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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas seorang guru sejarah adalah meningkatkan kembali

kesadaran sejarah peserta didik SMAmelalui pembelajaran sejarah lokal, alasannya

dikarenakan kesadaran sejarah memberikan pengaruh positif dalam membentuk

karakter peserta didik kearah yang lebih baik salah satunya yaitu menanamkan

nilai-nilai kesadaran sejarah melalui sejarah lokal upacara adat Belian. Pentingnya

mengajarkan nilai-nilai kesadaran sejarah melalui sejarah lokal upacara adat bagi

peserta didik dikarenakan upacara adat Belian merupakan warisan peninggalan

kepercayaan Animisme dan Dinamisme masyarakat suku melayu Petalangan

sebelum memeluk islam.

Bersumber dari studi kasus yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, dalam

upaya meningkatkan kembali kesadaran sejarah peserta didik SMA di kota

Pangkalan Kerinci bersumber kepada perkembangan Kurikulum 2013. Pentingnya

nilai-nilai sejarah lokal upacara adat Belian diajarkan kepada peserta didik

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. nilai-nilai yang terkandung di

dalam upacara adat Belian dapat memberikan pengaruh positif terhadap sikap

peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci di dalam kehidupan sehari-hari, 2.

pembelajaran sejarah lokal mengenai nilai-nilai di dalam upacara adat Belian dapat

menjadi contoh bukti peninggalan kebudayaan yang terjadi pada masa Animisme

dan Dinamisme di Indonesia, tepatnya termuat di dalam pembelajaran Sejarah

Nasional Indonesia Kelas X dengan Kompetensi Dasar (KD 3.4), yaitu memahami

hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Praaksara Indonesia dan pengauhnya

dalam lingkungan kehidupan lingkungan terdekat, 3. bersumber dari pendapat yang

disampaikan oleh guru sejarah di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, pada muatan

pembelajaran tentang materi tersebut guru sejarah di sekolah dianjurkan untuk

mencantumkan implementasi nilai-nilai sejarah dan kebudayaan di dalam sejarah

upacara adat Belian. Cara yang dapat dilakukan oleh guru sejarah dalam

meningkatkan kembali kesadaran sejarah peserta didik terhadap nilai-nilai yang
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termuat di dalam sejarah lokal. Upacara adat Belian yaitu melalui media

pembelajaran sejarah berbasis buku digital (digital book). Urgensi buku digital

upacara adat Belian sangat penting digunakan sebagai media pembelajaran bagi

guru dalam menyempaikan materi dengan mudah, praktis, serta membangkitkan

kembali semangat belajar siswa terhadap pelajaran sejarah.

Konsekueansi yang terjadi apabila pengembangan media pembelajaran

Digital Book tidak dilakukan dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah,

diantaranya: 1. peserta didik bosan mendengarkan guru menyampaikan materi

melalui metode ceramah, 2. kesadaran peserta didik terhadap pentingnya

pengimplementasian nilai-nilai sejarah di dalam kehidupan sehari-hari semakin

berkurang sehingga peserta didik cenderung bersikap tidak acuh dengan nilai- nilai

sejarah lokal, dan 3. pelajaran sejarah lokal tidak menarik bagi peserta didik. Upaya

guru dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran sejarah lokal yang

menyenangkan bagi peserta didik, maka diperlukan bahan ajar interaktif berupa

media buku digital (Digital Book) upacara adat Belian yang dapat menarik

perhatian peserta didik agar semakin minat terhadap pembelajaran sejarah lokal,

penelitian ini semakin kuat dengan didukung oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian yang pertama ditulis oleh Yunitasari Rusvitaningrum, dari

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, FKIP

Universitas Sebelas Maret, tahun 2018, dengan judul “Strengthening Students'

Historical Awareness in History Learningin High School Through Inquiry

Method.” Penelitian tersebut memiliki perspektif yang sama dengan peneliti yaitu

membahas pentingnya meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik SMA

terhadap pembelajaran sejarah lokal, menggunakan sumber data yang sama yaitu

melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional,buku, arsip, wawancara, dan

dokumentasi. Persamaan lainnya yang dimiliki pada penelitian tersebut dengan

penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu keduanya mengutip pendapat dari Gradl

(2011: 77) pentingnya pembelajaran berbasis buku digital (Digital Book) dapat

membantu peserta didik untuk menghadapi paradigma pembelajaran yang telah

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat di masa sekarang.

