada dua persoalan yang
mendasar yaitu teknik penyampaian dan berhubungan dengan segi substansial
yaitu berkaitan dengan silabus atau materi yang diajarkan. Berkaitan dengan
teknik penyampaian yang digunakan oleh guru adalah menggunakan metode
ceramah yang masih menjadi kebiasaan guru dalam mengajar sejarah. Persoalan
yang kedua yang berkaitan dengan substansi pembelajaran sejarah. Ada beberapa
prinsip menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 256- 257) dalam pemilihan substansi
silabus dalam pembelajaran sejarah; antara lain: (1) Pendekatan lokosentris,
dimulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya; (2) Pendekatan kosentris,
dimulai dari lingkungan yang dekat ke lingkungan nasional atau internasional; (3)
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Pendekatan temasentris, memilih tema tertentu; (4) Pendekatan kronologis, urutan
kejadian menurut waktu; (5) Tingkat presentasi dari yang deskriptif-naratif
kedeskriptif-analitis; (6) Sejarah secara garis besar dan menyeluruh.
Penilaian merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu
institusi pendidikan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses
pendidikan serta kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung
pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi
tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Prinsip penilaian yang penting
adalah akurat, ekonomis dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran.
Penilaian di kelas dikategorikan dalam dua yaitu: penilaian formatif dan penilaian
sumatif. Penilaian formatif dapat dilakukan melalui tugas-tugas, ulangan singkat
(kuis),ulangan harian, kegiatan praktek. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir
blok pelajaran untuk memberi indikasi tingkat pencapaian belajar peserta didik.
Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian
kompetensi. Penilaian menekankan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki
oleh siswa. Kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik dibandingkan
dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Kunandar,
2011:385-387).
Penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi
secra berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah
dicapai oleh siswa. Selanjutnya menurut Gronlud dalam Arifin (2011: 4),
penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis,
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interpretasi, informasi/ data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah
mencapai tujuan pembelajaran. Bila penilaian ini digunakan dalam kegiatan
instruksional maka penilaian itu berarti suatu tindakan untuk menentukan segala
sesuatu dalam kegiatan instruksional selama proses pembelajaran berlangsung
(Nurdin, 2005: 111).
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah
suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan
informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat
keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian
merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Penilaian harus
dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses dan
hasil pembelajaran.
Seorang pengajar harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan
penilaian

selama

proses

pembelajaran

berlangsung.

Kompetensi

ini

memperlihatkan kemampuan guru dalam mengevaluasi pencapaian siswa pada
setiap unit pelajaran. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam menilai
pencapaian siswa selama proses pembelajaran berlangsung adalah penilaian pada
permulaan (pretest) proses pembelajaran dimaksudkan agar guru mampu
mengetahui kesiapan siswa terhadap bahan pelajaran yang akan diajarkan, yang
hasilnya dipakai untuk memantapkan strategi mengajar. Penilaian proses
pembelajaran mendapat balikan terhadap tujuan yang akan dicapai. Penilaian pada
akhir proses pembelajaran untuk mengetahui capaian siswa terhadap tujuan yang
telah ditetapkan. Dengan demikian jelaslah bahwa penilaian yang dilakukan
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melalui tahap permulaan proses pembelajaran, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir
proses pembelajaran (Nurdin, 2005: 112-113).
3. Pengertian Bilingual
Pembelajaran bilingual adalah pembelajaran di mana dua bahasa
digunakan secara kombinasi. Dalam pembelajaran bilingual umumnya digunakan
kombinasi bahasa ibu dan bahasa lain selain bahasa ibu. Tujuan pembelajaran
bilingual adalah utamanya memberikan bekal ketrampilan berbahasa kepada
siswa yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis
dalam bahasa selain bahasa ibu, disamping membelajarkan isi melalui
keterampilan berbahasa tersebut.

Menurut Hurlock (1993), dwibahasa (bilingualism) adalah kemampuan
menggunakan dua bahasa. Kemampuan ini tidak hanya dalam berbicara dan
menulis tetapi juga kemampuan memahami apa yang dikomunikasikan orang lain
secara lisan dan tertulis. Anak yang memiliki kemampuan dwibahasa memahami
bahasa asing dengan baik seperti halnya pemahaman anak terhadap bahasa
ibunya. Anak mampu berbicara, membaca dan menulis dalam dua bahasa dengan
kemampuan yang sama. Pelaksanaan pembelajaran secara bilingual menjadikan
anak dapat memiliki pemahaman berkomunikasi lisan dan dapat berbicara dalam
dua bahasa. Prinsip prinsip bilingual dalam pembelajaran antara lain:

a. Penggunaan bilingual dapat mengembangkan kemampuan komunikasi
sehingga dapat berkomunikasi dengan menggunakan dua bahasa yang
dipelajari atau bahasa yang biasa digunakan oleh orang di lingkungannya.
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b. Penggunaan bilingual membantu seseorang mengenal budaya asing,
karena setiap bahasa berjalan dengan sistem perilaku dan budaya yang
berbeda. Dengan mengenal bahasa, seseorang dapat mengenal budaya dari
bahasa tersebut, juga menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain
yang memiliki budaya berbeda.
c. Penggunaan bilingual mengembangkan kemampuan berpikir seseorang
menjadi kreatif dan memiliki dua atau lebih kata-kata untuk setiap obyek
dan ide, juga membuat seseorang lebih hati-hati dalam berkomunikasi
dengan orang-orang yang berbeda bahasa.
d. Penggunaan bilingual dapat menumbuhkan dan menaikkan rasa percaya
diri pada seseorang, karena dengan menguasai dua bahasa seseorang lebih
berani untuk berkomunikasi dan tetap merasa aman dalam lingkungan
yang menggunakan dua bahasa yang dipahami olehnya.
e. Penggunaan bilingual akan memudahkan seseorang mempelajari bahasa
yang ketiga, ketika orang itu sudah menguasai dua bahasa ( Kurniawan,
2011).

Menurut Oestreicher dalam Jim Cummins and Merill Swain (1949: 7),
bilingual adalah mereka yang menunjukkan penguasaan dua bahasa atau lebih
secara menyeluruh tanpa campur tangan antara dua proses linguistik. Bloomfield
dalam Jim Cummins and Merill Swain (1949: 7), bilingual adalah seseorang yang
menguasai bahasa kedua seperti dia menguasai bahasa ibunya sendiri. Selanjutnya
Baker (2000) yang diakses dari http://www.bpkpenabur.or.id menuliskan
pendapatnya, bahwa bilingual commit
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orangtuanya. Bilingual atau monolingual akan mempengaruhi identitas anak saat
dewasa yaitu, sekolah, pekerjaan, pernikahan, area tempat tinggal, perjalanan dan
cara berpikir. Kemampuan bilingual bukan hanya sekedar mempunyai dua
bahasa, akan tetapi juga mempunyai konsekuensi pendidikan, sosial, ekonomi,
dan budaya.
Baker juga mengatakan dengan menguasai bilingual membuat anak
mampu berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya dengan bahasa yang
sama dimiliki anggota keluarga tersebut karena anak menguasai dua bahasa. Anak
yang

memiliki

kemampuan

bilingual

mempunyai

kesempatan

untuk

berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bangsa dan etnis dalam ruang
lingkup yang lebih luas dan bervariasi dibanding anak yang monolingual.
Selanjutnya Baker mengatakan keuntungan lain dalam berkomunikasi secara
bilingual adalah ketika anak belajar dalam dua bahasa, saat dewasa dapat
mengakses dua literatur, memahami tradisi yang berbeda, juga cara berpikir dan
bertindak. Anak atau orang dewasa yang memiliki kemampuan bilingual akan
memiliki dua atau lebih pengalaman di dunia, karena setiap bahasa berjalan
dengan sistem perilaku yang berbeda, pepatah kuno, cerita, sejarah, tradisi, cara
berkomunikasi, literatur yang berbeda, musik, bentuk hiburan, tradisi religius, ide
dan kepercayaan, cara berpikir, dan bentuk kepedulian. Dengan dua bahasa maka
akan mendapat pengalaman budaya yang lebih luas dan sangat mungkin untuk
menghasilkan toleransi yang lebih besar antara budaya-budaya yang berbeda serta
akan menipiskan rasa rasialis.
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Monolingual juga bisa mengenal perbedaan budaya, tapi untuk mengenal
budaya-budaya yang berbeda dibutuhkan bahasa dari budaya tersebut. Memiliki
kemampuan bilingual memberi kesempatan yang lebih besar untuk secara aktif
mengenal budaya, karena menguasai bahasa dari budaya tersebut. Baker juga
mengatakan terlepas dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hubungan pribadi dan
keuntungan komunikasi, riset telah menunjukkan bahwa bilingual memberi
keuntungan tertentu dalam berpikir, anak yang memiliki kemampuan bilingual
akan memiliki dua atau lebih kata-kata untuk setiap obyek dan ide. Menurut
Baker ketika perbedaan asosiasi terdapat pada setiap kata, anak yang memiliki
kemampuan bilingual dapat berpikir lebih tajam, fleksibel, kreatif, dan dapat
membawa seseorang menjadi lebih hati-hati dalam berkomunikasi dengan orangorang yang berbeda bahasa (Baker, 2000).

Dalam pembelajaran secara bilingual sekolah memberikan sepenuhnya
atau sebagian dalam bahasa kedua agar membuat siswa memiliki keahlian dalam
kedua

bahasa

tersebut.

mengembangkan keahlian

Pada

saat

yang

sama

mempertahankan

dan

mereka dalam bahasa pertama dan sepenuhnya

menjamin pengembangan pendidikan (Paulston, 1992: 77).
Prinsip dari pembelajaran bilingual yang sukses adalah prinsip
bilingualisme melalui monolingual. Prinsipnya mengacu pada cara di mana
bahasa pengantar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Di satu
sisi, dua bahasa dapat digunakan secara bersamaan, atau penggunaan kedua
bahasa secara bergantian dalam pembelajaran di kelas. Pendekatan pengajaran
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bilingual disebut sebagai "pendekatan pencampuran". Di sisi lain, kedua bahasa
dapat digunakan secara terpisah berdasarkan waktu pelajaran. Pendekatan untuk
pembelajaran bilingual bahasa secara terpisah biasanya disebut pendekatan
pemisahan. Prinsip ini mengusulkan bahwa pengembangan keterampilan
dwibahasa di pihak siswa akan ditingkatkan dengan penggunaan bahasa
dipisahkan. Dengan demikian siswa yang memiliki keahlian dalam dwibahasa
memiliki keuntungan kognitif yaitu siswa mencapai tingkat kompetensi yang
tinggi dalam bahasa keduanya (Paulston, 1992: 105). Dalam pendekatan
pemisahan ini dapat berimplikasi pada pada masing-masing bahasa akan
tereksplorasi secara penuh. Materi satu bahasa akan ditampilkan secara penuh
dalam proses pembelajaran (Jimm Cummins and Merril Swain, 1949: 97).
Kecenderungan dalam pembelajaran bilingual adalah upaya untuk
menanamkan keterampilan siswa dalam pendidikan sebagai rujukan dan penilaian
bagi siswa. Guru harus menerapkan metode yang berbeda-beda sesuai dengan
kebutuhan siswa (Ernest M. Bernal, 1983: 427).
Salah satu alternatif dalam pembelajaran bilingual yang efektif adalah
imersi terstruktur adalah pembelajaran dalam bahasa yang sedang diajarkan dalam
hal ini bahasa kedua (bahasa Inggris), tetapi guru berbicara dalam bahasa yang
pertama (bahasa Indonesia). Penggunaan bahasa kedua selalu disesuaikan dengan
kefasihan bahasa siswa sehingga mudah dipahami. Bahasa kedua bukan
merupakan bahasa yang dominan. Dalam pembelajaran bilingual siswa diajarkan
menulis dan membaca dalam bahasa pertama. Bahasa kedua (bahasa Inggris) pada
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memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, maka jumlah waktu
pembelajaran dalam bahasa pertama (bahasa Indonesia ) berkurang dan dalam
bahasa Inggris bertambah (Christine H. Rossell and Keith Baker, 1996: 10) .
Pelaksanaan evaluasi pada pembelajaran bilingual ini meliputi evaluasi
secara umum yakni yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam
dunia pendidikan dalam hal ini dinas pendidikan untuk mengetahui keberhasilan
dari program pembelajaran dengan menggunakan dua bahasa. Dalam hal ini unsur
yang paling penting dari pendidikan atau pembelajaran dua bahasa ini adalah
penggunaan lebih dari satu bahasa untuk pembelajaran dan pendistribusian bahasa
dalam kurikulum sekolah (Bernard Spolsky, 1978: 350- 351).

Dalam pembelajaran bilingual penggunaan kedua bahasa secara bertahap.
Menurut Lee (2008: 85) disebut sebagai bilingual transitional education karena
siswa tidak langsung diajar dengan menggunakan bahasa Inggris secara penuh
tetapi bertahap, porsi bahasa Inggris makin lama makin besar dan porsi bahasa
siswa makin lama makin kecil. Model ini mengasumsikan pengetahuan dan
ketrampilan guru dalam mengajar dengan bahasa Inggris sudah mencapai tingkat
lanjut sehingga dapat menentukan proporsi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
dalam mengajar.

Menurut Prochonow dalam Christian Bratt Paulston (1992: 82), bahwa
dalam melakukan evaluasi yang perlu diperhatikan antara lain arti dan pentingnya
evaluasi itu sendiri dan evaluasi terhadap produk dan proses, alat, prosedur dan
teknik yang digunakan.
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Chin dan Wigglesworth, (2007: 5) mengemukakan tingkat ketrampilan
bilingual sebagai berikut:

At the heart of the description of bilingualism is the issue of degree of
bilingualism. Simply put, degree of bilingualism refers to the levels of
linguistic proficiency a bilingual must achieve in both languages to be
considered a bilingual (Deskripsi bilingualism yang pokok

adalah

tingkatan bilingualism. Singkat kata, tingkatan bilingualism adalah level
penguasaan bahasa dimana seseorang harus menguasai kedua bahasa agar
dianggap sebagai seorang bilingual).
Selanjutnya ia membedakan dua macam ketrampilan bilingual. Pertama,
balanced bilingual, yaitu orang yang dapat menguasai dua bahasa secara
sempurna dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam konteks sistem pendidikan
Indonesia, kemampuan seperti ini sangat sulit untuk dikuasai. Yang kedua ialah
dominant bilingual, yaitu orang yang dominan dalam salah satu bahasa. Dalam
praktek, ketrampilan seperti ini tidak dapat diterapkan untuk membicarakan
semua hal. Guru bahasa Inggris, misalnya, mungkin tidak mampu menerangkan
tentang sejarah dengan benar dalam bahasa Inggris karena bahasa yang lebih
dikuasainya atau yang lebih dominan ialah bahasa Indonesia. Demikian juga
halnya dengan orang asing yang menguasai bahasa Indonesia mungkin tidak
mampu menerangkan masalah budaya mereka dalam bahasa Indonesia; mereka
akan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa ini yang lebih dominan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembelajaran bilingual adalah (1)
Meningkatkan penguasaan materi pelajaran, (2) Meningkatkan kemampuan
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pengetahuan
berkomunikasi

ilmiah

dari

berbagai

media

internasional,

serta

mampu

antarsiswa baik dari dalam maupun luar negeri (Depdiknas,

2007).

Menurut Rosa Castro Teinberg (2002: 2), karakteristik siswa dalam
pembelajaran bilingual antara lain: (1) Umur dan level siswa yang berpartisipasi;
(2) Bahasa ibu dan tingkat persamaan atau perbedaan antara bahasa rumah dan
bahasa yang sedang dipelajari; (3) Sejauh mana partisipasi siswa dalam berbicara
bahasa ketiga; (4) Sejauh mana semua anak dalam komunitas memenuhi syarat
untuk berpartisipasi dalam pembelajaran; (5) Jumlah waktu pada hari sekolah
dimana siswa yang menggunakan bahasa minoritas dan mayoritas, dikumpulkan
bersama- sama dalam kegiatan pembelajaran; (6) Sejauh mana perilaku pelajar
bahasa terhadap sekolah dipengaruhi oleh norma-norma; (7) Nilai yang dicapai
dan menyelesaikan sekolah menengah pada kelompok minoritas bahasa; (8)
Status sosial dan ekonomi pada kelompok bahasa yang berpartisipasi. Selain
karateristik siswa ia juga mengemukakan tentang karakteristik guru antara lain:
(1) Ketersediaan guru-guru terlatih dan terpercaya yang layak; (2) Ketersediaan
guru yang berkompeten; (3) Guru bilingual menciptakan pengajaran yang
terpercaya pada mata pelajaran yang diasuhnya.

Dalam pembelajaran bilingual biasanya menggunakan model team
teaching. Model ini menunjukkan bahwa dalam kelas perlu ada dua orang guru,
misalnya guru bahasa Inggris yang bertanggung jawab mengajarkan masalahmasalah kebahasaan (Inggris) dan guru sejarah yang bertanggung jawab
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mengajarkan substansi pelajaran sejarah. Bahan ajar dalam model seperti ini
sudah tentu harus dalam bahasa Inggris. Dalam pelaksanaan pembelajaran,
konsep-konsep sejarah dapat diajarkan terlebih dahulu oleh guru sejarah dalam
bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dikuasainya
dengan baik. Sesudah itu guru bahasa Inggris mengajarkan masalah- masalah
kebahasaan dalam bahasa Inggris yang diperlukan untuk memahami bahan ajar
sejarah dalam bahasa Inggris. Karena siswa sudah diajar konsep-konsep sejarah,
mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang pokok bahasan dan pengetahuan
ini dapat membantu pemahaman mereka untuk mengetahui bahan tersebut dalam
bahasa Inggris. Dengan model seperti ini, kelemahan guru sejarah yaitu
kurangnya kemampuan bahasa Inggris, dapat dibantu oleh guru bahasa Inggris
dan guru bahasa Inggris tidak perlu lagi mengajarkan konsep-konsep sejarah.
Dalam kondisi yang ada sekarang di mana guru mata pelajaran belum sepenuhnya
dapat mengajar mandiri secara bilingual, pendampingan guru bahasa Inggris
dengan model ini sangat diperlukan. Model ini dapat membantu siswa menguasai
substansi mata pelajaran dan bahasa Inggris secara bersamaan. Keberhasilan dari
model ini sudah tentu akan bergantung kepada banyak faktor. Namun demikian,
perlu diperhatikan bahwa kerjasama kedua orang guru harus mulai dari
pembahasan tentang KTSP, desain silabus, seleksi dan atau adaptasi materi, dan
proses belajar mengajar di kelas. Setiap tahap dari pengembangan model ini
harus disertai dengan evaluasi dengan mempertimbangkan konteks belajar
(learning needs) dan tujuan belajar (target needs).
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Model seperti ini juga disebut co-teaching (Liu 2008: 103-117). Guru
yang terlibat dalam co-teaching ialah guru penutur asli berbahasa Inggris dan guru
lokal. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, mereka bekerjasama mulai dari
perencanaan pelajaran sampai dengan pelaksanaan evaluasi. Model ini telah
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Indonesia, untuk memperoleh guru
penutur asli berbahasa Inggris sangat sulit. Namun demikian, kendala ini bisa
diatasi dengan melibatkan guru bahasa Inggris yang ada di sekolah dengan
mempertimbangkan masalah-masalah administratif dan manajerial sekolah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan team
teaching. Dalam team teaching, guru-guru yang terlibat mempunyai tanggung
jawab dan status yang sama. Secara bersama-sama mereka mendesain
perencanaan mengajar, mengadakan evaluasi dan bertanggung jawab kepada
semua siswa di kelas. Guru bahasa Inggris dalam team teaching tidak lagi
dianggap sebagai asisten guru mata pelajaran, tetapi dianggap sebagai sumber
pengetahuan, fasilitator, dan guru yang mempunyai status yang sama. Dengan
kata lain, kedua guru secara efektif saling melengkapi satu sama lain sesuai
dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam proses belajar mengajar.

Model team teaching ini bisa berhasil hanya jika kedua guru memiliki
ketrampilan dan hubungan kerja yang kuat, profesional, mempunyai rasa saling
percaya, bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk mewujudkan tujuan
pengajaran. Guru yang terlibat dalam team teaching harus mempunyai
pengalaman mengajar yang cukup. Mereka perlu memahami peran masingcommit to user
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masing di kelas, jika tidak, hal ini dapat mempengaruhi kenerja team dan dapat
dianggap sebagai kompetisi antara guru dalam team, yang akhirnya dapat
melemahkan semangat kerja. Team teaching harus dipahami sebagai usaha untuk
meningkatkan kompetensi mengajar dan melengkapi kelemahan masing-masing
sebagai guru bilingual.