Pentingnya peran guru sejarah sangat dibutuhkan untuk memberikan konstribusi
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agar kesadaran sejarah peserta didik dapat di tingkatkan di masa sekarang. Pendapat

yang dikemukakan oleh Garvey (1977: 14-15) menjelaskan bahwa pembelajaran

sejarah dibagi menjadi dua perspektif yaitu secara objektif dan subjektif.

Penelitian yang dikaji oleh peneliti sebelumnya memiliki tujuan penelitian

yang sama dengan hasil penelitian peneliti yaitu memberikan banyak kesempatan

kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran sejarah, salah

satunya dengan mencari jawaban serta permasalahan yang sedang dihadapi peserta

didik saat melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran melalui tahapan proses

berfikir yang lebih kritis, logis, dan sistematis. Berikut ini perbedaan yang dimiliki

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu

sebagai berikut.

Perbedaan yang pertama di penelitian sebelumnya peneliti menggunakan

model Inkuiri. Tujuan menggunakan metode tersebut yaitu untuk mengetahui

seberapa besar penguatan kesadaran sejarah yang dimiliki oleh peserta didik dan

membantu guru di dalamembuat pembelajaran sejarah di kelas agar menarik, salah

satunya dengan cara menunjukkan kepada peserta didik contoh fakta di lingkungan

sekitar (Kartodirdjo, 1993: 23), selain itu penulis menggunakan model Discovery

Learning dengan mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Borg & Gall

(1983: 112) meliputi 8 tahapan mini penelitian, yaitu :

1. Melakukan Pendahuluan (Prasurvei)

Pendahuluan atau Prasurvei dilakukan untuk mengumpulkan informasi

(kajian pustaka dan pengamatan kelas), mengidentifikasi permasalahan yang

dijumpai dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan.

2. Melakukan Perencanaan

Perencanaan adalah menyusun dengan akurat rancangan pembelajaran pada

tiap kompetensi dengan menggunakan metode pembelajaran, melalui pilihan serta

merancang indikator-indikator butir karakter masing-masing.

3. Mengembangkan jenis atau bentuk produk awal

Mengembangkan produk awal adalah proses untuk merancang pembelajaran

dan indikator-indikator pengamatan butir karakter beserta rubrik penilaiannya

untuk masing-masing kompetensi dasar dan butir karakternya.
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4. Melakukan uji ahli (expert judgment)

Melakukan uji ahli atau expert judgment adalah tindakan yang dilakukan

oleh peneliti bersama seorang profesor dan dosen pembimbing untuk menguji valid

konstruk dari instrument yang ada.

5. Melakukan revisi terhadap produk utama

Revisi produk utama yaitu revisi yang dilakukan peneliti berdasarkan

masukan dan saran-saran dari hasil uji ahli.

6. Melakukan uji coba terbatas

Melakukan uji coba terbatas yaitu sebuah uji coba yang dilakukan peneliti

terhadap 20 subjek tiap kompetensi dan tiap butir-butir karakter dilakukan tahap

melakukan revisi berdasar masukan.

7. Uji coba lapangan

Uji coba lapangan yaitu uji coba yang dilakukan oleh peneliti di lapangan

dengan ukuran masing-masing sekolah yang dituju adalah 25 subjek, serta

dilakukan uji valid empiris (diuji validitas dan reliabilitas).

8. Melakukan revisi final

Proses melakukan revisi final yaitu revisi yang digunakan untuk

mendapatkan instrumen yang siap pakai. Subjek uji coba dalam penelitian ini

adalah untuk penelitian lapangan.

Perbedaan selanjutnya yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang ditulis oleh peneliti terletak pada variabel inti (X) yang digunakan

adalah “Metode Inkuiri”, variabel inti (Y) memfokuskan kepada pembahasan

“Kesadaran Sejarah.” Variabel inti (X) pada penelitian penulis yaitu “Digital Book”

dan variabel inti (Y) yaitu “Kesadaran Sejarah.”

Perbedaan singifikan lainnya yang terjadi antara keuda penelitian tersebut

adalah pada penelitian sebelumnya tidak menghasilkan produk pengembangan

media pembelajaran sejarah, namun lebih berfokus kepada penguatan nilai-nilai

kesadaran sejarah, sementara itu pada hasil penelitian yang ditulis oleh penulis

menghasilkan sebuah produk dari hasil pengembangan model pembelajaran

berbentuk Digital Book sejarah. Perbedaan terakhir yang terdapat dintara penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang ditulis peneliti terletak pada objek penelitian
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sejarah yang dituju. Penelitian sebelumnya dikaji secara umum, sementara itu pada

penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek hanya berfokus hanya kepada nilai-

nilai sejarah yang termuat di dalam sejarah lokal upacara adat Belian.

Penelitian selanjutnya yang membahas pentingnya pengembangan media

Digital Book sejarah lokal dalam meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik

SMA, terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Reini Setyoawati,

dan Hery Susanto, dari STKIP Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat,

dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, vol.3, No.2, tahun 2019,

berjudul “Development of Indonesian Language Learning Video Media Based on

Multicultural Education for Establish At Ethnic Collection at High School Levels

in Singkawang City.” Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan

penelitian yang ditulis peneliti yaitu: 1. keduanya membahas pentingnya

meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik SMA terhadap sejarah lokal setempat

melalui media Digital Book, 2. sama-sama merupakan penelitian pengembangan

Reseach and Development (R and D), dan 3. kedua penelitian ini mengacu kepada

pemikiran Matthew & Huberman (1992 : 76) bahwa prosedur melalui empat

tahapan, yaitu :

1. Tahap Pendefisian

Tahap pendefisian merupakan awal dari sebuah penelitian yang terdiri dari

beberapa langkah, yaitu :

a. Analisis awal yaitu bertujuan menganalisis berbagai macam masalah- masalah

yang mendasar, namun, tetap menjadi pertimbangan awal yang matang untuk

melanjutkan penelitian berikutnya.

b. Analisis peserta didik yaitu bertujuan mengetahui karakteristik peserta didik yang

disesuaikan dengan pengembangan bahan ajar dan rancangan konsep

pembelajaran yang digunakan.

c. Analisis tugas yaitu mengamati hasil proses belajar peserta didik dengan

berpedoman kepada Silabus, KD (Kompetensi Dasar), dan Standar Kompetensi

d. Analisis konsep yaitu meliputi beberapa ragam materi yang dibutuhkan dalam

proses pembelajaran di kelas.

e. Spesifikasi tujuan yaitu perumusan materi pembelajaran menyesuaikan dengan
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kompetensi dasar.

2. Tahap Perancangan

Tahap perancangan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri

dari penyusunan teks tertulis, pemilihan media pembelajaran, pemilihan format

pembelajaran, merancang pembelajaran diawal mengacu sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP), Lembar Kerja peserta didik (LKPD), dan Buku

Bacaan peserta didik.

3. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan tahapan pembelajaran yang bertujuan

untuk membantu guru menghasilkan perangkat-perangkat pembelajaran yang tepat

sesuai dengan analisis pakar yang telah melalui tahapa uji coba, yaitu meliputi

tahapan validasi data, uji coba terbatas, dan pegemasan keefektifan pembelajaran

sesuai dengan perangkat.

4. Tahap Penyebaran (Disseminate)

Tahap penyebaran merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk

menerapkan media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Media tersebut

berkaitan erat terhadap materi pembelajaran yang akan diajarkan.

Perbedaan lainnya yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian

yang ditulis oleh peneliti yaitu: 1. pada penelitian tersebut menggunakan model

penelitian 4 D (Four-D Model), yaitu Define, Design, Develop, dan Desminate.

Penelitian tersebut menggunakan model pengembangan Reseach and Development

(R and D) dari Borg & Gall, 2. teknik analisis data yang digunakan pada penelitian

tersebut mengacu pada penilaian validator ahli dan praktis yang telah melalui tahap

analisis, yaitu meliputi pengkodean responden (penilaian bersumber kepada

pemberian skor) dan analisis deskriptif kuantitatif (persentase dalam menghitung

tanggapan dari beberapa ahli yang terlibat, serta peserta didik yang telah terpenuhi

dengan kriteria yang ada), 3 penelitian yang dilakukan peneliti mengacu kepada

teknik analisis data Aikens yang termuat dalam penelitian ilmiah yang dilakukan

oleh Akker, dkk (2006: 422), yaitu Interrater Reliability (berisikan konsistensi

internal dengan koefisien yang digunakan adalah Aplha Cronbach.