Strategi pelaksanaan team teaching harus juga dipersiapkan dengan
seksama, antara lain,

1. Persiapan

Dalam tahap ini, guru mata pelajaran dan guru bahasa Inggris membicarakan
bagaimana cara mengajar siswa secara efektif. Diskusi difokuskan pertamatama pada tingkat kemampuan siswa secara keseluruhan dalam kelas yang akan
diajar, kekuatan dan kelemahan mereka, aspek apa yang perlu diperhatikan,
masalah disiplin, dll. Guru dalam team harus menetapkan tujuan mengajar,
menentukan topik bahasan untuk satu semester. Persiapan ini bisa memerlukan
beberapa pertemuan agar setiap guru memahami apa yang menjadi target
pembelajaran

dan

memahami

ciri-ciri

pengajaran

dalam

team,

dan

mengembangakan rasa percaya diri.

Model pengajaran ini juga memerlukan pertemuan dan diskusi secara
teratur selama semester berjalan untuk merencanakan persiapan pembelajaran.
Oleh sebab itu sangat penting membuat jadwal yang teratur untuk mengadakan
pertemuan dan merencanakan unit-unit pelajaran, antara lain menyangkut:
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1. Apa yang akan diajarkan,
2. Materi atau sumber belajar yang akan dipakai,
3. Peran dan tanggung jawab masing-masing guru,
4. Bagaimana mengevaluasi belajar siswa, dan
5. Bagaimana cara membantu siswa yang lemah dan perlu bantuan.

2. Pelaksanaan

Dalam implementasinya, model team teaching memerlukan dukungan
manajerial dan administratif. Guru akan memerlukan waktu lebih banyak,
program akan mempunyai dampak terhadap fasilitas mengajar, jadwal
mengajar, dan dukungan finansial dalam pengadaan alat dan sumber belajar.
Keberhasilan team teaching akan sangat bergantung kepada manajemen
sekolah yang harus mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi guru dalam team untuk
merencanakan pelajaran,
2. Membagi beban mengajar secara proporsional untuk guru dalam team,
3. Bersama-sama dengan semua guru menciptakan kegiatan yang dapat
membangun relasi yang harmonis dan produktif,
4. Membangun kesadaran yang kuat akan pentingnya kerjasama dalam
menangani isu pendidikan dalam model team teaching agar terbentuk
kondisi yang dapat mendukung keberhasilan program.
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B. Penelitian yang Relevan
1. Pengelolaan pembelajaran MIPA bilingual bagi siswa di rintisan sekolah
bertaraf internasional studi situs di SMP Negeri 2 Purwokerto oleh Widodo
tahun 2011. Penelitian ini dilakukan untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik
kegiatan guru untuk mempersiapkan pembelajaran MIPA bilingual dan
pemanfaatan ICT di dalamnya; (2) Mendeskripsikan karakteristik interaksi
pembelajaran MIPA Bilingual dan pemanfaatan ICT di dalamnya; (3)
Mendeskripsikan karakteristik kegiatan penilaian hasil pembelajaran MIPA
bilingual dan pemanfaatan ICT di dalamnya; (4) Mendeskripsikan
karakteristik pembinaan kepada peserta didik yang gagal pada pembelajaran
MIPA bilingual.
2. Pengembangan Model Pembelajaran MIPA Bilingual Berbasis Pendekatan
Kontekstual Berbentuk Compact Disc (CD) oleh Sri Rachmajanti, Gunadi H.
Sulistyo, Utami Widiati tahun 2008. Oleh karena itu, penelitian ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) Mendapatkan gambaran yang lebih
benar tentang kemampuan bahasa Inggris para guru MIPA dalam
menyampaikan materi pelajaran dalam program pembelajaran bilingual atau
partial English; (2) Mendapatkan gambaran yang lebih benar tentang kendalakendala teknis yang dihadapi guru MIPA dalam menggunakan bahasa Inggris
saat penyajian materi pelajaran dalam program pembelajaran bilingual atau
partial English; dan (3) Untuk mengembangkan rancangan

model

pembelajaran bilingual atau partial English immersion program yang dapat
menciptakan pembelajaran berbasis
commitpendekatan
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Kedua penelitian diatas memiliki dengan persamaan dengan penelitian
yang akan diadakan. Persamaannya adalah sama-sama tentang pembelajaran
secara bilingual yaitu implementasi pembelajaran dengan semua komponen
pembelajaran. Selain persamaan tersebut, terdapat juga perbedaan yang terletak
pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan.
C. Kerangka Pikir
Proses pembelajaran merupakan aktivitas untuk mempengaruhi siswa
dalam situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa,
siswa dan siswa, siswa dan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran guru
sebagai penyampai pesan/ materi pelajaran dan siswa sebagai penerima pesan/
materi pelajaran, keduanya dituntut untuk aktif sehingga terjadi interaksi dan
komunikasi yang harmonis demi tercapainya tujuan pembelajaran.
Komponen-komponen dalam pembelajaran itu meliputi perangkat
pembelajaran, materi,

metode,

strategi yang digunakan oleh guru untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru melakukan evaluasi untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Dalam
proses pembelajaran guru harus memiliki persiapan yang matang sebelum
melaksanakan

kegiatan

pembelajaran,

guru

harus

menyiapkan

silabus

menjabarkannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai
dengan kurikulum yang berlaku. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
tersebut harus ada materi yang akan diajarkan, metode, media dan strategi yang
digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran serta evaluasi yang
bertujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menyerap
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materi yang diajarkan oleh guru. Penilaiannya pada ranah kognitif atau
pengetahuan siswa dan ranah afektif atau sikap yang dimiliki oleh siswa selama
proses pembelajaran.
Pembelajaran sejarah secara bilingual menuntut guru harus memiliki
kemampuan dalam menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam
pembelajaran sejarah. Dengan pembelajaran sejarah secara bilingual ini
membantu siswa untuk menjelaskan peristiwa sejarah dengan menggunakan
bahasa Inggris baik di dalam kelas maupun di luar kelas kepada orang lain.
Penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran akan menambah wawasan siswa.
Kemampuan guru dalam pembelajaran baik menggunakan bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris dapat berpengaruh pada hasil pembelajaran yang akan
dicapai oleh siswa.
Untuk lebih jelas kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dibingkai secara teoritis juga dilandasi
pertimbangan teknik operasional. Untuk lokasi penelitian dipertimbangkan
berdasarkan kemungkinan tepat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam dan
juga dipertimbangkan apakah dari setiap lokasi penelitian memberi peluang yang
menguntungkan untuk dikaji. Dengan memperhatikan fakta diatas maka penulis
menetapkan SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang menjadi
lokasi penelitian dengan pertimbangan lokasi tersebut dapat memberi peluang
bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian
untuk menjawab masalah yang diteliti. Waktu penelitian direncanakan pada bulan
Oktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.
Tabel 1. Jadwal penelitian
No

Kegiatan Penelitian
Okt

1
2
3
4
5
6
7
8

Waktu Penelitian
Nop Des
Jan
Feb

Penyusunan Proposal
Pengajuan Proposal
Seminar Proposal
Pelaksanaan Penelitian
Analisis Data
Ujian Penelitian
Penyempurnaan
Penulisan Akhir

commit to user

Mar

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
71

B. Bentuk dan Strategi Penelitian
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih
menekankan pada masalah proses dan makna, maka bentuk penelitian dengan
adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah melukiskan variabel atau
kondisi yang ada pada situasi tertentu saat penelitian dilakukan.
Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus
(case study). Mengingat lokasi penelitian ini hanya di satu sekolah dengan
kekhususannya, maka studi ini merupakan penelitian dengan strategi kasus
tunggal. Selain itu, karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan
sebelum peneliti terjun ke lokasi penelitian dan menggali permasalahan di
lapangan, maka jenis strategi penelitian kasus ini secara lebih khusus bisa dapat
disebut sebagai studi kasus terpancang (embedded case study research) (Sutopo,
2006: 136).
C. Sumber Data
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji
dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Data kuantitas juga
dimanfaatkan sebagai pendukung simpulan penelitian. Informasi tersebut digali
dari berbagai sumber data, dan jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam
penelitian ini meliputi:
1. Informan atau narasumber, yang terdiri dari kepala sekolah, ketua yayasan,
guru dan siswa SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang.
Informan atau narasumber dalam penelitian ini untuk mengambil data tentang
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan metode, media,
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dan penilaian oleh guru, pembelajaran sejarah secara bilingual dan dampak
dari pembelajaran secara bilingual terhadap siswa. Yang menjadi informan
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua yayasan, guru sejarah dan
siswa
2. Tempat dan peristiwa/aktivitas terdiri dari kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dalam kelas. Disamping itu situasi dan kondisi sekolah.
Dalam penelitian ini tempat dan peristiwa/ aktivitas untuk mengambil data
tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan metode,
media, dan penilaian oleh guru, pembelajaran sejarah secara bilingual dan
dampak pembelajaran secara bilingual terhadap siswa.
3. Arsip dan dokumen
Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang bergayutan
dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Sumber ini kebanyakan
merupakan rekaman tertulis, namun juga bisa berupa gambar atau benda
peninggalan yang berkaitan dengan dengan suatu aktivitas atau peristiwa
tertentu. Oleh karena itu dokumen dan arsip bukan hanya menjadi sumber data
yang penting bagi penelitian kesejarahan, tetapi juga dalam penelitian
kualitatif pada umumnya (Sutopo, 2006:61-62). Dokumen yang digunakan
dalam penelitian ini berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Untuk melihat kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran
yang mendukung proses pembelajaran di kelas.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian dan jenis sumber data yang digunakan,
maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)
Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur yang disebut
wawancara mendalam (in-depth interviewing). Sutopo (2006: 69) mengemukakan
bahwa wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat,
tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang
sama. Teknik wawancara mendalam ini menempatkan subyek yang diteliti
berperan sebagai informan dari pada responden.
Pertanyaan yang diajukan bisa semakin fokus sehingga informasi yang
bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara
ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang
sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pandangan
tentang pembelajaran. Teknik wawancara akan dilakukan pada informan yaitu
kepala sekolah, ketua yayasan, guru-guru sejarah dan siswa.
Dalam melaksanakan wawancara, melibatkan beberapa tahapan yang tidak
harus bersifat linear, tetapi memerlukan perhatian karena tidak jarang hal itu perlu
dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan pelengkapan dan
pendalaman data yang diperoleh. Tahapan tersebut biasanya meliputi:
a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai
Dalam hal pengumpulan informasi lewat wawancara secara mendalam,
peneliti harus bias mendapatkan nara sumber atau informan yang tepat. Artinya
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peneliti harus bias mewawancarai informan yang memang memiliki informasi
yang benar, lengkap dan mendalam.
b. Persiapan wawancara
Peneliti perlu mempersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran
informan dalam konteksnya, sehingga bila perlu peneliti berusaha menyesuaikan
diri dengan karakter dan posisi informanya agar tidak terjadi kesan yang mungkin
kurang tepat sehingga bias berakibat hanya mendapatkan informasi yang kurang
sesuai dengan yang sebenarnya diharapkan. Selain itu peneliti juga perlu membuat
rencana rincian mengenai jenis informasi apa saja yang akan digali dari informan
tersebut
c. Langkah awal
Peneliti perlu menjalin keakraban dengan informan yang dihadapinya, dan
memberikan kesempatan pada informan untuk mengorganisasikan apa yang ada
dalam pikiranya, sehingga benar-benar terjadi suasana yang santai.
d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif
Irama wawancara perlu dijaga supaya tetap terasa santai tetapi lancar.
Peneliti jangan banyak memotong pembicaraan, dan berusaha menjadi pendengar
yang baik tetapi harus tetap berusaha bersikap kritis. Namun disini peneliti perlu
menjaga arah pembicaraan agar semakin terfokus dan mendalam dan mampu
mengungkap hal-hal yang agak berulang demi pendalamanya, selama tidak
mengganggu kelancaran pembicaraan informanya.
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e. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan
Peneliti perlu memahami kondisi pelaksanaan wawancara dengan
produktifitasnya. Bila peneliti menangkap segala kelelahan baik pada informan
maupun pada peneliti sendiri, maka ia wajib berpikir apakah sudah waktunya
peneliti bisa menghentikan wawancara tersebut, dan sudah bisa menarik simpulan
dari semua informasi yang telah diperoleh (Sutopo, 2006:70-72).
2. Observasi
Dalam penelitian ini teknik observasi langsung digunakan untuk
kepentingan

mengambil

data

tentang

pembuatan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran pembelajaran sejarah secara bilingual, penggunaan metode, media,
dan penilaian oleh guru, pembelajaran sejarah secara bilingual dan dampak
pembelajaran secara bilingual terhadap siswa. Teknik observasi langsung
bertujuan untuk menggali data dari sumber yang berupa peristiwa, aktivitas,
perilaku, tempat atau lokasi dan benda-benda serta rekaman gambar (Sutopo,
2006: 75). Dalam observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat pasif yang hadir
di lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun, namun peneliti benarbenar hadir dalam konteksnya. Dalam penelitian kualitatif teknik ini sering
disebut observasi berperan pasif. Observasi berperan pasif dilakukan untuk
mengamati kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran di kelas, maupun diluar
kelas serta kondisi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Observasi dilakukan
berulang kali selama pengumpulan data berlangsung, untuk mendapat data yang
lebih bermakna.
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3. Kuesioner
Teknik kuesioner dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mendapat
data awal bagi arah kegiatan selanjutnya. Kuesioner dapat memberikan
sumbangan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian
kualitatiif kuesioner hanya bersifat open ended. (Sutopo, 2006: 82). Responden
dapat memberikan jawaban secara bebas dengan menggunakan istilah mereka
sendiri dan menulis ulasaan-ulasan yang dianggap penting dalam ruang yang
tersedia. Kuesioner ini diberikan kepada guru sejarah untuk memperoleh data
yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari kuesioner untuk
mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara mendalam,
observasi langsung dan pencatatan dokumen.
4. Mencatat dokumen (content analysis)
Menurut Yin (2000: 104), penggunaan dokumen yang penting adalah
untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber data yang lain.
Dokumen dicatat dengan teknik content analysis yaitu mencatat dokumen tidak
secara apa adanya seperti yang tertulis dalam dokumen, tetapi peneliti berusaha
menangkap makna yang tersirat dan tersurat dalam tulisan dokumen. Teknik
content analysis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan data yang
bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang baik administrasi tata usaha dan perangkat
pembelajaran guru berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran.
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E. Validitas Data
Untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan perlu dilakukan
validitas data. Secara umum dalam penelitian kualitatif teknik pengembangan
validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi (Patton, dalam Sutopo,
2006: 229). Dalam penelitian ini teknik trianggulasi yang digunakan adalah
trianggulasi sumber, trianggulasi teori, trianggulasi peneliti dan trianggulasi
metode.
1. Trianggulasi Sumber
Trianggulasi sumber adalah teknik trianggulasi yang dilakukan dengan
mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Dalam
penelitian ini data yang dikumpulkan tentang pengembangan silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran, dan pemilihan metode, media, dan penilaian oleh guru,
pembelajaran sejarah secara bilingual serta dampak pembelajaran secara bilingual
terhadap siswa, yang dapat digali dari sumber data yang berbeda berupa informan/
narasumber, peristiwa/ aktivitas dan arsip/ dokumen.
2. Trianggulasi Teori
Trianggulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif
lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini
peneliti bisa membahas informasinya dengan perspektif teori-teori dari disiplin
ilmu yang berbeda tetapi masih dalam disiplin ilmu. Banyak peristiwa yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat memiliki latar belakang yang sangat rumit dan
dilandasi oleh beberapa faktor yang berkaitan. Oleh karena itu dalam melakukan
jenis trianggulasi ini peneliti wajib memahami teori-teori yang digunakan dan
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keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan
simpulan yang mantap, bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar memiliki
makna yang mendalam serta bersifat multiperspektif (Sutopo, 2006: 98).
3. Trianggulasi Peneliti
Trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data atau simpulan
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari peneliti
yang lain. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan oleh beberapa peneliti
terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan yang berupa
catatan, dan bahkan sampai pada simpulan-simpulan sementara, diharapkan bisa
terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil
akhir penelitian (Sutopo, 2006: 96).
4. Trianggulasi metode (methodological trianggulation)
Trianggulasi metode adalah teknik trianggulasi yang dilakukan dengan
mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Data
sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik
simpulan data yang lebih kuat validitasnya (Sutopo, 2006: 95). Dalam penelitian
ini data tentang pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan
pemilihan metode, media, dan penilaian oleh guru, pembelajaran sejarah secara
bilingual, serta dampak pembelajaran secara bilingual terhadap siswa yang
dikumpulkan melalui observasi langsung dibandingkan dengan hasil wawancara
dan mencatat dokumen.
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F. Teknik Analisis
Dalam penelitian kualitatif proses analisis dilakukan sejak awal bersamaan
dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat
induktif yaitu teknik analisis yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu
prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan
berbentuk dari data yang dikumpulkan. Sifat analisis induktif menekankan
pentingnya apa yang sebenar terjadi di lapangan yang bersifat khusus berdasarkan
karakteristik konteksnya. Dalam penelitian ini analisis induktif yang digunakan
adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan
selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data yang lain (Sutopo, 2006:
107). Dalam proses analisis interaktif terdapat komponen yang harus dipahami
oleh peneliti yaitu: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Sajian data; (4)
Penarikan simpulan/ verifikasi. Tiga komponen tersebut harus berkaitan, selalu
terlibat dalam proses analisis, dan memberi arahan dalam simpulan serta selalu
dibandingkan untuk pemantapan pemahaman.
Miles & Huberman (1984: 21) mengemukakan pandangannya bahwa
analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
sajian data dan penarikan simpulan/ verifikasi.
1. Pengumpulan Data
Dalam analisis data peneliti harus mengumpulkan data yang diperoleh
sebelum melakukan reduksi. Data yang dikumpulkan bisa dari data lapangan
(fieldnotes) dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diambil peneliti.
2. Reduksi data (data reduction)
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Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan
dan abtraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan (fieldnotes). Dalam
proses reduksi data peneliti berusaha menggolongkan, menajamkan, mengarahkan
dan membuang data lapangan yang tidak diperlukan. Selama pengumpulan data
berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan isi dari catatan
daya yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti
membuat

coding

(kode),

memusatkan

tema,

menentukan

batas-batas

permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai
laporan akhir penelitian disusun.
3. Sajian data (data display)
Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk narasi lengkap sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data
disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat reduksi data dan disajikan
dengan menggunakan

kalimat dan bahasa yang digunakan secara logis dan

sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data selain dalam bentuk narasi
kalimat, juga meliputi berbagai jenis matriks, gambar/ skema, jaringan kerja
,kaitan kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasinya.
4. Penarikan simpulan/ verifikasi (conclusion drawing/ verifying)
Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai
memahami makna dari berbagai hal yang ditemukan, pernyataan-pernyataan,
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari berbagai porsi.
Selanjutnya setelah verifikasi dilakukan penarikan simpulan.
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Untuk lebih jelas, proses model analisi interaktif dapat digambarkan
dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2
Model Analisis Interaktif
Pengumpulan
Data