Karakteristik pendekatan teknik analisis data digunakan untuk menilai
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kesepakatan yang terjadi antar rater dalam menilai satu individu atau peserta didik.

Teknik analisis kedua yang digunakan adalah Validitas Instrumen, yaitu teknik

penelitian yang mengacu kepada butir-butir konsep validitas penelitian dengan

menggunakan penilaian dari para ahli yang terlibat. Teknik penelitian yang

digunakan terbagi menjadi tiga yaitu validitas isi (content validity), validitas

tampang (Face Validity), dan Logical validity.

Penelitian lainnya yang membahas tentang pentingnya pengembangan

Digital Book dalam meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik, yaitu jurnal

penelitian yang ditulis Iin Purnamasari danWasino dari ProgramStudi IPS Program

Pascasarjana UNNES, dalam jurnal Paramita, Vol.21, No.2, tahun 2017 yang

berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Situs Sejarah

Lokal di SMA Kabupaten Temanggung.”

Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

di tulis oleh penulis yaitu: 1. penelitian tersebut dan penelitian yang ditulis oleh

peneliti merupakan penelitian Reseach and Development (R&D) atau Penelitian

dan Pengembangan, 2. penelitian keduanya menggunakan teknik penelitian yang

sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu observasi (pengamatan),

wawancara, dan dokumentasi, 3. penelitian tersebut dan penelitian yang ditulis oleh

peneliti menggunakan tahapan penelitian yang sama meliputi pendahuluan,

pengembangan, dan implementasi validitas, serta persamaan terakhir yang terdapat

diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terlihat

dari kondisi objek sekolah yang dituju. Contohnya, guru sejarah di sekolah masih

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tugas rumah, dan latihan soal.

Ketentuan yang paling dominan di dalam kedua penelitian tersebut yaitu membahas

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru cenderung mengarah kepada

ekspositoris (mendominasi di kelas).

Perbedaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

ditulis oleh peneliti, yaitu: 1. lokasi penelitian yang dituju pada penelitian

sebelumnya berada di SMA Negeri 1 Temenggung, SMA Negeri 2 Temenggung,

SMA Negeri 3 Temengunggung, dan SMA Negeri 1 Pringsurat. Penelitian yang

dilakukan penulis berlokasi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, SMA Negeri 2
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Pangkalan Kerinci, dan SMA Negeri Bernas Pangkalan Kerinci, 2. perbedaan

lainnya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif,

sementara itu pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Humanistik, 3.

perbedaaan lainnya yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

ditulis oleh peneliti terletak pada model pembelajaran yang digunakan. Penelitian

sebelumnya menggunakan model pembelajaran Focus Group Discussion (FGD),

sementara itu pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model

Discovery Learning.

Penelitian keempat yang menjelaskan tentang pentingnya pengembangan

Digital Book sejarah lokal dalam meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik,

termuat dalam prosiding jurnal penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Arif Krisna

Sudarmaji, Akhmad Arif Musadad, dan Hieronymus Purwanta, dari Universitas

Sebelas Maret dalam jurnal Seminar Nasional Pembelajaran Sejarah (SNPS),

vol.16, No.1 tahun 2016, berjudul “Local History Learning Based on The Struggle

Of The Mobrig Troops In Yogyakarta To Increase Students' Historical Awareness.”

Persamaan yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

ditulis peneliti yaitu memberikan penjelasan yang sama mengenai pentingnya

meningkatkan kesadaran sejarah melalui pembelajaran sejarah lokal, selanjutnya

persamaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis

oleh peneliti menggunakan teknik penyebaran skala untuk mengukur kesadaran

sejarah pada diri peserta didik. Berikut ini isi skala tersebut diantaranya yaitu;

menghayati hakekat sejarah, mengenal jati diri bangsa dan diri sendiri,

membudayakan kajian sejarah lokal, dan menjaga peninggalan sejarah lokal yang

ada sebagai karakter bangsa.

Persamaan lain yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian

yang ditulis peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian yang membahas

tentang peristiwa sejarah lokal. Terakhir, kedua penelitian tersebut menggunakan

teknik wawancara, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi untuk mendapatkan

hasil penelitian yang diingikan agar kesadaran sejarah yang dimiliki oleh peserta

didik dapat ditingkatkan.

Perbedaan yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9

ditulis oleh peneliti yaitu terletak pada kajian pembahasan materi sejarah lokal

yang diangkat oleh peneliti membahas tentang sejarah lokal pasukan Mobrig di

Yogya saat melawan penjajah, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

peneliti yaitu pembahasan materi sejarah lokal yang diangkat adalah berkenaan

tentang nilai-nilai yang termuat di dalam upacara adat Belian. Perbedaan lainnya

yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengacu kepada pendapat Creswell

(2008: 13) yaitu penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelusuran atau

pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi gejala sentral

yang ada.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat induktif. Hal ini

dikarenakan peneliti berusaha membiarkan segala macam bentuk permasalahan

muncul dari banyaknya data untuk melakukan interprestasi. Data yang dihimpun

tersebut dapat digunakan melalui sebuah pengamatan yang dapat dilakukan secara

seksama, mencakup beragam macam deskripsi yang termuat di dalam konteks yang

sangat mendetail disertai dengan banyak catatan yang termuat dengan

menggunakan analisis catatan dan dokumen yang menjadi acuan. (Sukmadinata,

2007: 60). Metode penelitian yang digunakan penelitiyaitu Reseach and

Development mengacu kepada model pengembangan Borg and Gall dengan model

pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning .

Perbedaan selanjunya terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian

sebelumnya berada di SMK Negeri 1 Pengasih Kulon Progo, dan lokasi penelitian

yang digunakan peneliti berada di tiga lokasi yang berbeda yaitu SMA Negeri 1

Pangkalan Kerinci, SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dan SMA Negeri Bernas.

Perbedaan selanjutnya terdapat diantara penelitian sebelumnya dan penelitian

penulis yaitu terletak pada Kurikulum Dasar (KD) yang digunakan oleh guru di

dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah.

Penelitian sebelumnya mengacu kepada KD 3.10, tentang menganalisis

strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan

kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kurikulum Dasar (KD) yang

digunakan oleh penulis yaitu Kompetensi Dasar (KD 3.4) Sejarah Nasional
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Indonesia Kelas X yaitu memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat

Praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan lingkungan

terdekat.

Perbedaan terakhir yang dimiliki antara kedua penelitian tersebut yaitu

terletak pada media penelitian yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya, ditujukan

hanya untuk melihat seberapa besar tingkat kesadaran sejarah peserta didik SMA

terhadap materi pelajaran sejarah lokal. Penelitian yang dilakukan penulis, tidak

hanya melihat seberapa besar tingkat kesadaran sejarah peserta didik terhadap

materi pelajaran sejarah lokal tentang nilai-nilai kebudayaan upacara adat Belian

melalui skala yang disebar kepada responden namun juga terimplementasikan

melalui pengembangan media pembelajaran Digital Book sejarah.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Muhammad Rijal Fadli, Ajat Sudrajat,

Aman, dan Kian Amboro, pada jurnal International Journal of Evaluation and

Reseach in Education (IJERE), tahun 2021, dengan judul “The Influence of

Sorogan Methods in Learning History to Increase Historical Understnading and

Historical Awareness.” Pembahasan materi tersebut memiliki persamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Persamaan yang dimiliki antara kedua penelitian tersebut yaitu keduanya

memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik

SMA agar memiliki rasa cinta dan peduli terhadap materi pelajaran sejarah.

Persamaan lainnya yang dimiliki yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kedua peneltian ini sama-

sama menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta kedua penelitian

tersebut sama-sama melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan penelitian

di dalam proses pembelajaran tersebut salah satunya berbentuk test.

Persaman terakhir yang dimiliki antara kedua penelitian tersebut yaitu sama-

sama menggunakan tabel ANOVA, sementara itu perbedaan yang dimiliki antara

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh penelitu yaitu, (1)

penelitian sebelumnya menggunakan metode Srogan dan penelitian yang ditulis

oleh peneliti menggunakan metode RandD, (2) penelitian tersebut dan peneliti

menggunakan pendekatan Scientific, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh
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peneliti menggunakan pendekatan Humanistik, (3) lokasi penelitian yang dituju

pada penelitian tersebut tertuju pada MAN Metro Lampung, dan lokasi penelitian

yang dituju pada penelitian penulis tertuju di tiga Sekolah, yaitu SMAN 1

Pangkalan Kerinci, SMAN 2 Pangkalan Kerinci, dan SMA Bernas. (4) Perbedaan

terakhir yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh

peneliti adalah menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan

menggunakan kontrol kuasi eksperimental non ekuivalen desain kelompok,

sementara itu penelitian yang ditulis oleh peneliti menggunakan pendekatan

Humanistik dengan model pembelajaran Discovery Learning.