Reduksi
data

Sajian
data

Penarikan
simpulan/
verifikasi
Sotupo, 2006: 120
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Nusa Cendana International Plus School
Jl. Kenangan No. 1 Naikolan Kupang. Sekolah tersebut berada di Kelurahan
Naikoten, kecamatan Kota Raja Kota Kupang. SMA ini berdiri pada tanggal 20
Desember tahun 2006. Pada awal berdirinya sekolah ini bernama SMA Nusa
Cendana International Plus School, dan yayasan yang menyelenggarakannya
adalah yayasan Servas Mario Foundation. Status sekolah ini adalah swasta dengan
kegiatan pembelajaran dilaksanakan pagi sampai sore.
Berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara
Timur Nomor: 422.3269D/PK/2006 tanggal 3 November 2006, memberikan
persetujuan izin operasional bagi SMA Nusa Cendana International Plus School
terhitung mulai tahun pelajaran 2007/2008. Pada tahun 2009 SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang melaksanakan ujian nasional yang pertama
dengan peringkat lulusan terbaik dimana semua siswanya lulus ujian dengan nilai
yang memuaskan. Sekolah ini terus membenahi sarana dan prasarana pendukung
pembelajaran yang ada sehingga prestasinya terus meningkat setiap tahun
pelajaran. Pada tahun 2011 SMA ini untuk pertama kalinya diakreditasi oleh
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan mendapat status terakreditasi A dengan
nilai 84, 17 dengan status disamakan.
SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang menggunakan dua
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adopsi). Untuk mata pelajaran MIPA menggunakan kurikulum nasional dan
kurikulum Cambridge (adopsi). Sedangkan untuk mata pelajaran IPS hanya
menggunakan kurikulum nasional. Kedua kurikulum ini berhasil setiap ujian
nasional. Namun, siswa hanya mendapat satu ijazah ujian nasional, sebenarnya
sekolah yang menerapkan dua kurikulum harus mendapat dua ijazah tetapi untuk
mendapat ijazah dari Cambridge membutuhkan biaya yang cukup besar.
Adapun visi dan misi dari Nusa Cendana International Plus School
Kupang sebagai berikut:
a. Visi
Mendidik siswa/i untuk memperoleh tingkatan kompetensi akademik tertinggi
dan daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan dunia dewasa ini
diimbangi dengan nilai moral yang kuat (to educate student to an extremely
high competence level and give them competitive advantage today’s and gives
focus in personal development and strong moral value).
b. Misi
1. Menyediakan proses pembelajaran yang unggul dan berkualitas (provide
excellent teaching learning process)
2. Menyiapkan guru-guru yang handal dan berpengalaman baik dari dalam
maupun luar negeri (recruitmen experienced or qualified domestic and
overseas teacher)
3. Memiliki standar evaluasi dan supervise yang tinggi (prepare high
standart evaluation and supervision)
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4. Menyediakan sumber-sumber pembelajaran yang lengkap (equip enough
supporting learning resources)
5. Menerapkan proses belajar akselerasi (implement accelerated learning
process)
6. Menerapkan diqital kampus dan internet program E-learning (implement
diqital campus and internet program).
Masalah yang dihadapi oleh SMA Nusa Cendana International plus School
Kupang adalah belum memiliki gedung sendiri sehingga dari pihak yayasan dan
sekolah menyewa gedung hotel Flobamora untuk kegiatan pembelajaran. Jumlah
kelas juga tidak banyak karena hanya satu jurusan yang dibuka yaitu jurusan IPA.
Walaupun ada banyak peminat untuk mendaftar di sekolah ini tetapi proses
seleksi siswa baru sangat ketat yaitu seleksi nilai raport dengan jumlah nilai untuk
mata pelajaran IPA adalah delapan dan siswa juga harus memiliki kemampuan
bahasa Inggris yang cukup, seleksi nilai bahasa Inggris juga harus delapan. Selain
seleksi nilai diadakan wawancara dengan siswa menggunakan bahasa Inggris
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai bahasa Inggris karena
proses pembelajaran di sekolah ini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia. Selain itu diadakan tes IQ dengan hasil tes minimal 120. Disamping
kemampuan secara akademik yang dimiliki oleh siswa, dari segi ekonomi juga
karena biaya sekolah cukup mahal. Namun dari pihak sekolah memberikan
bantuan bagi siswa yang kurang mampu berupa pemberian beasiswa.
Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah ini
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10.00 WIT, kegiatan ini diwajibkan kepada siswa. Selain itu ada kegiatan ekstra
berdasarkan minat yaitu adanya kelompok ilmiah remaja dan kelompok IT,
drumband. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti
oleh siswa.
Sebagai sekolah yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, SMA Nusa
Cendana International Plus School Kupang selalu mengadakan kegiatan rohani
secara rutin meliputi: misa/ kebaktian pada saat natal, tahun baru dan pada saat
hari paskah dilakukan missa setiap jumat pada minggu pertama dan siswa
melakukan jalan salib untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dan
mengadakan Misa Imlek.
Kegiatan bagi siswa kelas X meliputi pembinaan kepribadian pada saat
masa orientasi siswa baru. Sebelum kegiatan pembelajaran untuk tahun ajaran
baru siswa kelas X diberi kursus atau pelatihan bahasa Inggris selama satu bulan
untuk menambah kemampuan siswa dan berbicara dengan menggunakan bahasa
Inggris. Selain itu juga kegiatan lain yang dikuti oleh siswa baik dalam
lingkungan sekolah maupun di luar sekolah baik secara individu maupun
kelompok. Ada juga kegiatan yang dilakukan oleh guru antara lain kegiatan
pelatihan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pelatihan
penyusunan kisi-kisi soal dan bimtek.
Semenjak berdiri, hasil lulusan ujian nasional selalu 100 %. SMA Nusa
Cendana International Plus School Kupang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat
mendukung kegiatan pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium MIPA,
laboratorium komputer yang terdiri dari 18 unit komputer dan internet yang bisa
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digunakan oleh siswa dan guru. Selain itu pada semua ruangan baik ruangan kelas
maupun ruang guru dilengkap dengan AC, untuk ruangan kelas sudah disediakan
masing-masing kelas dengan laptop dan LCD yang akan mendukung kegiatan
pembelajaran. Disamping itu guru-guru yang tersedia juga sangat berkompeten
dalam bidangnya masing-masing. Guru yang mengajar di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang dari segi pendidikan rata-rata berijazah Strata 1
keguruan. Guru-guru yang diterima di SMA Nusa Cendana International Plus
School Kupang harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup memadai
dan IPK minimal 3.00 dan mampu mengajar dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan masa percobaan selama tiga bulan di nilai oleh kepala sekolah dan pihak
yayasan. Jika guru berkompeten dan mampu mengajar dengan baik maka guru
tersebut diangkat menjadi guru tetap untuk mengajar atau sebaliknya jika tidak
berkompeten maka setelah masa percobaan tiga bulan guru tersebut diberhentikan
atau mengajar lagi. Jumlah semua guru SMA Nusa Cendana International Plus
School Kupang adalah 16 orang. Untuk guru sejarah di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang berjumlah dua orang.
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B. Sajian Data
1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah secara Bilingual
di Nusa Cendana International Plus School
Perencanaan pembelajaran sejarah pada hakekatnya adalah suatu proses
kegiatan atau upaya guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran yang
dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Upaya
penyusunan perangkat pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai kompetensi
dasar yang ditetapkan dalam KTSP. Perencanaan pembelajaran dalam KTSP
meliputi penyusunan program tahunan atau prota, penyusunan program semester
atau promes, penyusunan silabus, sistem penilaian dan penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Peranan

Perencanaan

pembelajaran sebagai tahap persiapan

dan

merupakan langkah awal dalam pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran
dilaksanakan perlu adanya perencanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan
bisa tercapai. Perencanaan pembelajaran yang baik, terarah dan terprogram secara
matang akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah (YN), dapat
diketahui bahwa sistem penyusunan perangkat pembelajaran di SMA Nusa
Cendana International Plus School (NCIPS) Kupang, khususnya mata pelajaran
sejarah disusun sendiri oleh guru. Hal ini seperti yang yang dikutip dari hasil
wawancara sebagai berikut:
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“Saya menyusun sendiri perangkat pembelajaran karena dengan membuat
sendiri pengembangan kompetensi bisa disesuaikan dengan kondisi dan
karakteristik siswa” CLHW-06/03).
Perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru tidak semuanya dalam
bahasa Inggris. Untuk silabus disusun dalam bahasa Indonesia, belum ada
pengembangan silabus secara bilingual. Sedangkan rencana pelaksanaan
pembelajaran

disusun dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan

mengacu pada format yang ada dalam KTSP. Penyusunan perangkat pembelajaran
ini seperti dikutip dari hasil wawancara dengan guru sejarah (YN) sebgai berikut:
“Untuk penyusunan silabus menggunakan bahasa Indonesia sedangkan
rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia”. (CLHW-06/04)
Perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh guru adalah silabus.
Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun silabus antara
lain:
a. Identifikasi
Identifikasi meliputi identitas sekolah, tahun pelajaran, program,
identitas mata pelajaran, kelas/semester dan alokasi waktu. Selanjutnya
standar kompetensi dan kompetensi dasar diuraikan secara sistematis. Adapun
standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran sejarah
semester II, standar kompetensi untuk kelas X yaitu Menganalisis peradaban
Indonesia dan dunia dengan kompetensi dasarnya antara lain: (a) Menganalisis
kehidupan awal masyarakat Indonesia; (b) Mengidentifikasikan peradaban
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Indonesia; (c) Menganalisis asal usul persebaran manusia di kepulauan
Indonesia. Selanjutnya standar kompetensi kelas XI yaitu: (a) Menganalisis
perjalanan bangsa Indonesia dari Negara tradisional, kolonial, pergerakan
kebangsaan, hingga terbentuknya Negara kebangsaan sampai proklamasi
kemerdekaan. Kompetensi dasanya antara lain: (1) Membandingkan
perkembangan perkembangan masyarakat Indonesia dibawah penjajahan, dari
masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, Inggris, sampai pemerintahan
pendudukan Jepang; (2) Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan
nasionalisme Indonesia; (3) Menganalisis terbentuknya Negara kebangsaan
Indonesia; dan (b) Merekonstruksi perjalanan bangsa Indonesia sejak
proklamasi hingga lahirnya orde baru. Kompetensi dasar meliputi: (1)
Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga
demokrasi terpimpin; (2) Menganalisis pergantian pemerintahan dari
demokrasi terpimpin sampai lahirnya orde baru.
Penentuan materi pokok dan uraian materi harus relevan dengan
kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Materi pokok dan uraian materi
merupakan butir-butir yang dibutuhkan siswa untuk mencapai suatu
kompetensi dasar
b. Kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi
kegiatan tatap muka dan non tatap muka (pengalaman belajar). Pengalaman
belajar melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
90

dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian
kompetensi. Pengalaman belajar dapat terwujud melalui penggunaan strategi
pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik.
c. Merumuskan indikator keberhasilan
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang
ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai
karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah.
Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/
diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat
penilaian.
d. Menentukan penilaian
Penilaian terhadap peserta didik dilakukan berdasarkan indikator.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk
tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil
berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan porto folio dan penilaian
diri.
e. Alokasi waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi berdasarkan jumlah
minggu efektif dengan memperhatikan tingkat kesukaran materi, luas cakupan
materi. Alokasi waktu untuk kelas X hanya satu jam pelajaran per minggu
waktunya 45 menit dan kelas XI dua jam pelajaran per minggu waktunya 30
menit.
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f. Menentukan sumber belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,
narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya. Sumber belajar yang
digunakan dalam pembelajaran selain dari buku paket, dapat menggunakan
media cetak seperti koran serta media internet.
Mencermati silabus yang disusun oleh guru sejarah dapat dikatakan
bahwa komponen dalam silabus yang disusun oleh guru sesuai dengan format
yang ada dalam KTSP yakni: (1) Standar kompetensi; (2) Materi pokok; (3)
Uraian materi pokok; (4) Kegiatan pembelajaran; (5) Indikator; (6) Alokasi
waktu; (7) Bahan dan alat pembelajaran; (8) Penilaian, yang mencakup: (a) Jenis
tagihan yang meliputi: tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja, ulangan
harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester; (b) Bentuk instrumen yang
meliputi: laporan; dan (9) Buku sumber (CLHAD 01 Silabus).
Silabus yang disusun oleh guru dalam bentuk tabel. Sementara itu,
komponen silabus yang pertama yaitu standar kompetensi ditempatkan di bagian
atas tabel atau di luar tabel. Dengan melihat silabus yang disusun oleh guru dapat
dikatakan bahwa guru benar-benar memahami bagaimana cara membuat silabus
sesuai dengan konsep yang ada dalam KTSP. Standar kompetensi mata pelajaran
Sekolah Menengah Atas berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan hasil analisis data (wawancara dan dokumen) dapat dikatakan
bahwa guru sudah memahami cara penyusunan silabus dan mampu menyusun
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silabus dengan baik sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Dalam penyusunan silabus, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah
ditentukan dijabarkan kedalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator
pembelajaran. Selain itu guru menentukan alokasi waktu, penilaian dan sumber/
bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan silabus
dilakukan sendiri oleh guru mata pelajaran dengan berpatokan pada format yang
sesuai dengan KTSP.
Pembelajaran bilingual tetap menggunakan kurikulum nasional yang
berlaku. Dengan demikian, pengembangan silabus, pengembangan sistem
penilaian, dan perangkat pembelajaran lainnya juga mengacu pada kurikulum
tersebut. Namun demikian, sekolah dapat menambah, memperluas, dan
memperdalam kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan kurikulum
internasional dalam bidang mata pelajaran tersebut dengan tetap memperhatikan
nilai-nilai dan budaya Indonesia.
Kenyataan di lapangan bahwa silabus yang disusun dan digunakan oleh
guru dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada format yang sesuai dengan
KTSP. Walaupun dengan adanya penerapan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan yang memberikan kewenangan bagi setiap satuan pendidikan untuk
mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah. Belum ada
pengembangan silabus baik dilakukan oleh sekolah maupun dinas pendidikan.
Oleh karena itu pihak sekolah dan dinas pendidikan bekerja sama untuk
mengembangkan silabus pembelajaran.
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Peranan

Perencanaan

pembelajaran sebagai tahap persiapan

dan

merupakan langkah awal dalam pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran
dilaksanan perlu adanya perencanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa
tercapai. Perencanaan pembelajaran yang baik, terarah dan terprogram secara
matang akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah (YN), dapat
diketahui bahwa sistem penyusunan perangkat pembelajaran di SMA Nusa
Cendana International Plus School (NCIPS) Kupang, khususnya mata pelajaran
sejarah disusun sendiri oleh guru. Hal ini seperti yang dikutip dari petikan
wawancara sebagai berikut:
“Saya menyusun sendiri perangkat pembelajaran karena dengan membuat
sendiri pengembangan kompetensi bisa disesuaikan dengan karakteristik
siswa”. (CLHW-06/03).
Adapun perangkat pembelajaran yang dibuat sendiri oleh guru berupa
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sendiri oleh guru dengan
sistematika

sebagab

berikut:

(1)

Penulisan

judul

rencana

pelaksanaan

pembelajaran; (2) Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran/ Lesson plan title
yang meliputi: (a) Nama sekolah/ School name; (b) Tahun pelajaran/ School year:
2011/2012; (c) Mata pelajaran/subject: sejarah/ history; (d) Kelas/semester/ Class/
Semester: XI/2; (d) Alokasi waktu/ Time allocation; (3) Standar kompetensi/
Competence standard; (4) Kompetensi dasar/ Basic competence; (5) Indikator/
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pembelajaran/ Teaching material; (8) Metode pembelajaran/ Teaching methods;
(9) Langkah-langkah pembelajaran/ Teaching activities

yang dibentuk dalam

tabel yang berisi: (a) Kegiatan pendahuluan/Preliminary acvtivities; (b) Kegiatan
inti/Core acvtivities; (c) Penutup/Closing acvtivities; (10) Sumber belajar/bahan/
alat pembelajaran/ Resourch/ media/tool of teaching; (11) Penilaian/ Evaluation
(jenis tagihan). (CLHAD 03 RPP).
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran
dalam bahasa Inggris merupakan kreativitas guru dalam mengembangkan rencana
pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karena proses pembelajaran mengggunakan
kedua bahasa tersebut.
Salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh guru dalam menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran adalah ia harus mampu menyusun perencanaan
pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Dalam menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran, guru harus dapat menentukan materi yang dapat
digunakan untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Materi yang dipilih
sebaiknya merupakan materi yang menarik dan sekaligus menantang siswa untuk
dipelajari. Disamping itu, melalui rencana pelaksanaan pembelajaran, guru telah
mampu menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siswa
ketika pembelajaran berlangsung. Penentuan kegiatan atau pengalaman belajar
yang harus diperoleh siswa di kelas secara tepat akan mendorong siswa untuk
aktif dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
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Perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh guru, selain silabus dan
guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai rencana awal
sebelum guru memulai pembelajaran di kelas. Penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekolah, kelas dan karakteristik siswa.
Penentuan materi pokok untuk mencapai kompetensi dasar yang ditentukan.
Penentuan materi oleh guru harus menarik sehingga siswa tertarik untuk
mempelajarinya dan tidak membosankan.
Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa guru telah menyusun perangkat
pembelajaran secara baik dan guru bisa menerapkannya dengan baik dalam proses
pembelajaran, namun dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini
pada penilaian, guru tidak memberikan skor pada setiap jawaban dari soal yang
ada pada aspek penilaian dan rumus untuk menghitung nilai siswa.
Materi

yang

digunakan

dalam

membuat

rencana

pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan materi pokok yang ada dalam silabus Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi yang disajikan harus menunjang
kompetensi dasar yang hendak dicapai. Materi yang disajikan bersumber pada
buku teks SMA, materi yang tersedia dalam buku teks yang dalam dua bahasa
(bilingual) sehingga dapat memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Buku
paket yang digunakan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang terdapat dalam kurikulum. Selain menggunakan buku-buku untuk
menunjang pembelajaran di kelas, guru juga mencari materi atau informasiinformasi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di internet sehingga
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siswa tidak hanya belajar dari buku yang ada tetapi dapat menggunakan IT dengan
baik.
2. Materi, Metode, Media dan Penilaian dalam Pembelajaran Sejarah
secara Bilingual di Nusa Cendana International Plus School
a. Materi Pembelajaran Sejarah secara Bilingual di Nusa Cendana
International Plus School
Materi merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran.
pemilihan materi oleh guru disesuaikan dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam KTSP. Dalam pemilihan materi
harus sesuai dengan keadaan siswa, tingkat kesulitan, kedalaman materi yang
akan diajarkan kepada siswa. Materi pembelajaran yang akan dibahas adalah
materi pembelajaran untuk kelas X dan kelas XI. Materi disampaikan dalam dua
bahasa. Guru menyediakan materi dalam bahasa Inggris dan setelah menjelaskan
dalam bahasa Inggris guru juga menggunakan bahasa Indonesia atau
menerjemahkan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada siswa.
Materi kelas X tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dan kelas XI
IPA tentang perkembangan Masyarakat Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan
Hingga Demokrasi Terpimpin (development of Indonesian people from the time of
proclamation to guided democracy. Guru memilih materi tersebut dengan
beberapa pertimbangan antara lain:
a. Alokasi waktu yang tersedia untuk kelas kelas X adalah 45 menit dan XI
hanya 30 menit sehingga guru harus menyesuaikan materi dengan alokasi
waktu yang tersedia sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan
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dengan baik dan tidak terburu-buru agar siswa dapat memahami materi
yang disampaikan oleh guru.
b. Materi pembelajaran upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan
proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat
membuat siswa memahami serta menghayati perjuangan para pejuang
untuk memperoleh kemerdekaan, siswa dapat mengetahui peristiwaperistiwa yang terjadi dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia.