Penelitian terakhir yang membahas tentang pentingnya kesadaran sejarah

ditingkatkan dalam materi pembelajaran sejarah melalui buku digital atau digital

book yaitu dibahas pada penelitian oleh Michael Vinco, Nana Supriatna, dan Agum

Mulya, dari History Education Study Program, Post Graduate School, Vol. 29, No.

2, tahun 2019, dalam jurnal Paramita Historical Studies Journal, dengan judul The

Development of 21st Century Cultural Intellgence Through Discovery Learning

And First Person Historical Presentation.

Persamaan yang dimiliki antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan

penelitian tersebut, yaitu kedua penelitian tersebut menggunakan model

pembelajaran Discovery Learning pada pengimplementasiannya saat berada di

kelas. Persamaan lainnya yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian

yang ditulis oleh peneliiti yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan

bertujuan untuk melakukan pengembangan media pembelajaran untuk

meningkatkan kesadaran sejarah pada diri peserta didik.

Persamaan selanjutnya yang dimiliki antara penelitian tersebut dengan

penelitian yang ditulis oleh peneliti sama-sama memiliki teknik penelitian dan

pengumpulan data yang sama, yaitu diawali dari melakukan sebuah observasi atau

pengamatan terhadap lingkungan sekitar atau tempat penelitian, wawancara dengan

guru di sekolah yang dituju sebagai objek penelitian, dan dokumen-dokumen

penting yang berhubungan dengan penelitian tesis tersebut. Tahapan penelitian

yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti saat ini adalah menggunakan tahapan penelitian yang sama. Tahapan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12

tersebut terdiri dari, Plan1-Action1- Evaluation1- Refflection 1- Plan 2 – Action 2

– Evaluation 2 – Refflection 2, dan seterusnya.

Persamaan lainnya yang dimiliki antara kedua penelitian tersebut yaitu

mempunyai perspektif yang sama mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh

Stearn (2000: 450), yaitu bahwa kesadaran sejarah merupakan hasil dari adanya

proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Kesadaran sejarah bermanfaat

sebagai jalur untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan

berkomunikasi yang tepat melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Kesadaran-kesadaran tentang penerimaan terhadap perbedaan perilaku yang

terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, b. Pengetahuan peserta didik untuk

mengetahui dan mengenal berbagai macam perbedaan dengan tepat diantaranya

yaitu meliputi proses kinerja guru dalam memahami kemampuan intelektual yang

dimiliki oleh peserta didik, c. Keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dengan

tujuan untuk sebagai sarana kebutuhan bagi seorang guru untuk melatih segala

macam keterampilan komunikasi peserta didik yang bersifat non verbal khusus.

Persaman terakhir antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang di

lakukan oleh peneliti saat ini adalah mengacu pada dasar penerapan pembelajaran

kurikulum 2013, yaitu mengedepankan tugas guru sebagai fasilitator di dalam

pelaksanaan proses pembelajaran, dan sepenuhnya peserta didik yang bergerak

aktif di dalam pembelajaran tersebut. Hal utama dalam menciptakan sistem kontrol

dan bimbingan guru dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang

digunakan adalah metode pengembangan R and D (Reseach and Development).

Perbedaan signifikan yang dimiliki antara penelitian sebelumnya dengan

penelitian peneliti terletak lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya

dilakukan di kelas XI IPS 3 di SMAMujahidin Pontianak yang berlandaskan Islam.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berlokasi

di tiga Sekolah Menenangah Atas Negeri, berbeda di kota Pangkalan Kerinci,

Kabupaten Pelalawan, meliputi SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, SMA Negeri 2

Pangkalan Kerinci, dan SMA Negeri Bernas Pelalawan.

Perbedaan selanjutnya yang dimiliki antara kedua penelitian tersebut yaitu

pada penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan First person
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historical presentation, dengan metode pengembangan penelitian yang digunakan

penulis yaitu mengacu kepada pengembangan Borg dan Gall dengan pendekatan

Humanistik. Perbedaan terakhir yang sangat signifikan yang terdapat diantara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kajian

historis dari objek kebudayaan yang diangkat pada penelitian sebelumnya

membahas tentang tarian khas suku Dayak dan adat- istiadat masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu kepada sejarah lokal upacara adat

Belian dari suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan.

Implementasi nilai-nilai sejarah lokal upacara adat Belian kepada peserta

didik sangat penting dilakukan oleh guru sejarah di sekolah, alasannya yaitu

dikarenakan upacara adat merupakan bentuk implementasi pengenalan jati diri

peserta didik untuk tidak melupakan sejarah dan budaya lokal yang terdapat di

tempat tinggalnya seperti slogan yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, yaitu JAS

MERAH artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pentingnya pembelajaran

nilai-nilai kesadaran sejarah lokal upacara adat Belian diberikan kepada peserta

didik SMA disebabkan oleh tiga faktor. Faktor pertama peserta didik SMA

merupakan usia yang rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas sehingga dapat

memberikan dampak negatif bagi pembentukan karakter bangsa.

Faktor yang kedua dikutip berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh

Wunderle (2006: 11) pentingnya bagi peserta didik SMA untuk mendapatkan

pengajaran nilai-nilai kebudayaan disebabkan oleh 9 faktor yaitu: 1. rendahnya

kontrol diri, 2. pengaruh Internet, 3. gaya hidup dari budaya asing, 4. nilai-nilai

agama yang mulai berkurang dan tergantikan, 5. minoritas taraf pendidikan

keluarga rendah, 6. kondisi Keluarga yang terkadang tidak begitu harmonis, dan 7.

minimnya perhatian orang tua terhadap pengaruh teman-teman sebaya yang

dimiliki oleh peserta didik tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, kesadaran sejarah peserta didik SMA

di kota Pangkalan Kerinci terlihat menurun, akibat dipengaruhi oleh berbagai

macam faktor yang kasual hal ini mengacu kepada hasil penelitian observasi

lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ternyata, faktor penyebab hal ini dapat

terjadi, yaitu :
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1. Mayoritas peserta didik SMA di Pangkalan Kerincimemiliki perspektif jika

pembelajaran nilai-nilai sejarah lokal upacara adat belian tidak penting dan tidak

menarik, dibuktikan dengan fenomena yang terjadi saat ini banyak besar peserta

didik SMA di kota Pangkalan Kerinci tidak mengetahui bentuk rupa upacara adat

Belian tersebut beserta sejarah yang menyertainya, namun sebaliknya peserta

didik lebih mengenal budaya asing, budaya kekinian, dan budaya Korea (KPop).

Ketiga budaya tersebut sering terimplementasikan di dalam penampilan, tutur

kata, dan perbuatan sehari-hari.

2. Sikap ketidakpedulian dan tidak acuh peserta didik sebagai generasi muda saat

ini terhadap nilai-nilai sejarah lokal upacara adat Belian yang merupakan warisan

kearifan lokal dari masyarakat melayu.

3. Minimnya pengetahuan peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci terhadap

kebudayaan sejarah lokal upacara adat Belian.

4. Minimnya pentransferan ilmu pengetahuan mengenai keberagaman nilai-nilai

kebudayaan sejarah lokal upacara adat Belian dari guru sejarah kepada peserta

didik di sekolah.

5. Masih kurangnya sumber materi atau bahan ajar guru sejarah SMA di Kota

Pangkalan Kerinci mengenai pembahasan tentang pembelajaran sejarah lokal

tersebut.

6. Media pembelajaran sejarah yang monoton dan tidak kreatif sehingga belum

menarik perhatian dan membosankan bagi peserta didik, yaitu berupa buku

pelajaran, power point, dan video.

7. Mayoritas guru sejarah SMA di kota Pangkalan Kerinci mengajar dengan model

pembelajaran yang masih konvensional.

8. Pembelajaran sejarah yang di ajarkan oleh guru sejarah di kota Pangkalan

Kerincu masih berorientasi dan fokus kepada argumentasi serta pengetahuan

yang dimiliki oleh guru sejarah tersebut saat mengajar melalui metode ceramah.

Cara ini tidak efektif dikarenakan peserta didik tidak mendapatkan kebebasan

untuk berpartisipasi aktif dalam aktifitas pembelajaran di kelas.