Dari

materi

pembelajaran

tersebut

dapat

menumbuhkembangkan sikap nasionalisme siswa.
c. Materi tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dapat memotivasi
siswa untuk bisa membandingkan perkembangan kehidupan manusia
Indonesia pada awal dengan semua peradaban yang dimiliki sehingga
siswa dapat melihat perkembangan kehidupan masyarakat saat ini
merupakan rententan perkembangkan kehidupan manusia dari zaman
sebelumnya.
d. Pemilihan materi tersebut di sesuaikan dengan karakteristis siswa. Materi
tersebut memiliki kesesuaian dengan tingkat kemudahan, kelayakan dan
kecakupan untuk jenjang SMA. Selain itu sesuai dengan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, dapat dikatakan
bahwa guru sudah memilih materi dengan baik dan sesuai dengan kompetensi
dasar dan standar kompetensi, kondisi siswa dan alokasi waktu yang tersedia.
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selain itu berdasarkan wawancara dengan guru YN, seperti yang dikutip dalam
petikan wawancara berikut ini:
Untuk pemilihan materi saya menyesuaikan dengan keadaan siswa, alokasi
waktu yang tersedia. Materi yang saya pilih sesuai dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar kompetensi yang akan dicapai oleh
siswa. (CLHW- 08/10).
Dalam menjelaskan materi guru memahami materi yang disampaikan
dengan baik, namun guru belum mengembangkan materi tersebut. Hal ini
disebabkan karena guru yang mengajar mata pelajaran sejarah adalah guru bahasa
Inggris sehingga guru harus mempelajari konsep-konsep tentang pembelajaran
sejarah. Untuk penjelasan materi dalam bahasa Inggris guru memiliki kemampuan
yang sangat baik. Hal senada diungkapkan oleh siswa dalam petikan wawancara
berikut ini:
Pak Anis menguasai materi dengan baik dalam bahasa Indonesia maupun
bahasa Inggris, walaupun ia bukan guru sejarah. Selain itu pak juga
menerapkan metode yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak
membosankan. Guru dapat membuat suasana kelas menjadi aktif.
(CLHW-11/5).
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang
disajikan oleh guru baik di kelas X maupun kelas XI sudah sesuai dengan materi
pokok yang ada dalam kurikulum. Kesesuaian tersebut ditunjukkan bahwa materi
pembelajaran yang disajikan merupakan materi yang menunjang tercapainya
kompetensi dasar yang diharapkan. Materi yang disajikan sebagian besar
bersumber dari buku paket sejarah SMA yang sudah disesuaikan dengan KTSP.
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Penggunaan buku paket sebagai sumber utama materi pembelajaran karena materi
yang terdapat di dalamnya sebagian besar mengacu pada standar kompetensi,
kompetensi dasar dan indikator yang terdapat dalam kurikulum. Guru menguasai
materi yang dipilih dalam dua bahasa.
b. Metode Pembelajaran secara Bilingual di Nusa Cendana International
Plus School
Seorang guru tidak bisa dipisahkan dengan metode pada saat
menyampaikan materi pembelajaran. Metode disini diartikan sebagai suatu cara
dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses
pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai.
Metode yang dipilih dan digunakan oleh guru sangat bervariasi dan
disesuaikan dengan karakteristik siswa alokasi waktu yang tersedia sehingga
pembelajaran tidak membosankan. Penggunaan metode yang baik dapat
menciptkan interaksi yang baik antara guru dan siswa serta siswa dan siswa.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan
pembelajaran sejarah di kelas, dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan
oleh guru bervariasi. Artinya guru tidak hanya bertumpu pada satu metode saja.
Dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
diskusi dan tugas. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh guru YN dalam
wawancara yang dapat dikutip sebagai berikut
Saya menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang
akan saya ajarkan kepada siswa. Metode yang saya gunakan adalah
user memilih metode yang digunakan
ceramah, diskusi dan tanyacommit
jawab.toDalam
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harus sesuai dengan karakteristik siswa dan alokasi waktu yang tersedia
sehingga pembelajaran tidak membosankan. Dengan metode yang
digunakan, terdapat interaksi yang baik antara guru dan siswa serta siswa
dengan siswa. (CLHW- 08/12).
Hal siswa dalam senada juga disampaikan oleh siswa sebagai berikut:
“guru biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
Penggunaan metode disesuaikan dengan materi dan alokasi waktu yang
tersedia ” (CLHW-12/6).
Untuk metode diskusi materi diskusi diberikan kepada siswa sebagai tugas
dan pertemuan berikutnya mulai diskusi. Hal ini disebabkan karena waktu yang
tersedia untuk mata pelajaran hanya 30 menit untuk kelas XI dan 45 menit untuk
kelas X.
Penggunaan metode yang bervariasi oleh guru dengan pertimbangan
bahwa setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, untuk
menutupi kekurangan metode yang lain. Pada hakekatnya dalam pelaksanaannya
belum tentu seorang guru hanya menggunakan satu metode mendapatkan hasil
yang

optimal.

Penggunaan

beberapa

metode

pembelajaran

oleh

guru

diimplementasikan pada saat: (1) Guru memberikan penjelasan atau penerangan
tentang materi sejarah yang harus diajarkan, guru menggunakan metode ceramah;
(2) Setelah para siswa diberi penjelasan, setelah itu siswa ditugasi untuk membaca
materi yang ada dalam buku teks, guru menggunakan metode pemberian tugas;
(3) Guru meminta siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami atau
sebaliknya guru menanyakan sesuatu tentang materi yang dibahas (menggunakan
metode tanya jawab); (4) Guru menyuruh siswa berdiskusi.
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c. Media Pembelajaran Secara Bilingual di Nusa Cendana International
Plus School
Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai
perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan
efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media sangat berperan penting
dalam proses pembelajaran. Masalah yang seringkali muncul adalah ketersediaan
media pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah sekiranya media yang
disediakan seperti observasi langsung ke tempat-tempat bersejarah, video tentang
peristiwa-peristiwa sejarah.
Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, guru
menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa. Guru tidak hanya
menggunakan media yang sangat sederhana seperti papan tulis, spidol dan buku
paket tetapi guru menggunakan laptop dan LCD yang disediakan oleh sekolah.
Penggunaan LCD ini bukan hanya untuk guru saat menyampaikan materi tetapi
dapat digunakan oleh siswa saat memaparkan hasil diskusi. Selain itu siswa juga
dapat menggunakan internet untuk mengakses informasi berkaitan dengan materi
yang diajarkan oleh guru karena sekolah sudah dilengkapi dengan wifi sehingga
siswa dapat mengakses internet dengan mudah dan cepat. Senada dengan hal
diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru sejarah yang dikutip
berikut ini: “Media pembelajaran yang digunakan berupa buku teks dan LCD
serta internet karena di sekolah sudah dilengkapi dengan wifi sehingga siswa
dapat mencari informasi yang berkaitan dengan materi melalui internet”.
(CLHW-07/ 10).
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Pada pembelajaran sejarah siswa tidak langsung mengobservasi ke tempattempat bersejarah atau museum karena waktu yang tersedia untuk pembelajaran
sejarah tidak mencukupi untuk melakukan observasi ke tempat-tempat sejarah.
Padahal melalui observasi ke museum atau tempat-tempat bersejarah siswa dapat
melihat langsung peninggalan sejarah sehingga dapat termotivasi untuk belajar
sejarah.
d. Penilaian dalam Pembelajaran Sejarah secara Bilingual di Nusa Cendana
International Plus School
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Proses penilaian yang dilakukan di
sekolah mengacu pada PERMENDIKNAS Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar
Penilaian. Jenis- jenis penilaian antara lain: ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah ujian
Nasional. Selain ujian tes ada ujian non tes seperti pemberian tugas dan
presentasi. Proses penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
Aspek yang dinilai dalam pembelajaran sejarah ialah aspek kognitif dan afektif.
Penilaian dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami materi
yang telah disampaikan dan sikap siswa selama proses pembelajaran. Penilaian
kognitif meliputi: penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, pemberian
tugas, ulangan harian, mid semester dan ujian semester. Penilaian afektif yang
dilakukan oleh guru meliputi: (1) Kehadiran; (2) Keaktifan; (3) Tanggungjawab;
(4) Ketepatan mengumpulkan tugas; (5) Menghargai orang lain. Seperti yang
dikutip dari hasil wawancara berikut
ini: to user
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“Penilaian pembelajaran sejarah yang saya laksanakan pada ranah kognitif
dan afektif dalam setiap kompetensi dasar dalam bentuk pemberian tugas,
ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester” (CLHW07/12).
Hal senada juga dikatakan oleh siswa dalam wawancara bahwa: guru
memberikan penilaian dengan memberikan tes kepada siswa pada saat
selesai kegiatan pembelajaran. Tes diberikan dalam bentuk soal uraian
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (CLHW-12/8).
Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah
oleh guru dapat dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi
penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan oleh guru dengan
melakukan observasi atau pengamatan langsung pada kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran seperti pada saat diskusi
kelompok. Sementara itu, penilaian hasil dilakukan oleh guru melalui pemberian
tugas kepada siswa, ulangan harian, ujian Mid semester dan ujian semester.
Berdasarkan kenyataan di lapangan dalam melakukan penilaian guru
memberikan tugas dan ujian kepada siswa pada saat materi yang diajarkan sudah
selesai, hal ini dilakukan guru untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap
materi yang diajarkan. Soal untuk ulangan harian dan mid semester yang
diberikan oleh guru dalam dua bahasa dan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian
singkat. Selain itu juga guru menilai sikap siswa selama mengikuti proses
pembelajaran di kelas.
Penilaian dalam pembelajaran sejarah untuk kelas X dan kelas XI yang
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siswa dalam memahami materi yang diberikan; (2) Tingkat pemahaman siswa; (3)
Tingkat perspektif siswa.
3. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah secara Bilingual di Nusa Cendana
International Plus School
Pelaksanaan pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa,
dalam kegiatan ini guru harus mampu menggunakan segala kemampuannya untuk
mengelola pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti
pembelajaran. Guru harus menggunakan metode yang bervariasi serta memotivasi
siswa untuk belajar. Selain itu juga guru harus mengelolah kelas dengan baik
sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran harus aktif
,inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
Secara umum pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh
guru dalam kelas terdiri atas tiga tahap yaitu (1) Pendahuluan atau kegiatan awal;
(2) Kegiatan inti; dan (3) Penutup. Bagian awal merupakan upaya dari guru untuk
menciptakan kondisi yang nyaman agar siswa siap menerima pelajaran. Kegiatan
ini dimulai dari guru menyampaikan salam kepada siswa, guru menertibkan kelas,
menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan
pembelajaran, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan materi kepada
siswa, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses
pembelajaran. Kegiatan inti meliputi guru menjelaskan materi kepada siswa
dengan menggunakan berbagai metode. Kegiatan penutup, bersama-sama dengan
siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
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Proses pembelajaran sejarah di SMA Nusa Cendana International Plus
School dilaksanakan secara bilingual, guru yang mengajar harus mampu
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam pembelajaran.
Penggunaan dua bahasa dalam pembelajaran sejarah dilakukan secara bergantian.
Guru memulai pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dan diselingi dengan
menggunakan bahasa Indonesia.
Respon siswa kelas XI dalam pembelajaran sangat bervariasi, ada yang
serius dan kritis dalam pembelajaran dan ada yang kurang memperhatikan
penjelasan guru dan kurangnya interaksi dari siswa terhadap materi yang
diajarkan oleh guru sehingga pembelajaran kelihatanya didominasi oleh guru.
Pada kelas ini siswa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam
menjawab atau mengajukan pertanyaan kepada guru. Hal ini berbeda dengan
proses pembelajaran yang dilakukan di kelas X, semua siswa aktif dan interaktif.
Siswa lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam berinteraksi di dalam
kelas.
Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa proses pembelajaran sejarah
secara bilingual berjalan cukup baik, walaupun masih ada kekurangan seperti
seringkali siswa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam proses
pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru YN sebagai
berikut:
Sejauh ini pembelajaran secara bilingual sudah berjalan cukup baik namun
masih ada kekurangan seperti dalam proses pembelajaran seringkali siswa
lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa
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Inggris. Padahal para siswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang
sangat baik.(CLHW-07/02).
Selanjutnya

berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

siswa

tentang

pembelajaran sejarah secara bilingual, siswa mengatakan bahwa
“pembelajaran secara bilingual menyenangkan dan tidak membosankan”.
(CLHW-12/2).
Guru yang mengajar mata pelajaran sejarah adalah guru bahasa Inggris
tetapi ia dapat menjelaskan materi dalam dua bahasa dengan baik. Walaupun ia
mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep sejarah tetapi ia berusaha
untuk memahami dan bisa menjelaskan kepada siswa. Berdasarkan wawancara
dengan guru YN, ia mengatakan bahwa awalnya ia mengalami kesulitan dalam
mempelajari materi pembelajaran khususnya mata pelajaran sejarah tetapi ia harus
berusaha untuk bisa memahami materi yang akan diajarkan kepada siswa. Hasil
kutipan wawancara sebagai berikut:
Awalnya saya mengalami kesulitan karena latar belakang pendidikan saya
bukan Guru sejarah tetapi guru bahasa Inggris sehingga ada konsepkonsep sejarah tertentu yang saya kurang pahami. Tentunya cara
mengajarkan materi kepada siswa berbeda dengan guru yang memiliki
latar belakang pendidikan sejarah. Tetapi saya berusaha untuk memahami
materi sejarah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan
tidak merugikan siswa. (CLHW- 07/03).
Berdasarkan hasil observasi di kelas, kegiatan awal yang dilakukan oleh
guru sebagai berikut:
Guru memasuki kelas dan siswa memberikan salam ucapan selamat pagi
dengan menggunakan bahasa Inggris “stand up please, good morning sir” dan
guru menjawab dengan menggunakan
bahasa Inggris. Selanjutnya guru
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menginformasikan maksud kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka dan
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperkenalkan diri kepada
siswa. Peneliti berusaha untuk membuat siswa tidak merasa terganggu dengan
kehadiran peneliti di dalam kelas. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apersepsi yang dilakukan
oleh guru dengan cara meminta siswa untuk mereview materi pertemuan
sebelumnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan
materi pertemuan sebelumnya. Setelah melakukan apersepsi guru menyampaikan
topik yang akan dipelajari guru langsung menuju ke meja yang sudah ada laptop
dan LCD dan membuka materi yang akan dipelajari pada saat itu. Materi yang
dipilih oleh guru disesuaikan dengan keadaan siswa, standar kompetensi dan
kompetensi dasar serta alokasi waktu yang tersedia. Di samping itu materi yang
disiapkan guru menggunakan powerpoint dan materinya dalam bahasa Inggris.
Materi yang pada saat itu disampaikan oleh guru pada hari Jumat tanggal
24 Februari 2011 pukul 8.30- 9.00 WIT, untuk kelas XI IPA dengan jumlah siswa
8 orang. Guru memberitahukan kepada siswa materi yang akan dipelajari adalah
pada bab (chapter) V tentang “Perkembangan Masyarakat Indonesia Sejak
Proklamasi Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin (development of
Indonesian people from the time of proclamation to guided democracy)”.
Selanjutnya guru menjelaskan beberapa topik materi yang terdapat dalam bab
tersebut antara lain: (1) Persiapan untuk kemerdekaan (preparation for Indonesian
independence)

meliputi

latar

belakang

dilakukannya

persiapan

untuk

kemerdekaan Indonesia, pembentukan BPUPKI (Indonesian independence
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preparation effort investigation body) dan PPKI (Indonesian independence
preparation committee); (2) Proklamasi kemerdekaan Indonesia (proclamation of
Indonesian independence), meliputi peristiwa Rengasdengklok (Rengasdengklok
insident), perumusan teks proklamasi (formulation of Indonesian proclamation
text),

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia

(proclamation

of

Indonesia

Independence). Materi yang akan dipelajari yakni upaya mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia
Pada pertemuan ini guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
Guru menjelaskan materi dan setelah itu guru bertanya kepada siswa atau
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada guru berkaitan
dengan materi yang dijelaskan. Setelah itu guru melanjutkan penjelasan materi.
Suasana kelas pada saat itu sangat kondusif, dan siswapun aktif dalam mengikuti
proses pembelajaran walaupun waktunya sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari
respon siswa berupa pertanyaan yang diajukan kepada guru dan gurupun
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Interaksi dalam kelas
secara bilingual.
Sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan
materi yang belum dimengerti oleh siswa. Selanjutnya guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menerangkan kembali (mereview) materi yang
dijelaskan. Kegiatan ini sebagai refleksi guru terhadap metode dan cara
mengajarnya. Sebelum menutup pembelajaran guru dan siswa bersama-sama
menyimpulkan inti materi pembelajaran. Jika pada pertemuan berikutnya guru
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langsung memberikan materi untuk diskusi maka waktu yang digunakan tidak
cukup. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa pertemuan berikutnya adalah
test yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan. Ketika bel berdering
pada pukul 9.00 WIT menandai jam pelajaran telah selesai, akhirnya guru
menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam kepada guru dengan
menggunakan bahasa Inggris.
Pada pertemuan berikutnya tanggal 05 Maret 2011 dengan jumlah siswa 8
orang. Guru melakukan test untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi
yang diajarkan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Jumlah soal yang
diberikan oleh guru ada lima nomor berupa test uraian. Siswa mengerjakan soal
dengan seksama. Setelah selesai mengerjakan siswa mengumpulkan soal kepada
guru sepuluh menit sebelum jam pelajaran berakhir. Sebelum guru menutup
pembelajaran guru membagi siswa dalam tiga kelompok dan memberikan materi
kepada masing-masing untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Karena
waktu yang tersedia hanya 30 menit sehingga guru menyesuaikan dengan waktu
yang ada. Alasan guru memberikan materi terlebih dahulu agar siswa
mengerjakannya di rumah dan setelah di kelas langsung dipresentasikan.
Kegiatan pembelajaran pada pada tanggal 6 maret 2011 pukul 13.00 –
13.30. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. Materi diskusi untuk kelompok
pertama dengan tema tentang “penyebarluasan berita proklamasi (spreading of
proclamation news)”, kelompok kedua dengan tema “dukungan rakyat terhadap
proklamasi (the people’s support for the proclamation)” dan kelompok ketiga
tentang “Tindakan-tindakan heroik di berbagai Kota (heroic action in some
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towns)”. Siswa mempresentasikan materi dengan menggunakan powerpoint dalam
bahasa Inggris. Setelah pemaparan hasil diskusi siswa memberikan kesempatan
kepada kelompok lain untuk bertanya, memberikan kritik atau saran. Pada saat
diskusi selesai guru menjelaskan atau merangkum hasil diskusi dari ketiga
kelompok.
Dari hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa komponen-komponen
awal pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam pelaksanaan
pembelajaran yang diamati oleh peneliti, guru terlihat selalu memberikan motivasi
kepada siswa baik itu di kelas X maupun kelas XI akan pentingnya pembelajaran
sejarah. Hal ini dilakukan oleh guru dengan memberikan pertanyaan kepada siswa
dan sekaligus memperluas wawasan siswa, sehingga dengan pemberian motivasi
ini diharapkan siswa dapat menghargai masa lalu dan bertindak lebih bijaksana.
Kegiatan atau proses pembelajaran adalah bagian inti, dalam kegiatan ini
guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah.
Untuk metode diskusi, guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang
sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setelah selesai diskusi, guru
memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar dan
bertanya. Namun hanya beberapa siswa saja yang mengajukan pertanyaan.
Pada tahap akhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu
sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajak siswa untuk
menerangkan kembali materi dan bersama-sama menyimpulkan inti pembelajaran.
Pada saat bel berdering guru menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam
kepada guru.
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Kegiatan pembelajaran sejarah di kelas XI IPA, peneliti menemukan ada
siswa yang kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal ini
disebabkan karena siswa tersebut belum bisa berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut guru sering melakukan
pendekatan kepada siswa tersebut dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
Pada saat test siswa tidak memahami soal yang diberikan oleh guru karena soal
test menggunakan bahasa Indonesia, setelah guru membaca soal kepada siswa,
guru mendekati meja siswa tersebut dan membacakan soal dengan menggunakan
bahasa Inggris.
Materi pelajaran untuk kelas X tentang perkembangan teknologi atau
peralatan masyarakat awal Indonesia (development of technologi or equipment of
Indonesian prehistoric people), materi ini meliputi pembagian zaman dengan
corak kehidupan masing-masing zaman. Pembagian zaman antara lain: (1) Zaman
batu tua atau paleolitikum (early stone age atau paleolithic); (2) Zaman batu
tengah atau mesolitikum (middle stone age atau mesolithic); (3) Zaman batu
muda atau neolitikum (new stone age atau neolithic); (4) Zaman batu besar atau
megalitikum (great stone age atau megalithic), zaman ini dibagi lagi menjadi tiga
yaitu: zaman tembaga (the copper age) dan zaman perunggu (the bronze age), dan
zaman besi (the metal age). Materi selanjutnya tentang perkembangan sistem
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat awal Indonesia (development of
economic, social, and cultural sistem of prehistoric people in Indonesian), yang
dibahas dalam topik tentang (1) Tahap berburu dan meramu atau paleolitik
(period hunting and food gathering); (2) Periode epi-paleolitik dan berburu (epicommit to user
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paleolitic and hunting period); (3) Periode bercocok tanam (farming period); dan
(4) Periode perundagian (the smithery period).
Materi tersebut dibagi dalam dua kali pertemuan dalam kegiatan
pembelajaran. Materi pada pertemuan tanggal 1 maret 2011 pukul 9.25-10.00
WITA merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang zaman
batu besar atau megalitikum (great stone age). Sebelum memulai pembelajaran
guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan cara mengajukan pertanyaan
tentang

materi

pertemuan

sebelum.

Guru

menjelaskan

materi

dengan

menggunakan bahasa Inggris. Dalam menjelaskan materi guru memberikan siswa
kesempatan untuk bertanya atau guru yang mengajukan pertanyaan untuk siswa.
Siswa aktif dalam pembelajaran sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru
dan siswa. Selama pembelajaran berlangsung guru dan siswa berkomunikasi
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada siswa yang menjawab
pertanyaan guru dengan menggunakan bahasa Inggris. Guru menjelaskan materi
kepada siswa dengan cara membangun imajinasi siswa tentang peristiwa yang
terjadi di masa lalu dan menghubungkan dengan yang terjadi di zaman sekarang,
misalnya pada zaman batu besar manusia sudah mengenal tembaga, perunggu dan
besi. Kemampuan manusia untuk membuat peralatan dari besi. Sementara guru
menjelaskan materi salah satu siswa mengajukan pertanyaan tentang cara
membuat peralatan dari besi kepada guru dan guru menjawab, setelah menjawab
pertanyaan siswa tersebut, siswa memberikan tanggapan kepada guru, ia
menghubungkan proses pembuatan besi pada zaman batu dengan apa yang pernah
user aktif karena penjelasan siswa
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tersebut membuka wawasan siswa yang lain sehingga mereka tidak hanya
membaca tentang proses pembuatan besi di masa lalu tapi mereka bisa melihat
langsung di zaman sekarang. Setelah itu guru mengatakan kepada siswa bahwa
peralatan yang diciptakan oleh manusia zaman sekarang merupakan cikal bakal
dari kemampuan manusia di masa lalu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu menjadi
siklus yang terus berputar sampai saat sekarang. Guru menekankan kepada siswa
bahwa mempelajari sejarah itu harus melihat dari masa lalu untuk masa sekarang
dan mempersiapakn diri untuk menghadapi masa yang akan datang.
Sebelum menutup pembelajaran guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru meminta
siswa untuk mengulang kembali materi. Setelah itu siswa dan guru bersama-sama
membuat rangkuman materi. Pukul 10.10 WIT bel berdering menandakan jam
pelajaran selesai, siswa memberikan memberikan salam dan mengucap terima
kasih kepada guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
Dari hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa komponen-komponen
awal pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam pelaksanaan
pembelajaran yang diamati oleh peneliti, guru memberikan apersepsi dengan baik,
dalam menjelaskan materi, guru benar-benar menguasai materi yang disampaikan
dengan baik. Guru terlihat selalu memberikan motivasi kepada siswa baik akan
pentingnya pembelajaran sejarah. Hal ini dilakukan oleh guru dengan memberikan
pertanyaan kepada siswa dan sekaligus memperluas wawasan siswa, sehingga
dengan pemberian motivasi ini diharapkan siswa dapat menghargai masa lalu dan
commit to user
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Kegiatan atau proses pembelajaran adalah bagian inti, dalam kegiatan ini
guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah dan
tanya jawab. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode yang
bervariasi, selain metode ceramah guru juga menggunakan metode tanya jawab.
Kegiatan pembelajaran berjalan dalam suasana yang kondisif dan aktif.
Pada tahap akhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu
sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajak siswa untuk
menerangkan kembali materi dan bersama-sama menyimpulkan inti pembelajaran.
Pada saat bel berdering guru menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam
kepada guru.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari foto
atau gambar dibawah ini:

Gambar. Suasana Kegiatan Pembelajaran di kelas X SMA Nusa
Cendana International Plus School Kupang
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Gambar. Suasana Kegiatan Pembelajaran di kelas XI IPA SMA Nusa
Cendana International Plus School

Gambar. Guru Sedang Membantu Siswa yang Kesulitan dalam
Memahami Materi dengan Menggunakan Bahasa Indonesia.
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Gambar. Siswa kelas XI IPA sedang Mempresentasikan Hasil Diskusi.

Gambar. Siswa XI IPA sedang Mengikuti Ulangan Harian.
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4. Dampak Pembelajaran Sejarah secara Bilingual terhadap Siswa
Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting, dan bukan
hanya pada saat proses pembelajaran tersebut berlangsung tetapi akan berdampak
pada masa yang akan datang. Tujuan dari setiap proses pembelajaran adalah
perubahan sikap dan tingkah laku pada siswa. Perencanaan pembelajaran yang
baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa.
Selain itu juga kemampuan guru dalam menjelaskan materi, menggunakan media
pembelajaran juga ikut berpengaruh.
Pembelajaran sejarah yang dilaksanakan di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang secara bilingual. Dalam proses pembelajaran
guru dan siswa berinteraksi dalam bahasa Inggris baik pemaparan materi maupun
mengajukan pertanyaan. Pembelajaran sejarah seperti ini dapat memotivasi siswa
untuk belajar karena mereka mendapat banyak konsep dan istilah-istilah sejarah
dalam bahasa Inggris yang diharapkan bisa menjelaskan kembali bukan hanya
untuk dirinya tetapi untuk masyarakat umum.
Berdasarkan hasil observasi di kelas, dalam pembelajaran sejarah siswa
sangat aktif dalam mengikuti penjelasan guru dan ada beberapa istilah yang
kurang dipahami karena menggunakan bahasa Inggris seperti BPUPKI dan PPKI
tapi guru dapat menjelaskannya kepada siswa sehingga dapat menambah wawasan
siswa. Dengan adanya pembelajaran secara bilingual ini dapat memberikan
dampak yang positif bagi siswa yakni menjadi motivasi bagi siswa untuk terus
belajar, menumbuhkembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme pada siswa
serta mengasah kemampuan bahasa Inggris pada siswa sehingga siswa termotivasi
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untuk terus belajar. Selain itu kepala sekolah juga menambahkan bahwa
pembelajaran bilingual ini sangat berdampak positif terhadap siswa karena siswa
dapat mengetahui banyak istilah tentang mata pelajaran yang dipelajari
dibandingkan dengan guru. Hal ini seperti yang dikutip dari hasil wawancara
dengan guru sebagai berikut:
Dampak dari pembelajaran sejarah secara bilingual ini adalah dapat
menumbuhkembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme siswa.
Walaupun materi yang diajarkan dalam dua bahasa namun siswa sangat
memahami materi tersebut. Dengan adanya pembelajaran secara bilingual
ini dapat menambah wawasan siswa terhadap konsep-konsep sejarah.
Siswa dapat memperkenalkan atau menjelaskan sejarah bangsa Indonesia
kepada masyarakat luas terutama orang asing. (CLHW- 07/14).
Hal senada juga dikatakan oleh siswa dalam kutipan wawancara sebagai
berikut: “Dengan pembelajaran sejarah secara bilingual ini dapat
memotivasi saya untuk terus belajar, menambah wawasan saya tentang
peristiwa-pristiwa sejarah dalam bahasa Inggris, mengasah kemampuan
bahasa Inggris” (CLHW-11/08).
Manfaat yang dirasakan oleh siswa dari pembelajaran bilingual ini adalah
memotivasi siswa untuk terus belajar dapat menambah wawasan siswa berkaitan
dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa yang lalu dan bisa
menjelaskan peristiwa tersebut di masa sekarang serta dapat menambah
kemampuan bahasa Inggris siswa. Dalam pembelajaran sejarah di kelas siswa
sangat aktif dalam menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa
sejarah misalnya tentang peristiwa pada saat sebelum kemerdekaan dan upaya
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
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C. Pokok- pokok Temuan
1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah secara Bilingual
di Nusa Cendana International Plus School Kupang
Perencanaan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan
media, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran dan penilaian dalam suatu
alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan. Dalam kegiatan pembelajaran guru harus membuat
perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran akan berdampak pada hasil pembelajaran yang akan
dicapai oleh siswa.
Silabus pembelajaran disusun sendiri oleh guru dengan mengacu pada
format yang sesuai dengan KTSP yakni: (1) Standar kompetensi; (2) Kompetensi
dasar; (3) Uraian materi pokok; (4) Kegiatan pembelajaran; (5) Indikator; (6)
alokasi waktu; (7) Bahan dan alat pembelajaran; (8) Penilaian yang mencakup: (a)
jenis tagihan meliputi: tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja, ulangan
harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester; (b) Bentuk instrumen
meliputi : laporan; dan (9) Buku sumber.
Silabus yang disusun oleh guru dalam bahasa Indonesia, karena masih
mengacu pada kurikulum nasional yang masih menggunakan bahasa Indonesia.
Belum ada pengembangan silabus dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu perlu
adanya kerja sama antara sekolah dan dinas pendidikan untuk mengembangkan
silabus dalam bahasa Inggris.
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Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh guru untuk memulai kegiatan pembelajaran. Rencana pelaksanaan
pembelajaran merupakan suatu proses yang berisi kegiatan guru dalam
mempersiapkan penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan
dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran yang disusun
oleh guru berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen tertulis berupa
rencana pelaksanaan pembelajaran, dapat dikatakan bahwa guru telah memahami
bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan sesuai
dengan sistematika dalam KTSP.
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sendiri oleh guru dengan
sistematika

sebagab

berikut:

(1)

Penulisan

judul

rencana

pelaksanaan

pembelajaran; (2) Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran/ Lesson plan title
yang meliputi: (a) Nama sekolah/ School name; (b) Tahun pelajaran/ School year:
2011/2012; (c) Mata pelajaran/subject: sejarah/ history; (d) Kelas/semester/ Class/
Semester: XI/2; (d) Alokasi waktu/ Time allocation; (3) Standar kompetensi/
Competence standard; (4) Kompetensi dasar/ Basic competence; (5) Indikator/
Indicator; (6) Tujuan Pembelajaran/ The objective of teaching; (7) Materi
pembelajaran/ Teaching material; (8) Metode pembelajaran/ Teaching methods;
(9) Langkah-langkah pembelajaran/ Teaching activities

yang dibentuk dalam

tabel yang berisi: (a) Kegiatan pendahuluan/Preliminary acvtivities; (b) Kegiatan
inti/Core acvtivities; (c) Penutup/Closing acvtivities; (10) Sumber belajar/bahan/
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alat pembelajaran/ Resourch/ media/tool of teaching; (11) Penilaian/ Evaluation
(jenis tagihan).
Salah satu hal yang harus dikuasai oleh guru dalam menyusun rencana
pelaksanaan

pembelajaran

adalah

ia

harus

mampu

menyusun

rencana

pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Dalam menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran, guru harus menentukan materi pembelajaran yang
dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara, dapat dikatakan
bahwa guru menyusun sendiri perangkat pembelajaran berupa rencana
pelaksanaan pembelajaran. Alasan guru menyusun sendiri rencana pelaksanaan
pembelajaran karena dengan membuat sendiri pengembangan kompetensi bisa
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa. Rencana pelaksanaan yang
disusun oleh guru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Materi, Metode, Media dan Penilaian dalam Pembelajaran Sejarah
secara Bilingual di Nusa Cendana International Plus School Kupang
a. Materi Pembelajaran Sejarah secara Bilingual di Nusa Cendana
International Plus School Kupang
Materi pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kelas X dan XI sesuai
dengan kondisi siswa dan alokasi waktu yang tersedia. Selain itu juga pemilihan
materi yang akan digunakan harus mencapai tujuan yang diharapkan sesuai
dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi
yang dipilih memiliki kesesuaian dengan tingkat kemudahan, kelayakan dan
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kecukupan untuk jenjang SMA. Selain itu sesuai dengan Kurikulum Tingkat Sat
uan Pendidikan (KTSP).
Materi kelas X tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dan kelas XI
IPA tentang perkembangan Masyarakat Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan
Hingga Demokrasi Terpimpin (development of Indonesian people from the time of
proclamation to guided democracy. Guru memilih materi dengan beberapa
pertimbangan antara lain:
a. Alokasi waktu yang tersedia untuk kelas kelas X adalah 45 menit dan XI
hanya 30 menit sehingga guru harus menyesuaikan materi dengan alokasi
waktu yang tersedia sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan
dengan baik dan tidak terburu-buru agar siswa dapat memahami materi
yang disampaikan oleh guru.
b. Materi pembelajaran upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan
proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat
membuat siswa memahami serta menghayati perjuangan para pejuang
untuk mendapat kemerdekaan, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dari
materi

pembelajaran

tersebut

dapat

menumbuhkembangkan

sikap

nasionalisme siswa.
c. Materi tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dapat memotivasi
siswa untuk bisa membandingkan perkembangan kehidupan manusia
Indonesia pada awal dengan semua peradaban yang dimiliki sehingga
siswa dapat melihat perkembangan kehidupan masyarakat saat ini
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merupakan rententan perkembangkan kehidupan manusia dari zaman
sebelumnya.
d. Pemilihan materi tersebut di sesuaikan dengan karakteristis siswa. Materi
tersebut memiliki kesesuaian dengan tingkat kemudahan, kelayakan dan
kecukupan untuk jenjang SMA. Selain itu sesuai dengan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
b. Metode Pembelajaran Sejarah secara Bilingual

di Nusa Cendana

International Plus School Kupang
Dalam pembelajaran sejarah guru menggunakan metode yang bervariasi
agar

siswa

tidak

bosan

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran.

Guru

mengkombinasikan beberapa metode pada saat mengajar sehingga kelemahan
metode yang satu bisa diimbangi dengan metode yang lain. Adapun metode yang
digunakan dalam pembelajaran sejarah di SMA Nusa Cendana International Plus
School yakni: metode cemarah, tanya jawab dan diskusi. Penggunaan metode
berdasarkan dengan materi dan alokasi waktu yang tersedia.
Di kelas X dan XI SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang,
guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Berdasarkan
pengamatan di lapangan, dengan menggunakan metode tersebut siswa lebih aktif
dalam proses pembelajaran. Interaksi antara guru dan siswa selama proses
pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemampuan
bahasa Inggris siswa berbeda-beda tetapi mereka bisa memahami materi yang
diberikan oleh guru. Dalam diskusi kelompok materi yang akan didiskusikan dan
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dipresentasi menggunakan bahasa Inggris sehingga pada saat mempresentasikan
hasil diskusi juga menggunakan bahasa Inggris.
c. Media Pembelajaran Sejarah secara Bilingual

di Nusa Cendana

International Plus School Kupang
Media

merupakan

perantara

dalam

proses

pembelajaran

untuk

mempertinggi efektivitas dan efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Penggunaan media sebagai salah satu cara untuk memotivasi siswa untuk belajar
dan mengingat pelajaran yang diberikan. Media yang digunakan dalam
pembelajaran

harus

mampu

menarik

perhatian

siswa

sehingga

proses

pembelajaran menjadi aktif. Media yang digunakan oleh guru berupa LCD, media
tersebut tidak hanya digunakan oleh guru tetapi siswa juga pada saat
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
Media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah harus memotivasi
siswa untuk belajar sejarah. Pemilihan media yang akan digunakan harus sesuai
dengan keadaan siswa, materi yang akan disampaikan. Guru harus menggunakan
media yang sederhana sampai pada media yang modern. Dalam pembelajaram
sejarah bukan hanya dilaksanakan di dalam kelas tetapi siswa harus diajarkan di
luar kelas seperti berkunjung ke museum atau tempat-tempat sejarah sehingga
siswa bisa langsung melihat bukti dari peristiwa sejarah sehingga siswa bukan
hanya membaca atau mendengar apa yang dikatakan oleh guru tetapi ia dapat
melihat secara langsung. Selain berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, siswa
juga bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari
melalui internet.
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d. Penilaian dalam Pembelajaran Sejarah secara Bilingual

di Nusa

Cendana International Plus School Kupang
Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan
untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik
dalam

rangka

membuat

keputusan-keputusan

berdasarkan

kriteria

dan

pertimbangan tertentu. Prinsip penilaian yang penting adalah akurat, ekonomis
dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Penilaian di kelas
dikategorikan dalam dua yaitu: penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian
formatif dapat dilakukan melalui tugas-tugas, ulangan singkat (kuis), ulangan
harian, kegiatan praktek. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir blok pelajaran
untuk memberi indikasi tingkat pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian
sumatif digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi.
Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru merupakan penilaian
internal yaitu penilaian yang dirancang oleh guru pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Penilaian internal ini meliputi ulangan harian, ulangan tengah
semester dan ulangan semester. Penilaian kelas merupakan penilaian internal
terhadap proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru dalam kelas atas
nama sekolah untuk menilai kompetensi siswa pada saat tertentu pada saat akhir
pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah
oleh guru dapat dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi
penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan oleh guru dengan
melakukan observasi atau pengamatan langsung pada kegiatan-kegiatan yang
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dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran seperti pada saat diskusi
kelompok. Sementara itu, penilaian hasil dilakukan oleh guru melalui pemberian
tugas kepada siswa, ulangan harian, ujian Mid semester dan ujian semester.
Berdasarkan kenyataan di lapangan dalam melakukan penilaian guru
memberikan tugas dan ujian kepada siswa pada saat materi yang diajarkan sudah
selesai, hal ini dilakukan guru untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap
materi yang diajarkan. Soal untuk ulangan harian dan mid semester yang
diberikan oleh guru dalam dua bahasa dan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian
singkat. Selain itu juga guru menilai sikap siswa selama mengikuti proses
pembelajaran di kelas.
3. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah secara Bilingual di Nusa Cendana
International Plus School Kupang
Pembelajaran adalah interaksi antar peserta didik dengan lingkungan
sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran
tugas guru yang utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang
terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran
prinsip utamanya adalah proses keterlibatan seluruh atau sebagian potensi diri
siswa dan kebermaknaan bagi dirinya dan kehidupannya saat ini dan di masa yang
akan datang. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa harus dipandang sebagai
subyek dan sekaligus sebagai obyek dari proses pembelajaran itu. Sebagai subyek,
siswa harus mampu secara aktif dan resposif melakukan kegiatan pembelajaran
yang telah dirancang oleh guru, sebagai obyek, semua kegiatan pembelajaran
yang telah dirancang oleh guru difokuskan pada siswa agar siswa memiliki
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kemampuan sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah
ditentukan.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan pembelajaran sejarah
di SMA Nusa Cendana International Plus Kupang dilaksanakan secara bilingual.
Dalam proses pembelajaran guru menggunakan

bahasa Inggris dan bahasa

Indonesia secara bergantian sesuai dengan kreativitas guru. Proses pembelajaran
sejarah lebih ditekankan pada penanaman nilai pada siswa. Kegiatan pembelajaran
lebih ditekankan pada peran aktif siswa dalam pembelajaran. Komponenkomponen dalam pembelajaran meliputi: materi, metode, media dan evaluasi
pembelajaran.
Proses pembelajaran sejarah secara bilingual di SMA Nusa Cendana
International Plus School Kupang berjalan cukup baik. Kegiatan pembelajaran
diawali dengan guru mengabsen siswa. Kegiatan selanjutnya guru memberikan
apersepsi kepada siswa dengan menggunakan bahasa Inggris setelaha itu guru
menggunakan bahasa Indonesia. Apersepsi yang dilakukan oleh guru dengan cara
mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi yang
sudah dipelajari pada pertemuan sebelum atau meminta siswa untuk mereview
kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Penggunaan bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia secara bergantian selama proses pembelajaran. Setelah
memberikan apersepsi guru langsung membuka laptop dan menjelaskan materi
yang sudah disiapkan oleh guru. Materi yang disiapkan oleh guru dalam bahasa
Inggris. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru mengajukan beberapa pertanyaan
kepada siswa berkaitan dengan materi yang dipelajari atau memberikan
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kesempatan kepada siswa untuk mereview kembali materi yang dipelajari. Ketika
kegiatan pembelajaran berakhir, guru menyimpulkan materi dan menutup
pembelajaran dan siswa memberikan salam kepada guru.
4. Dampak Pembelajaran Sejarah secara Bilingual terhadap Siswa
Pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Nusa Cendana International
Plus School Kupang secara bilingual, dimana selama proses pembelajaran guru
dan siswa berinteraksi dengan menggunakan kedua bahasa tersebut. Pembelajaran
seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa. Selain memahami materi yang diajarkan
oleh guru, siswa juga dapat mengasah kemampuan berbahasa Inggris.
Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pembelajaran sejarah secara bilingual
membawa dampak positif bagi siswa. Adapun dampaknya antara lain: dapat
memotivasi siswa untuk belajar, siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran,
melalui pembelajaran sejarah dapat menumbuhkembangkan sikap patriotisme dan
nasionalisme pada siswa.
D. Pembahasan
Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang berisi guru dalam
mempersiapkan penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan dalam
proses pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan
tersebut sebagaimana tercantum dalam KTSP yaitu penguasaan kompetensi dasar
tertentu oleh siswa sehingga memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan tujuan
pembelajaran dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Perencanaan disusun
berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan
pembuat perencana.
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Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru sebelum memulai
kegiatan pembelajaran. Perencanaan ini dibuat terlebih dahulu agar dalam
pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan pembelajaran.
berdasarkan sajian data dan pokok-pokok temuan didapatkan bahwa perencanaan
pembelajaran yang utama adalah silabus dan RPP.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran
dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang
dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi
dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Suatu silabus minimal
memuat enam komponen utama, yakni: (1) Standar kompetensi; (2) kompetensi
dasar; (3) Indikator;

(4) Materi standar; (5) Standar proses (kegiatan

pembelajaran); (6) Standar penilaian.
Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi
dasar berdasarkan standar isi yang dibuat oleh BSNP. Silabus ini harus dibuat
terlebih dahulu karena memuat tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang harus dicapai siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator
pembelajaran, penilaian serta sumber dan media pembelajaran. Dalam menyusun
silabus langkah-langkah sebagai berikut: (a) Identifikasi meliputi identitas
sekolah, tahun pelajaran, program, identitas mata pelajaran, kelas/semester dan
alokasi waktu serta standar kompetensi dan kompetensi dasar; (b) Kegiatan
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pembelajaran; (c) Merumuskan indikator keberhasilan; (d) Menentukan penilaian;
(e) Alokasi waktu; (f) Menentukan sumber belajar.
Standar kompetensi yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran
sejarah dari silabus untuk kelas X dan XI antara lain: standar kompetensi pada
kelas X semester II yakni menganalisis peradaban Indonesia dan dunia.
Kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi pertama yang pada kelas X
ditentukan oleh guru sesuai dengan silabus yaitu (a) Menganalisis kehidupan awal
masyarakat Indonesia. Untuk mencapai kompetensi dasar, guru menjabarkan
materi pokok dengan kegiatan pembelajaran antara lain: (1) Mendeskripsikan
pengaruh keadaan alam pada kala plestosin

yang berpengaruh terhadap

persebaran binatang dan manusia purba Indonesia melalui studi pustaka, browsing
internet dan presentasi; (2) Mengklasifikasikan berbagai fosil manusia purba di
Indonesia melalui studi pustaka, internet, diskusi kelompok dan presentasi; (3)
Menyusun secara kronologis perkembangan biologis manusia Indonesia; (4)
Membuat bagan secara kronologis perkembangan kebudayaan di Indonesia pada
masa pra-aksara melalui studi pustaka, diskusi kelompok dan presentasi; (5)
Menguraikan perkembangan kebudayaan pada zaman batu tua melalui kajian
pustaka dan diskusi ; (6) Menguraikan perkembangan kebudayaan pada zaman
batu tua melalui kajian pustaka, ekplorasi internet, diskusi dan presentasi; (7)
Menguraikan perkembangan kebudayaan pada zaman batu baru melalui studi
pustaka, diskusi; (8) Menjelaskan perkembangan kebudayaan pada zaman batu
besar melalui studi pustaka dan diskusi; (9) Menguraikan perkembangan
kebudayaan pada zaman logam melalui studi pustaka, ekplorasi internet, diskusi
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dan presentasi; (10) Mengidentifikasikan ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi dan
kepercayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan melalui
diskusi kelompok; (11) Mengidentifikasikan ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi dan
kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam melalui diskusi kelompok;
(12) Mengidentifikasikan ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi dan kepercayaan
masyarakat pada masa perundagian (bercocok tanam tingkat lanjut) melalui
diskusi kelompok. Dari kegiatan pembelajaran tersebut dapat dijabarkan ke dalam
indikator sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan keadaan alam, dan persebaran
binatang serta manusia purba Indonesia; (2) Menyusun secara kronologis
perkembangan biologis manusia Indonesia; (3) Membuat bagan perkembangan
kebudayaan

Indonesia

secara

kronologis

pada

masa

pra-aksara;

(4)

Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan kebudayaan pada zaman batu tua; (5)
Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan kebudayaan pada zaman batu madya; (6)
Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan kebudayaan pada zaman batu baru; (7).
Menjelaskan

perkembangan

kebudayaan

pada

zaman

batu

besar;

(8)

Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan kebudayaan pada zaman logam; (9)
Mengidentifikasikan
masyarakat

pada

Mengidentifikasikan

ciri-ciri
masa

sosial,

berburu

ciri-ciri

sosial,

budaya,
dan

ekonomi

mengumpulkan

budaya,

ekonomi

dan

kepercayaan

makanan;
dan

(10)

kepercayaan

masyarakat pada masa bercocok tanam; (11) Mengidentifikasikan ciri-ciri sosial,
budaya, ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada masa perundagian (bercocok
tanam tingkat lanjut).
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Kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi yang pada kelas XI
ditentukan oleh guru sesuai dengan silabus yaitu: Menganalisis terbentuknya
Negara kebangsaan Indonesia. Untuk mencapai kompetensi dasar, guru
menjabarkan materi pokok

dengan kegiatan pembelajaran antara lain: (1)

Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan
Indonesia (pembentukan BPUPKI, peristiwa Rengasdengklok, perumusan teks
proklamasi dan pembacaan teks proklamasi) melalui studi pustaka dan diskusi;
(2) Mengidentifikasikan proses terbentuknya NKRI; (3) Mendeskripsikan proses
penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah RIS;
(4) Menganalisis proses pembentukan dan pembubaran Negara Republik
Indonesia Serikat (RIS); (5) Mendeskripsikan pemerintahan di Indonesia pada
masa demokrasi liberal; (6) Mendeskripsikan kelengkapan-kelengkapan Negara;
dan (7) Mengidentifikasikan perubahan otoritas KNIP dan pengaruhnya terhadap
sistem pemerintahan di Indonesia. Dari kegiatan pembelajaran tersebut dapat
dijabarkan ke dalam indikator sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan peristiwaperistiwa

penting

sekitar

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia;

(2)

Mengidentifikasikan proses pembentukan Indonesia (NKRI); (3) Mendeskripsikan
proses penyerahan kedaulatan pemerintah dari Belanda kepada pemerintahan RIS;
(4) Menganalisis proses pembentukan dan pembubaran Negara Republik
Indonesia Serikat; (5) Mendeskripsikan pemerintahan di Indonesia pada masa
demokrasi liberal; (6) Mendeskripsikan kelengkapan-kelengkapan Negara
Indonesia merdeka melalui studi pustaka dan diskusi; (7) Mengidentifikasi
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perubahan otoritas KNIP dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan di
Indonesia.
Penyusuna silabus untuk mata pelajaran sejarah dilakukan sendiri oleh
guru. Seperti yang dikatakan oleh guru mata pelajaran sejarah (YN), karena
dengan membuat sendiri silabus pengembangan kompetensi dapat disesuaikan
dengan kondisi dan karakteristik siswa.

Standar kompetensi dan kompetensi

dasar dalam pembelajaran sejarah semester II dipilih oleh guru yakni untuk kelas
X tentang Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia dengan kompetensi
dasarnya antara lain: (a) Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia; (b)
Mengidentifikasikan peradaban awal masyarakat awal di dunia yang berpengaruh
terhadap peradaban Indonesia; (c) Menganalisis asal usul persebaran manusia di
kepulauan Indonesia. Selanjutnya standar kompetensi kelas XI yaitu: (a)
Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari Negara tradisional, kolonial,
pergerakan kebangsaan, hingga terbentuknya Negara kebangsaan sampai
proklamasi kemerdekaan. Kompetensi dasanya antara lain: (1) Membandingkan
perkembangan perkembangan masyarakat Indonesia dibawah penjajahan, dari
masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, Inggris, sampai pemerintahan
pendudukan Jepang; (2) Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan
nasionalisme Indonesia; (3) Menganalisis terbentuknya Negara kebangsaan
Indonesia; dan (b) Merekonstruksi perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi
hingga lahirnya orde baru. Kompetensi dasar meliputi: (1) Merekonstruksi
perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi
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terpimpin; (2) Menganalisis pergantian pemerintahan dari demokrasi terpimpin
sampai lahirnya orde baru.
Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara dapat dikatakan
bahwa silabus disusun oleh guru sudah sesuai dengan format yang ada dalam
KTSP. Silabus yang disusun oleh guru hanya dalam bahasa Indonesia. Karena
mata pelajaran sejarah menggunakan kurikulum nasional sehingga silabus masih
mengacu pada KTSP yang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dalam
KTSP memberikan otonomi untuk setiap satuan pendidikan sesuai dengan daerah
masing-masing untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
daerah. Temuan di lapangan bahwa silabus yang tersedia hanya dalam satu
bahasa, belum ada pengembangan silabus dalam bahasa Inggris oleh karena itu
perlu ada pengembangan silabus dalam bahasa Inggris. Untuk itu sekolah harus
bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengembangkan dan menyusun
silabus dalam bahasa Inggris. Mencermati silabus yang disusun oleh guru dapat
dikatakan bahwa guru mampu menyusun silabus dengan baik.
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

merupakan

skenario

pembelajaran yang harus disusun oleh guru. Semua komponen dalam silabus
dijabarkan secara detail ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana
pelaksanaan pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka
pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan apa yang akan dilakukan
dalam proses pembelajaran. RPP dijadikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan
komponen-komponen

pembelajaran

yakni

standar

kompetensi,

standar
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keberhasilan pembentukan kompetensi siswa, sedangkan penilaian berfungsi
untuk mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan apabila
komptensi belum tercapai.
Rencana pelaksanaan pembelajaran sejarah berkaitan erat dengan
ketersediaan/kelengkapan perangkat administrasi atau dokumen tertulis yang
berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, berhubungan dengan kualitas rencana
pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Dalam pembelajaran sejarah,
rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematik, terarah, secara matang dapat
dihasilkan bila guru dibekali dengan perangkat lainnya yang menunjang seperti
silabus, prota, promes. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mengacu
pada perangkat-perangkat tersebut sehingga guru bisa menjabarkannya ke dalam
perencanaan pembelajaran.
Dalam penyusunan RPP langkah-langkahnya meliputi: mengisi kolom
identitas, menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk pertemuan yang telah
ditetapkan, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan indikator
yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun, merumuskan
tujuan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi
materi pokok/ pembelajaran yang terdapat dalam silabus, menentukan metode
pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan langkah-langkah pembelajaran
yang terdiri dari kegiatan awal, inti dan akhir, menentukan sumber belajar yang
digunakan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal dan
teknik penskoran.
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Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sendiri oleh guru dengan
sistematika

sebagai

berikut:

(1)

Penulisan

judul

rencana

pelaksanaan

pembelajaran; (2) Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran/ Lesson plan title
yang meliputi: (a) Nama sekolah/ School name; (b) Tahun pelajaran/ School year:
2011/2012; (c) Mata pelajaran/subject: sejarah/ history; (d) Kelas/semester/ Class/
Semester: XI/2; (d) Alokasi waktu/ Time allocation; (3) Standar kompetensi/
Competence standard; (4) Kompetensi dasar/ Basic competence; (5) Indikator/
Indicator; (6) Tujuan Pembelajaran/ The objective of teaching; (7) Materi
pembelajaran/ Teaching material; (8) Metode pembelajaran/ Teaching methods;
(9) Langkah-langkah pembelajaran/ Teaching activities

yang dibentuk dalam

tabel yang berisi: (a) Kegiatan pendahuluan/Preliminary acvtivities; (b) Kegiatan
inti/Core acvtivities; (c) Penutup/Closing acvtivities; (10) Sumber belajar/bahan/
alat pembelajaran/ Resourch/ media/tool of teaching; (11) Penilaian/ Evaluation
(jenis tagihan).
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah, rencana
pelaksanaan pembelajaran disusun sendiri oleh guru. Alasan guru menyusun
perangkat pembelajaran secara sendiri karena dengan menyusun sendiri dapat
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa. Untuk silabus disusun dalam
bahasa Indonesia sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran guru menyusun
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Rencana pelaksanaan disusun oleh
guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan
pembelajaran di kelas berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang
telah disusun oleh guru.
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Berdasarkan hasil analisis dokumen, rencana pelaksanaan pembelajaran
yang disusun oleh guru sudah baik dan sesuai dengan format KTSP tetapi setiap
soal yang akan diberikan kepada siswa tidak diberikan jumlah skor untuk masingmasing soal serta tidak mencantumkan rumus untuk menghitung nilai siswa.
Penyusunana

rencana

pelaksanaan

pembelajaran

dalam

bahasa

Inggris

disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bahasa Indonesia.
Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa guru telah menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari guru membuat
perangkat pembelajaran sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas.
Perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru berdasarkan format yang ada
dalam Kurikulum Satuan Pendidikan. Perangkat pembelajaran disusun sendiri
oleh guru dengan pertimbangan bahwa perangkat yang disusun sendiri akan
disesuaikan dengan karakteristik siswa.
Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru, siswa dan
lingkungan. Pembelajaran perlu memberdayakan seluruh potensi peserta didik
untuk menguasai kompetensi yang diharapakan. Pemberdayaan diarahkan untuk
mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku setiap individu. Kunci utama
dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata pelajaran
dan guru. Komponen-komponen dalam pembelajaran meliputi: materi, metode,
media dan penilaian.
Pembelajaran sejarah berkaitan dengan masa lalu. Perhatian sejarah
berfokus pada pengalaman dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia
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yaitu sejak manusia pertama muncul di bumi hingga sekarang. Tujuan
pembelajaran

sejarah

adalah

menanamkan

pemahaman

tentang

adanya

perkembangan masyarakat masa lampau hingga kini, menumbuhkan rasa
kebangsaan dan rasa cinta tanah air serta bangga sebagai bangsa Indonesia dan
memperluas wawasan antar bangsa.
Pembelajaran bilingual adalah pembelajaran di mana dua bahasa
digunakan secara kombinasi. Dalam pembelajaran bilingual umumnya digunakan
kombinasi bahasa ibu (bahasa Indonesia) dan bahasa lain selain bahasa ibu
(bahasa Inggris). Tujuan pembelajaran bilingual adalah utamanya memberikan
bekal ketrampilan berbahasa kepada siswa selain bahasa ibu. Pembelajaran
bilingual yang efektif adalah imersi terstruktur adalah pembelajaran dalam bahasa
yang sedang diajarkan dalam hal ini bahasa kedua (bahasa Inggris), tetapi guru
berbicara dalam bahasa yang pertama (bahasa Indonesia). Penggunaan bahasa
kedua selalu disesuaikan dengan

kefasihan bahasa siswa sehingga mudah

dipahami.
Prinsip dari pembelajaran bilingual yang sukses adalah prinsip mengacu
pada cara di mana bahasa pengantar yang digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran. Di satu sisi, dua bahasa dapat digunakan secara bersamaan, atau
penggunaan kedua bahasa secara bergantian dalam pembelajaran di kelas.
Pendekatan pengajaran bilingual disebut sebagai pendekatan pencampuran. Di sisi
lain, kedua bahasa dapat digunakan secara terpisah berdasarkan waktu pelajaran.
Pendekatan untuk pembelajaran bilingual bahasa secara terpisah biasanya disebut
pendekatan pemisahan.
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Pembelajaran sebagai suatu proses mengatur lingkungan agar siswa dapat
belajar. Hal ini mengisyarakatkan bahwa prose pembelajaran harus berpusat pada
siswa untuk membentuk watak, peradaban dan mutu siswa. Dalam proses
pembelajaran, semua potensi siswa diberdayakan untuk mencapai kompetensi
yang diharapkan. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran meliputi:
materi, metode, media, penilaian. Guru harus mampu menguasai materi yang akan
disampaikan kepada siswa dengan baik, pemilihan materi yang dilakukan oleh
guru harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Selain materi, guru
harus menggunakan metode yang menarik sehingga siswa tidak merasa bosan
selama proses pembelajaran berlangsung. Guru juga harus menggunakan media
untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Selama
pembelajaran berlangsung guru melakukan penilaian terhadap siswa dan setelah
kegiatan pembelajaran berakhir guru melakukan penilaian terhadap siswa untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan.
Pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang mendeskripsikan
tentang perkembangan peradaban manusia dari tingkat yang sederhana sampai
pada tingkat yang kompleks dengan segala kebudayaannya. Pembelajaran sejarah
mencakup tiga dimensi waktu yakni waktu yang telah berlalu, masa sekarang dan
masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam pembelajaran sejarah guru harus
menjelaskan peristiwa sejarah dengan menggunakan ketiga dimensi waktu
tersebut. Pembelajaran sejarah memiliki tujuan yakni menanamkan pemahaman
tentang adanya perkembangan masyakarat masa lampau hingga masa kini,
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bangsa Indonesia. Untuk itu dalam pembelajaran sejarah guru harus melatih daya
kritis siswa untuk memahami fakta sejarah secara benar.
Pembelajaran sejarah di SMA Nusa Cendana International Plus School
Kupang dilaksanakan secara bilingual. Dalam hal ini guru mengkombinasikan
dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam pembelajaran di
kelas. Penggunaan dua bahasa dalam proses pembelajaran dilakukan secara
bergantian dengan porsi yang tidak menentu. Dalam pembelajaran guru
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa
Inggris dalam pembelajaran di kelas disesuaikan dengan tingkat kefasihan siswa.
Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bilingual yakni pendekatan
pencampuran dimana kedua bahasa digunakan bersamaan dalam proses
pembelajaran.
Pembelajaran sejarah secara bilingual dengan tujuan untuk meningkatkan
penguasaan materi dan ilmu pengetahuan serta bahasa pada siswa agar bisa
bersaing baik secara nasional maupun Internasional. Pembelajaran sejarah secara
bilingual di SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang tidak
dilakukan secara team teaching tetap hanya dilakukan oleh seorang guru. Untuk
melaksanakan pembelajaran sejarah secara bilingual ini dibutuhkan guru yang
memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup memadai sehingga bisa
menjelaskan materi dalam bahasa Inggris secara baik kepada siswa. Bukan hanya
guru yang diharuskan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai tetapi
siswa juga sehingga tidak kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung.
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Dalam kegiatan pembelajaran siswa harus dipandang sebagai subjek dan
objek. Sebagai subjek, siswa harus mampu aktif dan resposif melakukan kegiatankegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Sebagai objek, semua
kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru harus difokuskan untuk
menjadikan siswa memiliki kompetensi atau kemampuan seseuai dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar.
Pembelajaran sejarah merupakan interaksi antara siswa dan guru. Proses
interaksi antara siswa dan guru harus bersifat dua arah, sehingga masing-masing
individu diharapkan sama-sama aktif. Dalam konteks KTSP, dalam pelaksanaan
pembelajaran di kelas guru berperan sebagai fasilitator, motivator, manajer
(pengelola) dan sebagai evaluator. Sebagai fasilitator, guru harus memfasilitasi
apa yang diinginkan oleh siswa dalam pembelajaran, guru harus mengarahkan
siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam
pembelajaran. Selain sebagai fasilitator, guru juga harus memberikan penguatan
atau motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan
yang dimiliki. Sebagai manajer, guru juga harus mengelola kegiatan pembelajaran
sesuai dengan yang telah direncanakan dan disusun oleh guru dan menciptakan
iklim belajar yang nyaman sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat
tercapai . Sebagai evaluator, guru harus melakukan evaluasi selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Proses evaluasi dilakukan oleh guru untuk menilai dan
mengukur pemahaman siswa dalam menerima dan menyerap materi yang
disampaikan oleh guru.
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Berdasarkan pengamatan di lapangan, pembelajaran sejarah secara
bilingual berjalan cukup baik. Guru yang mengajar mata pelajaran sejarah
memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik karena guru yang mengajar mata
pelajaran sejarah adalah guru bahasa Inggris, untuk penguasaan bahasa Inggris
dalam menjelaskan materi kepada siswa sangat baik sedangkan untuk penguasaan
materi sejarah masih kurang. Siswa juga memiliki kemampuan bahasa Inggris
yang baik sehingga dalam proses pembelajaran dapat memahami materi yang
disampaikan oleh guru. Walaupun kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh
setiap siswa berbeda-beda. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa dan
guru berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
secara bergantian. Baik pada saat guru memaparkan materi maupun siswa
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Pelaksanaan

pembelajaran

di

kelas

secara

bilingual.

Kegiatan

pembelajaran meliputi tiga tahap yakni (a) Kegiatan pendahuluan; (b) Kegiatan
inti; dan (c) Kegiatan penutup. Kegiatan awal dimulai dari guru memberikan
salam kepada siswa, guru menertibkan kelas dan menciptkan kondisi kelas yang
nyama sehingga siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, menyampaikan standar
kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, guru mulai
menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan metode yang bervariasi.
Materi yang disediakan oleh guru dalam bahasa Inggris tetapi penjelasan
materinya menggunakan dua bahasa secara bergantian. Kegiatan penutup meliputi
guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang disampaikan oleh
guru.
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Kegiatan

pembelajaran

diawali

dengan

guru

mengabsen

siswa.

Selanjutnya guru memulai melakukan apersepsi dengan menggunakan bahasa
Inggris setelah itu guru menggunakan bahasa Indonesia. Apersepsi yang
dilakukan oleh guru berupa mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi
yang sudah dipelajari sebelumnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mereview kembali materi yang sudah dipelajari. Setelah melakukan apersepsi
guru menjelaskan topik yang akan dipelajari dan guru memberitahukan kepada
siswa untuk membuka buku teks setelah itu guru membuka laptop dan
menjelaskan materi yang sudah disiapkan dalam bahasa Inggris dengan
menggunakan powerpoint. Materi yang dipilih disesuaikan dengan standar
kompetensi, kompetensi dasar, kondisi siswa dan alokasi waktu yang tersedia.
Materi yang disiapkan oleh guru dalam bahasa Inggris. Dalam pembelajaran guru
menggunakan metode yang bervariasi selama proses pembelajaran. Selain itu juga
selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan penilaian terhadap
siswa. Pada akhir pembelajaran guru meminta siswa untuk mereview materi yang
dijelaskan oleh guru. Hal ini dilakukan oleh guru untuk menguji pemahaman
siswa terhadap materi yang disampaikan. Sebelum menutup pembelajaran guru
bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang dipelajari selanjutnya
guru menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam kepada guru.
Keadaan kelas pada saat berlangsungnya proses pembelajaran sangat
kondusif. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi siswa untuk
siswa belajar. Bila suasana kondusif dalam pembelajaran tercipta demikian maka
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penghayati nilai-nilai sejarah dari setiap peristiwa sejarah yang dijelaskan oleh
guru. Untuk materi kelas X tentang kehidupan awal manusia Indonesia khususnya
tentang pembagian zaman dalam sejarah dan peninggalan kebudayaan dari setiap
zaman sejarah, dapat membangun imajinasi siswa tentang peristiwa yang terjadi
di masa lalu. Dengan pembelajaran sejarah diharapkan terjadinya penanaman nilai
sejarah pada siswa sehingga siswa bisa menghargai sejarah. Penanaman sikap
nasionalisme dan patriotisme pada siswa dapat dilihat pada saat guru menjelaskan
materi tentang upaya memperoleh kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas XI,
siswa dapat mengetahui bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia
melalui suatu perjuangan dan siswa bisa memperoleh nilai-nilai perjuangan dari
tokoh-tokoh pelopor perjuangan.
Materi atau bahan pelajaran adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang
dijabarkan dalam kurikulum untuk disampaikan kepada siswa atau dibahas dalam
proses pembelajaran. Banyak sumber dan bahan pelajaran yang digunakan akan
tetapi bahan harus disampaikan bersifat pedagogis. Oleh karena itu guru harus
pandai dalam memilih materi atau bahan mana yang sesuai dan mana yang tidak
sesuai. Pemilihan materi harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi
dasar, kondisi siswa dan alokasi waktu yang tersedia. Dalam memilih materi harus
menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa serta menunjang tercapainya tujuan
pembelajaran yang diharapkan.
Materi kelas X tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Materi
tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dapat memotivasi siswa untuk bisa
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awal dengan semua peradaban yang dimiliki sehingga siswa dapat melihat
perkembangan kehidupan masyarakat saat ini merupakan rentetan perkembangan
kehidupan manusia dari zaman sebelumnya. Pemilihan materi ini sesuai dengan
standar kompetensi dan kompetensi dasar serta alokasi waktu yang tersedia.
Alokasi waktu untuk pelajaran sejarah adalah satu jam pelajaran dengan waktu 45
menit.
Materi untuk kelas XI IPA tentang upaya persiapan kemerdekaan
Indonesia. Materi pembelajaran upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
dan proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat membuat
siswa memahami serta menghayati perjuangan para pejuang untuk mendapat
kemerdekaan, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dari materi pembelajaran tersebut
dapat menumbuhkembangkan sikap nasionalisme siswa.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, materi pembelajaran untuk
kelas X dan XI yang dipilih oleh guru sesuai dengan materi pokok yang ada dalam
kurikulum. Kesesuain tersebut dapat ditunjukkan bahwa materi tersebut
menunjang tercapainya kompetensi dasar yang diharapkan. Materi yang disajikan
sebagian besar dari buku paket yang tersedia yang telah disesuaikan dengan
KTSP. Penggunaan buku paket tersebut sebagai sumber materi karena mengacu
pada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dalam kurikulum.
Pemilihan materi di sesuaikan dengan karakteristik siswa. Materi yang
dipilih memiliki kesesuaian dengan tingkat kemudahan, kelayakan dan kecukupan
untuk jenjang SMA. Selain itu sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan
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Pendidikan (KTSP). Guru sudah memilih materi dengan baik dan sesuai dengan
kondisi siswa serta alokasi waktu yang tersedia. Dalam menjelaskan materi guru
memahami materi yang disampaikan dengan baik, namun guru belum
mengembangkan materi tersebut. Hal ini disebabkan karena guru yang mengajar
mata pelajaran sejarah adalah guru bahasa Inggris sehingga guru harus
mempelajari konsep-konsep tentang pembelajaran sejarah. Guru memilih materi
dengan beberapa pertimbangan antara lain:
a. Alokasi waktu yang tersedia untuk kelas kelas X adalah 45 menit dan XI
hanya 30 menit sehingga guru harus menyesuaikan materi dengan alokasi
waktu yang tersedia sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan
dengan baik dan tidak terburu-buru agar siswa dapat memahami materi
yang disampaikan oleh guru.
b. Materi pembelajaran upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan
proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat
membuat siswa memahami serta menghayati perjuangan para pejuang
untuk mendapat kemerdekaan, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dari
materi

pembelajaran

tersebut

dapat

menumbuhkembangkan

sikap

nasionalisme siswa.
c. Materi tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia dapat memotivasi
siswa untuk bisa membandingkan perkembangan kehidupan manusia
Indonesia pada awal dengan semua peradaban yang dimiliki sehingga
siswa dapat melihat perkembangan kehidupan masyarakat saat ini
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merupakan rententan perkembangkan kehidupan manusia dari zaman
sebelumnya.
d. Pemilihan materi tersebut di sesuaikan dengan karakteristis siswa. Materi
tersebut memiliki kesesuaian dengan tingkat kemudahan, kelayakan dan
kecukupan untuk jenjang SMA. Selain itu sesuai dengan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Materi yang pada saat itu disampaikan oleh guru pada hari Jumat tanggal
24 Februari 2011 di kelas XI IPA tentang upaya mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia. guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada pertemuan
ini guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Guru menjelaskan
materi dan setelah itu guru bertanya kepada siswa atau memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya kepada guru berkaitan dengan materi yang
dijelaskan. Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran yakni buku teks,
laptop dan LCD. Suasana kelas pada kegiatan pembelajaran sangat kondusif.
Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Walaupun ada yang kurang
memperhatikan penjelasan guru tetapi tidak mengganggu siswa yang lain dalam
mengikuti pembelajaran. Interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran
berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada
pertemuan pertama ini siswa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.
Sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang
belum dimengerti oleh siswa. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada
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siswa untuk menerangkan kembali (mereview) materi yang dijelaskan. Setelah itu
guru menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam kepada guru.
Selanjutnya pada pertemuan kedua tanggal 05 Maret 2011. Guru
melakukan test untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang
diajarkan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Jumlah soal yang diberikan oleh
guru ada lima nomor berupa test uraian. Soal yang diberikan kepada siswa dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada saat melakukan tes ada salah satu
siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami soal dengan menggunakan
bahasa Indonesis sehingga guru membantu menjelaskan soal yang dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris agar siswa tersebut bisa
mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pelaksanaan tes berjalan dengan baik,
siswa mengerjakan soal dengan seksama. Setelah selesai mengerjakan siswa
mengumpulkan soal kepada guru sepuluh menit sebelum jam pelajaran berakhir.
Sebelum guru menutup pembelajaran guru membagi siswa dalam tiga kelompok
dan memberikan materi kepada masing-masing untuk didiskusikan pada
pertemuan berikutnya. Karena waktu yang tersedia hanya 30 menit sehingga guru
menyesuaikan dengan waktu yang ada. Alasan guru memberikan materi terlebih
dahulu agar siswa mengerjakannya di rumah dan setelah di kelas langsung
dipresentasikan.
Kegiatan pembelajaran sejarah di kelas XI IPA, peneliti menemukan ada
siswa yang kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal ini
disebabkan karena siswa tersebut belum bisa berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan kepala sekolah
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dan guru mata pelajaran sejarah bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam
proses pembelajaran dan pihak sekolah juga mengkhawatirkan siswa tersebut
pada saat ujian nasional akan mengalami kesulitan mengerjakan soal dalam
bahasa Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut guru sering melakukan
pendekatan kepada siswa tersebut dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
Pada saat tes siswa tidak memahami soal yang diberikan oleh guru karena soal
test menggunakan bahasa Indonesia, setelah guru membaca soal kepada siswa,
guru mendekati meja siswa tersebut dan membacakan soal dengan menggunakan
bahasa Inggris.
Kegiatan pembelajaran pada pada tanggal 6 maret 2011 Siswa
mempresentasikan hasil diskusi. Materi diskusi untuk kelompok pertama dengan
tema tentang “penyebarluasan berita proklamasi (spreading of proclamation
news)”, kelompok kedua dengan tema “dukungan rakyat terhadap proklamasi (the
people’s support for the proclamation)” dan kelompok ketiga tentang “Tindakantindakan heroik di berbagai Kota (heroic action in some towns)”.
Kegiatan diskusi diawali dengan guru sebagai pemandu jalannya diskusi.
Guru memberitahukan kepada siswa langkah-langkah untuk memulai diskusi.
Guru menentukan waktu yang diperlukan untuk memaparkan materi dan waktu
untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya guru memberikan
kesempatan kepada kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dan kelompok lain
mendengar presentasi dari kelompok pertama. Siswa mempresentasikan materi
dengan menggunakan powerpoint dalam bahasa Inggris. Setelah pemaparan hasil
diskusi siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya,
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memberikan kritik atau saran. Pada saat diskusi selesai guru menjelaskan atau
merangkum hasil diskusi dari ketiga kelompok. Berdasarkan pengamatan peneliti,
selama diskusi berlangsung ada kelompok yang aktif dan ada yang tidak aktif.
Tema diskusi yang diberikan kepada siswa tidak dikembangkan, semua materi
hanya bersumber pada buku teks yang digunakan sehingga diskusi tidak menarik
karena tidak ada informasi baru yang dipaparkan oleh setiap kelompok.
Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah di
kelas XI IPA, dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, guru memberikan apersepsi sudah baik, guru memberikan
pertanyaan kepada siswa tentang materi pertemuan sebelumnya dan siswa
menjawab pertanyaan guru. Guru memberikan apersepsi dengan menggunakan
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Guru selalu menghargai setiap jawaban dari
siswa serta memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Guru
menyimpulkan setiap jawaban dari siswa.
Kedua, proses pembelajaran berjalan dengan baik walaupun hanya
beberapa siswa saja yang aktif selama proses pembelajaran berlangsung.
Ketiga, dalam kegiatan diskusi guru dapat memandu jalannya diskusi
dengan baik. Guru dapat menjelaskan semua pertanyaan siswa dengan baik.
Keempat, perhatian guru menyeluruh pada siswa, hal ini terbukti guru
dapat menghafal dan mengingat siswa walaupun siswa menjawab pertanyaan
secara serentak.
Kelima, selama pembelajaran berlangsung, guru membantu siswa yang
mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan.
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Dari hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa komponen-komponen
pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam pelaksanaan
pembelajaran yang diamati oleh peneliti, guru terlihat selalu memberikan motivasi
kepada siswa baik itu di kelas X maupun kelas XI akan pentingnya pembelajaran
sejarah. Materi yang disiapkan oleh guru secara singkat dan jelas sehingga dapat
memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Metode dan media yang digunakan
dalam pembelajaran dapat membantu jalannya kegiatan pembelajaran di kelas.
Kegiatan atau proses pembelajaran adalah bagian inti, dalam kegiatan ini
guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah.
Untuk metode diskusi, guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang
sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setelah selesai diskusi, guru
memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar dan
bertanya. Namun hanya beberapa siswa saja yang mengajukan pertanyaan.
Pada tahap akhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu
sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa untuk mengetahui apakah siswa memahami materi yang
disampaiakan atau tidak. Setelah itu guru mengajak siswa untuk menerangkan
kembali materi dan bersama-sama menyimpulkan inti pembelajaran. Pada saat bel
berdering guru menutup pembelajaran dan siswa berdiri dan memberikan salam
kepada guru.
Materi pelajaran untuk kelas X tentang perkembangan teknologi atau
peralatan masyarakat awal Indonesia (development of technologi or equipment of
Indonesian prehistoric people), materi ini meliputi pembagian zaman dengan
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corak kehidupan masing-masing zaman. Pembagian zaman antara lain: (1) Zaman
batu tua atau paleolitikun (early stone age atau paleolithic); (2) Zaman batu
tengah atau mesolitikum (middle stone age atau mesolithic); (3) Zaman batu
muda atau neolitikum (new stone age atau neolithic); (4) Zaman batu besar atau
megalitikum (great stone age atau megalithic), zaman ini dibagi lagi menjadi tiga
yaitu: zaman tembaga (the copper age) dan zaman perunggu (the bronze age), dan
zaman besi (the metal age). Materi selanjutnya tentang perkembangan sistem
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat awal Indonesia (development of
economic, social, and cultural sistem of prehistoric people in Indonesian), yang
dibahas dalam topik tentang (1) Tahap berburu dan meramu atau paleolitik
(period hunting and food gathering); (2) Periode epi-paleolitik dan berburu (epipaleolitic and hunting period); (3) Periode bercocok tanam (farming period); dan
(4) Periode perundagian (the smithery period).
Materi tersebut dibagi dalam dua kali pertemuan dalam kegiatan
pembelajaran. Materi pada pertemuan tanggal 1 maret 2011 untuk kelas X. Materi
pada pertemuan tersebut merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu
tentang zaman batu besar atau megalitikum (great stone age) dan zaman logam
yang dibagi dalam tiga bagian yakni zaman tembaga (the copper age), zaman
perunggu (the bronze age) dan zaman besi (the metal age). Sebelum memulai
pembelajaran guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan cara mengajukan
pertanyaan tentang materi pertemuan sebelum. Setelah memberikan apersepsi
guru langsung memulai kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan materi kepada
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Indonesia. Materi yang disampaikan oleh guru yang berkaitan dengan bentuk dan
kebudayaan zaman megalitikum dan zaman logam. Dalam menjelaskan materi
guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya atau guru yang mengajukan
pertanyaan untuk siswa. Siswa aktif dalam pembelajaran sehingga terjadi interaksi
yang baik antara guru dan siswa. Selama pembelajaran berlangsung guru dan
siswa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada
siswa yang menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
Untuk materi pada zaman megalitikum guru belum memberikan contoh nyat
kepada siswa tentang peninggalan zaman megalitikum, padahal di Nusa Tenggara
Timur masih ada peninggalan zaman megalitikum di pulau Sumba yang masih
ada dan dilestarikan sampai saat ini. Pada saat guru menjelaskan materi tentang
zaman logam dapat membangun membangun imajinasi siswa tentang peristiwa
yang terjadi di masa lalu dan menghubungkan dengan yang terjadi di zaman
sekarang, misalnya pada zaman batu besar manusia sudah mengenal tembaga,
perunggu dan besi. Kemampuan manusia untuk membuat peralatan dari besi.
Sementara guru menjelaskan materi salah satu siswa mengajukan pertanyaan
tentang cara membuat peralatan dari besi kepada guru dan guru menjawab, setelah
menjawab pertanyaan siswa tersebut, siswa memberikan tanggapan kepada guru,
ia menghubungkan proses pembuatan besi pada zaman batu dengan apa yang
pernah ia lihat di film sehingga suasana kelas semakin aktif karena penjelasan
siswa tersebut membuka wawasan siswa yang lain sehingga mereka tidak hanya
membaca tentang proses pembuatan besi di masa lalu tapi mereka bisa melihat
langsung di zaman sekarang. Setelah itu guru mengatakan kepada siswa bahwa
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peralatan yang diciptakan oleh manusia zaman sekarang merupakan cikal bakal
dari kemampuan manusia di masa lalu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu menjadi
siklus yang terus berputar sampai saat sekarang. Guru menekankan kepada siswa
bahwa mempelajari sejarah itu harus melihat dari masa lalu untuk masa sekarang
dan mempersiapakn diri untuk menghadapi masa yang akan datang.
Sebelum menutup pembelajaran guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru meminta
siswa untuk mengulang kembali materi. Setelah itu siswa dan guru bersama-sama
membuat rangkuman materi. Pukul 10.10 WIT bel berdering menandakan jam
pelajaran selesai, siswa memberikan memberikan salam dan mengucap terima
kasih kepada guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
Pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas X, baik pertemuan pertama
maupun pertemuan kedua, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan
pemberian tugas. Metode ceramah digunakan oleh guru dalam menjelaskan
materi. Metode ceramah dan tanya jawab dilakukan oleh guru secara bergantian
agar pembelajaran tidak terasa monoton. Untuk metode pemberian tugas, setelah
selesai menjelaskan materi guru memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan
dengan materi yang disampaikan.
Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah di
kelas X, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
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Pertama, cara guru memberikan apersepsi sudah baik, guru memberikan
pertanyaan kepada siswa tentang materi pertemuan sebelumnya dan siswa
menjawab pertanyaan guru. Guru menyimpulkan setiap jawaban dari siswa.
Ketiga, guru memberitahukan kepada siswa topik yang akan dipelajari dan
guru menyuruh siswa untuk membuka buku paket yang dimiliki oleh masingmasing siswa sehingga pada saat guru menjelaskan materi siswa dengan mudah
memahami materi yang disampaikan karena pemaparan materi dalam bahasa
Inggris. Setiap siswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda
sehingga siswa bisa membaca dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Keempat, pembelajaran berlangsung dengan suasana yang tenang, semua
siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi yang baik antara
guru dan siswa secara bilingual.
Kelima, perhatian guru menyeluruh pada siswa, hal ini terbukti guru dapat
menghafal dan mengingat siswa walaupun siswa menjawab pertanyaan secara
serentak.
Dari hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa komponen-komponen
awal pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam pelaksanaan
pembelajaran yang diamati oleh peneliti, guru terlihat selalu memberikan motivasi
kepada siswa baik akan pentingnya pembelajaran sejarah.
Kegiatan atau proses pembelajaran adalah bagian inti, dalam kegiatan ini
guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah dan
tanya jawab. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode yang
bervariasi, selain metode ceramah guru juga menggunakan metode tanya jawab.
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Kegiatan pembelajaran berjalan dalam suasana yang kondisif dan aktif. Dalam
kegiatan

pembelajaran

guru

bukan

saja

menyampikan

materi

dengan

menggunakan metode yang bervariasi serta media yang dapat memudahkan siswa
tetapi guru juga harus memberi penguatan atau motivasi agar siswa merasa
tertarik untuk belajar, selain itu guru juga harus memberi penghargaan atas
keberhasilan siswa.
Pada tahap akhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu
sepuluh menit sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajak siswa untuk
menerangkan kembali materi dan bersama-sama menyimpulkan inti pembelajaran.
Pada saat bel berdering guru menutup pembelajaran dan siswa memberikan salam
kepada guru.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses pembelajaran sejarah
di kelas X dan XI dapat dikatakan bahawa semua komponen pembelajaran
dilakukan dengan baik. Materi yang dipilih oleh guru sesuai dengan keadaan
siswa, alokasi waktu yang disediakan. Materi yang disediakan singkat dan jelas
dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam menjelaskan materi guru
menggunakan

metode

yang

bervariasi

sehingga

pembelajaran

tidak

membosankan. Metode yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan alokasi
yang tersedia, karena alokasi waktu yang tersedia untuk mata pelajaran sejarah
kelas X 45 menit dan kelas XI 30 menit, sehingga dalam memilih materi dan
metode yang akan digunakan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Dalam
pembelajaran guru menggunakan buku teks sebagai media dalam pembelajaran.
selain itu guru menggunakan LCD dan laptop untuk menjelaskan materi kepada
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siswa. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru melakukan penilaian
terhadap siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang
disampaikan.
Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran di kelas ada
beberapa kekurangan selama proses pembelajaran. Guru belum mengembangkan
materi yang akan disampaikan. Dalam menjelaskan materi guru sudah menguasai
materi dengan baik namun pada saat memaparkan materi guru sangat terpaku
pada materi yang ada di slide sehingga terkadang siswa kurang memperhatikan
karena materi tersebut sudah ada dalam buku teks. Dalam menjelaskan materi
guru belum mengarahkan siswa pada manfaat pembelajaran sejarah. Guru hanya
menjelaskan dimensi waktu terjadinya peristiwa tersebut tetapi tidak menjelaskan
bagaimana dampak dari peristiwa sejarah tersebut pada saat sekarang. Pada materi
kelas XI tentang upaya persiapan kemerdekaan, guru menjelaskan materi kepada
siswa tetapi kurang memberikan pemahaman bagi siswa tentang perjuangan untuk
memperoleh kemerdekaan sehingga penanaman sikap nasionalisme dan
patriotisme siswa belum nampak. Hal ini dikarenakan guru yang mengajar mata
pelajaran sejarah adalah guru bahasa Inggris sehingga dalam memaparkan materi
hanya terpaku pada sumber yang ada dalam buku teks sehingga tidak ada
pengembangan materi dalam menjelaskan kepada siswa. Disamping itu untuk
pembelajaran sejarah di kelas X tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia
dengan materi tentang pembagian zaman dalam sejarah. Guru menjelaskan materi
sesuai dengan yang ada dalam buku teks. Guru hanya menjelaskan materi pada
masa lalu tetapi tidak menghubungkan dengan masa sekarang sehingga ada
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sebagian siswa yang kurang memahami dan tidak tertarik mengikuti pembelajaran
tetapi ada juga yang sangat kritis dan mampu menghubungkan peristiwa yang
terjadi di masa lalu dengan masa sekarang.
Pembelajaran sejarah secara bilingual dapat menambah wawasan siswa
dalam memahami berbagai konsep sejarah dalam bahasa Inggris. Selain itu dapat
memotivasi siswa untuk belajar karena materi yang disampaikan dalam dua
bahasa sehingga siswa harus berusaha untuk memahami materi dalam kedua
bahasa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembelajaran
sejarah secara bilingual di SMA Nusa Cendana International Plus School Kupang
berjalan cukup baik walaupun masih ada kekurangan seperti siswa sering lebih
banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas.
Pembelajaran sejarah secara bilingual sangat menyenangkan bagi siswa dan tidak
membosankan.
Respon siswa kelas XI dalam pembelajaran sangat bervariasi, ada yang
serius dan kritis dalam pembelajaran dan ada yang kurang memperhatikan
penjelasan guru dan kurangnya interaksi dari siswa terhadap materi yang
diajarkan oleh guru sehingga pembelajaran kelihatanya didominasi oleh guru. Hal
ini berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas X, semua siswa
aktif dan interaktif. Interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Siswa kelas X memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang tinggi. Hal ini dapat dilihat selama proses
pembelajaran berlangsung siswa menggunakan bahasa Inggris dalam menjawab
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Metode merupakan mata rantai yang menghubungkan tujuan dengan hasil
atau nilai metode tersebut. Metodelah yang menentukan kualitas sebuah hasil.
Untuk pencapaian tujuan pembelajaran sejarah, metode yang digunakan harus
membuka pengetahuan dan pengalaman para siswa dalam pengembangan
pemahaman berpikir kritis, keterampilan praktis dan minat. Guru sejarah
diharapkan memiliki pengetahuan luas tentang metode pembelajaran dan harus
memilih metode yang tepat agar bisa membangkitkan kebutuhan untuk belajar,
memunculkan informasi dan keterampilan dari guru
Dalam proses pembelajaran di kelas, guru bukan hanya berhadapan
dengan kelompok belajar melainkan individu-individu yang memiliki kemampuan
yang berbeda-beda baik secara emosional maupun tingkat interlektual yang sangat
berbeda-beda. Untuk itu guru harus menggunakan metode yang mendekati
individu dan kelompok. Dengan menggunakan metode dengan baik, siswa dapat
belajar dengan optimal sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa
tercapai. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi, keadaan siswa,
media, alokasi waktu yang tersedia serta dapat menunjang tercapainya tujuan
pembelajaran.
Berdasarkan wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa metode
yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah antara lain: metode
ceramah, diskusi, tanya jawab. Penggunaan metode oleh guru secara bervariasi
sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran di kelas. Selain itu
penggunaan metode bervariasi ini dengan pertimbangan bahwa setiap metode
memiliki kekurangan sehingga dengan menerapkan metode bervariasi dapat saling
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melengkapi. Metode ceramah digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi.
Dalam menjelaskan materi guru juga menggunakan metode tanya jawab, untuk
mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Untuk metode
diskusi materi diskusi diberikan kepada siswa sebagai tugas dan pertemuan
berikutnya mulai diskusi. Hal ini disebabkan karena waktu yang tersedia untuk
mata pelajaran sangat terbatas. Dalam melakukan diskusi di kelas, materi diskusi
disiapkan dalam bahasa Inggris. Pelaksanaan diskusi kelompok di kelas berjalan
dengan baik, namun ada sebagian siswa yang tidak aktif dan berpartisipasi dalam
diskusi kelompok.
Media

merupakan

perantara

dalam

proses

pembelajaran.

Guru

menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa. Penggunaan media
merupakan cara untuk memotivasi dan berkomunikasi dengan siswa agar lebih
efektif. Dalam memilih media pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan
siswa sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai.
Pemilihan media pembelajaran harus menunjukkan keefektifan dan
efesiensi yang tinggi. Keefektifan dalam pemilihan materi meliputi apakah dengan
menggunakan media tersebut informasi pembelajaran dapat diserap dengan baik
oleh siswa atau tidak. Sedangkan efesiensi meliputi apakah dengan menggunakan
media tersebut waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan
tersebut sedikit.
Dalam pembelajaran sejarah di SMA Nusa Cendana International Plus
School Kupang, Guru tidak hanya menggunakan media yang sangat sederhana
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seperti papan tulis, spidol dan buku paket tetapi guru menggunakan laptop dan
LCD yang disediakan oleh sekolah. Guru dan siswa dapat menggunakan LCD
tersebut.
Kenyataan di lapangan ketersediaan media pembelajaran masih sangat
terbatas. Guru hanya menggunakan buku dan laptop serta LCD sebagai media
pembelajaran padahal untuk pembelajaran sejarah media yang harus disediakan
oleh guru berupa video-video tentang peristiwa-peristiwa sejarah atau guru dapat
membawa siswa mengamati langsung ke museum atau tempat sejarah yang ada di
sekitarnya sehingga dapat melihat secara langsung bukti dari peristiwa sejarah
yang sudah terjadi di masa lampau tetapi masih ada sampai saat sekarang.
Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa dalam pembelajaran sejarah
hanya dilaksanakan di dalam kelas, siswa tidak pernah berkunjung ke tempattempat sejarah atau museum yang ada. hal ini dikarenakan waktu yang tersedia
untuk pembelajaran sejarah tidak mencukupi untuk melakukan kunjungan ke
museum atau ke tempat-tempat bersejarah. Berdasarkan wawancara dengan guru,
ia mengatakan bahwa ingin membawa siswa berkunjung ke museum tapi waktu
tidak mencukupi. Rencananya kunjungan ke museum pada saat tidak ada kegiatan
belajar mengajar seperti pada hari sabtu akan tetapi yang menjadi kendala adalah
siswa tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke museum karena semua siswa
sibuk mengikuti bimbingan belajar baik untuk mata pelajaran MIPA maupun
bahasa Inggris, belum lagi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga guru juga
menyesuaikan dengan keadaan siswa.
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Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk
mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam
rangka untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.
Penilaian yang dilakukan oleh guru dimulai dari awal kegiatan pembelajaran
sampai pada akhir kegiatan pembelajaran. Penilaian pada awal pembelajaran
untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan.
Penilaian proses dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung untuk
mendapat balikan terhadap tujuan yang akan dicapai. Penilaian akhir proses
pembelajaran untuk mengetahui capaian siswa terhadap tujuan yang telah
ditetapkan.
Penilaian di kelas dikategorikan dalam dua yaitu: penilaian formatif dan
penilaian sumatif. Penilaian formatif dapat dilakukan melalui tugas-tugas, ulangan
singkat (kuis), ulangan harian, kegiatan praktek. Penilaian sumatif dilakukan pada
akhir blok pelajaran untuk memberi indikasi tingkat pencapaian belajar peserta
didik. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian
kompetensi. Penilaian menekankan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki
oleh siswa. Kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik dibandingkan
dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan
pembelajaran sejarah oleh guru dapat dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan
oleh guru meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. Penilain proses dilakukan
oleh guru dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung pada kegiatancommit to user
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diskusi kelompok. Sementara itu, penilaian hasil dilakukan oleh guru melalui
pemberian tugas kepada siswa, ulangan harian, ujian Mid semester dan ujian
semester.
Berdasarkan kenyataan di lapangan penilaian yang dilakukan oleh guru
dimulai dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran.
Penilaian pada awal pembelajaran yakni pada saat guru memberikan tes pada awal
pembelajaran (pretest) dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa
berkaitan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya atau yang akan
dipelajari. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru melakukan
penilaian juga untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap materi yang
disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Pada akhir
kegiatan pembelajaran guru biasanya melakukan tes untuk mengetahui
pemahaman siswa tentang materi

yang disampaikan oleh guru. Biasanya tes

dilakukan setelah materi pada kompetensi dasar yang ditentukan sudah selesai
diberikan kepada siswa. Penilaian akhir biasanya dilakukan oleh guru pada saat
selesai materi berupa tes yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan, guru
melakukan ujian Mid semester dan ujian semester. Dalam melakukan penilaian
guru memberikan tugas dan ujian kepada siswa pada saat materi yang diajarkan
sudah selesai, hal ini dilakukan guru untuk mengetahui pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan. Soal untuk ulangan harian dan mid semester yang
diberikan oleh guru dalam dua bahasa dan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian
singkat. Selain itu juga guru menilai sikap siswa selama mengikuti proses
pembelajaran di kelas. Selain penilaian pada aspek kognitif guru juga melakukan
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penilaian afektif yang meliputi: kehadiran, keaktifan, tanggungjawab, ketepatan
waktu mengumpulkan tugas, menghargai orang lain.
Pembelajaran bilingual merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan
dua bahasa yang digunakan bersamaan dalam pembelajaran. Berdasarkan temuan
di lapangan pelaksanaan pembelajaran sejarah secara bilingual berjalan cukup
baik dan para siswa mengatakan bahwa pembelajaran sejarah secara bilingual
sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa tidak mengalami kesulitan
dalam pembelajaran sejarah secara bilingual karena siswa sudah memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang memadai dan buku serta materi yang ada dalam
buku teks juga tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pembelajaran
sejarah secara bilingual memberi dampak positif bagi siswa.
Berdasarkan hasil wawancara, adapun dampak yang dirasakan oleh siswa
sebagai berikut: dengan adanya pembelajaran sejarah secara bilingual dapat
memotivasi siswa untuk terus belajar, mengasah kemampuan bahasa Inggris
siswa, siswa dapat mengetahui berbagai konsep sejarah dalam bahasa Inggris dan
pada materi tentang upaya mencapai kemerdekaan Indonesia pembelajaran sejarah
dapat menumbuhkembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme pada siswa.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan
1. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal untuk memulai kegiatan
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru sebelum
memulai kegiatan pembelajaran. Perencanaan ini dibuat terlebih dahulu agar
dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil
yang baik. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari
standar kompetensi dan kompetensi dasar berdasarkan standar isi yang dibuat
oleh BSNP. Silabus ini harus dibuat terlebih dahulu karena memuat tentang
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, materi
pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, penilaian serta
sumber dan media pembelajaran. Silabus pembelajaran disusun sendiri oleh
guru dengan mengacu pada format yang sesuai dengan KTSP yakni: (1)
Standar kompetensi; (2) Kompetensi dasar; (3) Uraian materi pokok; (4)
Kegiatan pembelajaran; (5) Indikator; (6) alokasi waktu; (7) Bahan dan alat
pembelajaran; (8) Penilaian yang mencakup: (a) jenis tagihan meliputi: tugas
individu, tugas kelompok, unjuk kerja, ulangan harian, ulangan tengah
semester dan ulangan semester; (b) Bentuk instrumen meliputi : laporan; dan
(9) Buku sumber.
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Berdasarkan temuan di lapangan silabus yang digunakan oleh guru hanya
dalam bahasa Indonesia saja. Belum ada pengembangan silabus secara bilingual.
Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara sekolah dan dinas pendidikan
untuk mengembangkan silabus dalam bahasa Inggris.
Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh guru untuk memulai kegiatan pembelajaran. Rencana pelaksanaan
pembelajaran merupakan suatu proses yang berisi kegiatan guru dalam
mempersiapkan penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan
dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran yang disusun
oleh guru berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sendiri oleh guru dengan
sistematika

sebagai

berikut:

(1)

Penulisan

judul

rencana

pelaksanaan

pembelajaran; (2) Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran/ Lesson plan title
yang meliputi: (a) Nama sekolah/ School name; (b) Tahun pelajaran/ School year:
2011/2012; (c) Mata pelajaran/subject: sejarah/ history; (d) Kelas/semester/ Class/
Semester: XI/2; (d) Alokasi waktu/ Time allocation; (3) Standar kompetensi/
Competence standard; (4) Kompetensi dasar/ Basic competence; (5) Indikator/
Indicator; (6) Tujuan Pembelajaran/ The objective of teaching; (7) Materi
pembelajaran/ Teaching material; (8) Metode pembelajaran/ Teaching methods;
(9) Langkah-langkah pembelajaran/ Teaching activities

yang dibentuk dalam

tabel yang berisi: (a) Kegiatan pendahuluan/Preliminary acvtivities; (b) Kegiatan
inti/Core acvtivities; (c) Penutup/Closing acvtivities; (10) Sumber belajar/bahan/
alat pembelajaran/ Resourch/ media/tool of teaching; (11) Penilaian/ Evaluation
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(jenis tagihan). Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru dalam
bahasa Inggris dana bahasa Indonesia dengan mengacu pada format yang ada
dalam KTSP.
2. Dalam pembelajaran pemilihan materi disesuaikan dengan keadaan siswa, dan
alokasi waktu yang tersedia. Pemilihan materi harus menunjang tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memilih materi harus sesuai dengan
tingkat ketepatan materi, tingkat kepentingan materi yang dikaitkan dengan
kebutuhan siswa, sesuai dengan kemampuan siswa, harus menarik. Dalam
pembelajaran sejarah di NCIPS, materi yang disiapkan oleh guru dalam
bahasa Inggris dan penyampaian materi kepada siswa secara bilingual. Selain
materi, dalam pembelajaran harus menggunakan metode yang bervariasi
sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode yang digunakan harus
membuka pengetahuan dan pengalaman siswa dalam dalam mengembangkan
berpikir kritis. Metode yang digunakan dalam pembelajaran sejarah harus
membangkitkan minat siswa, menanamkan nilai-nilai pada siswa. Metode
yang digunakan dalam pembelajaran sejarah di NCIPS yaitu metode ceramah,
diskusi, tanya jawab dan penugasan.
Media merupakan perantara dalam pembelajaran. Penggunaan media dengan
tujuan untuk memperjelas penyampaian materi, memperlancar proses
pembelajaran. Media yang digunakan harus menarik perhatian siswa. Dalam
pembelajaran sejarah secara bilingual guru menggunakan LCD sebagai media
yang digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran.
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Penilaian merupakan kegiatan akhir dari pembelajaran di kelas. Penilaian
dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh
guru, melalui pemberian tugas kepada siswa dan ujian yang diberikan kepada
siswa. Pemberian tugas kepada siswa untuk dipresentasikan dalam bahasa
Inggris. Selain itu juga baik ulangan harian maupun ujian mid semester, soal
yang diberikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penilaian di kelas
dikategorikan dalam dua yaitu: penilaian formatif dan penilaian sumatif.
Penilaian formatif dapat dilakukan melalui tugas-tugas, ulangan singkat (kuis),
ulangan harian, kegiatan praktek. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir blok
pelajaran untuk memberi indikasi tingkat pencapaian belajar peserta didik.
Dalam penilaian di kelas aspek yang dinilai yakni aspek kognitif dan afektif.
3. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Nusa Cendana International Plus School
Kupang

dilaksanakan

secara

bilingual

yakni

pembelajaran

dengan

menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara bergantian dalam
proses pembelajaran. Pembelajaran sejarah secara bilingual berjalan cukup
baik. Siswa aktif dalam selama proses pembelajaran.
4. Pembelajaran sejarah secara bilingual memberikan dampak yang positif bagi
siswa. Dengan adanya pembelajaran secara bilingual ini dapat memotivasi
siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar, siswa lebih banyak memahami
konsep- konsep sejarah dalam bahasa Inggris, mengasah kemampuan bahasa
Inggris siswa dan menumbuhkembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme
pada siswa.
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B. Implikasi
1. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus disusun oleh
guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Perencanaan sebagai
proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, penggunaan
pendekatan dan metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu
yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sudah sesuai
dengan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP). Perencanaan pembelajaran
yang harus disusun oleh guru antara lain berupa silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran. Implikasi dari kesimpulan ini dapat dikatakan
bahwa perencanaan pembelajaran yang terprogram dengan baik dan sistematis
akan berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu
guru harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik.
Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik harus tetap
dipertahankan. Perencanaan pembelajaran yang disusun untuk mengontrol
setiap tindakan dan aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
2. Pembelajaran sejarah meliputi materi, pemilihan materi berdasarkan tingkat
kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta alokasi
waktu yang tersedia. Metode yang digunakan oleh guru sangat bervariasi agar
pembelajaran tidak membosankan, media yang digunakan harus menarik
perhatian siswa dan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi
yang disampaikan oleh guru. Implikasi dari kesimpulan ini adalah pemilihan
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materi dan metode, penilaian yang baik serta didukung oleh media yang
memadai akan membuat siswa termotivasi untuk belajar sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai dan kompetensi yang ditetapkan akan tercapai.
Penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan siswa
dalam memahami materi yang telah diberikan. Hasil yang baik karenan
didukung oleh berbagai komponen dalam pembelajaran.
3. Pelaksanaan pembelajaran di lakukan secara bilingual. Pembelajaran secara
bilingual ini guru dan siswa harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang
memadai. Pembelajaran sejarah lebih menekankan pada penanaman nilai dan
sikap pada siswa. Implikasi dari simpulan ini adalah pembelajaran sejarah
secara bilingual merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak
membosankan karena materi disampaikan dalam dua bahasa sehingga siswa
menjadi tertarik untuk mempelajarinya serta pembelajaran bilingual dapat
memotivasi siswa untuk terus belajar. Tercapai tidaknya penanaman sikap
nilai pada siswa sangat tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh guru
selama proses pembelajaran berlangsung, dimulai dari cara guru memberikan
apersepsi sampai pada guru mengemas semua komponen pembelajaran yang
meliputi materi, media, metode, evaluasi harus sesuai dengan KTSP.
4. Pembelajaran sejarah secara bilingual ini memiliki dampak yang positif bagi
siswa. Dampaknya antara lain: siswa termotivasi untuk terus belajar,
mengasah kemampuan bahasa Inggris siswa; dapat membentuk sikap
patriotisme dan nasionalisme pada siswa. Implikasi dari kesimpulan ini adalah
pembelajaran yang direncanakan dengan baik dan pemilihan materi, metode
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dan media serta penilaian yang baik akan berdampak positif bagi siswa.
Pembelajaran sejarah secara bilingual dikelola dengan baik oleh guru
sehingga siswa merasa tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran secara bilingual dapat menjadi acuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan untuk menjawab tantangan di era globalisasi saat ini.
C. Saran
Berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasil analisis data dapat
disarankan:
1. Kepada guru
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan mata
pelajaran sejarah. Dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
bagi siswa.
2. Kepada pihak sekolah
Meningkatkan kualitas guru, perekrutan guru harus sesuai dengan disiplin
ilmunya, menyediakan berbagai media dan sumber belajar bagi siswa.
3. Pengambil keputusan
Dapat mengakomodasi kemampuan dan kemauan para pengambil kebijakan
dibawahnya, harus bersifat terbuka dan netral dalam mengambil keputusan,
tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Menyediakan sarana dan
parasarana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah serta bekerja sama dengan
pihak sekolah untuk mengembangkan perangkat pembelajaran secara
bilingual.
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