9. Mekanisme penetapan jam mata pembelajaran sejarah tidak maksimal dan sering

diletakkan pada akhir pembelajaran atau di belakang. Alhasil, ini akan membuat
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peserta didik jenuh dan tidak fokus dalam menerima pembelajaran dari guru.

Minimnya kesadaran sejarah yang dimiliki peserta didik terhadap sejarah

lokal upacara adat Belian disebabkan oleh cara guru dalam memberikan stimulus

kepada peserta didik melalui metode pembelajaran masih biasa. Mayoritas guru

sejarah di tiga sekolah tersebut lebih cendrung untuk menerapkan metode ceramah,

hal ini dikarenakan pengetahuan dan tingkat kesadaran yang dimiliki peserta didik

dalam mengilhami nilai-nilai sejarah lokal upacara adat Belian semakin menurun

di masa pandemi Covid-19, itulah seabnya permasalahan ini mempengaruhi minat

peserta didik terhadap sejarah lokal setempat.

Bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik

kesimpulan, bahwa dari tiga Sekolah tersebut (SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci,

SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dan SMA Negeri Bernas Pangkalan Kerinci)

dalam kondisi yang normal, pembelajaran di sekolah dilakukan secara fullday, yaitu

dimulai dari pukul 07.35 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Implementasi pelaksanaan

jam mata pembelajaran sejarah dilakukan selama dua kali pertemuan dalam satu

hari, yaitu diawal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Apabila pembelajaran

sejarah berada di awal, maka peserta didik masih dalam keadaan fresh untuk

menyimak, namun apabila jam mata pelajaran sejarah yang di letakkan di pukul

14.30WIB akan membuat peserta didik tidak dapat berkonsentrasi belajar dan tidak

fokus dalam menerima pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak

kondisional dan efektif.

Kondisi pandemi Covid19 seperti sekarang ini, pembelajaran sejarah yang

dilakukan secara daring tidak berjalan efektif pada ketiga Sekolah Menengah Atas

(SMA). Guru cenderung memilih model pembelajaran game, menonton video

dokumenter sejarah, dan kuis tanya jawab. Dilanjutkan kembali dari hasil observasi

dan wawancara yang dilakukan peneliti, dari satu kelas yang berjumlah 30 peserta

didik, hanya diikuti oleh 16 hingga 18 peserta didik. Secara kontekstual, hal tersebut

tidak seimbang dengan jadwal pelajaran Sejarah Indonesia yang dilaksanakan

selama 2 jam untuk waktu 1 minggu dan Sejarah Peminatan dilaksanakan3 jam,

yaitu 2 jam untuk jurusan IPS, dan 1 jam untuk jurusan IPA.

Berdasarkan data skala yang diperoleh saat di lapangan, tingkat kesadaran
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sejarah peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci terhadap nilai-nilai sejarah

lokal upacara Adat Belian masih dibawah rata-rata, berikut ini hasil penelitian yang

diperoleh, yaitu; (1) sebanyak 32 peserta didik SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci

yang mengisi skala, sebanyak 15 orang memiliki kesadaran untuk memaknai

pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai kesadaran sejarah lokal upacara adat

Belian di dalam kehidupan sehari, hal ini dibuktikan dengan kemauan dari peserta

didik dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan yang terimplementasikan dari nilai-

nilai sejarah lokal upacara adat Belian. 17 orang lagi belum memiliki tingkat

kesadaran yang baik dibuktikan dengan sikap peserta didik yang tidak acuh.

Studi kasus yang kedua di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci yaitu dari 34

peserta didikmengisi skala, peserta didik yang memiliki sikap kesadaran sejarah

lokal upacara adat Belian yaitu sebanyak 13 orang, hal ini dibuktikan dengan

kesadaran peserta didik dalam menyebutkan contoh nilai-nilai kehidupan yang

dapat diambil dari sejarah lokal upacara adat Belian dan dapat diimplementasikan

di dalam kehidupannya. Sebanyak 21 peserta didik di SMAN 2 Pangkalan Kerinci

belum menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kesadaran sejarah lokal upacara adat

Belian.

Studi kasus ketiga yang dituju peneliti adalah SMANegeri Bernas, sebanyak

35 peserta didik yang mengisi skala, 18 orang memiliki kesadaran pentingnya

memaknai nilai-nilai sejarah lokal upacara adat Belian bagi keberlansgungan hidup

di masa sekarang dan dimasa yang akan datang, namun sebanyak 17 orang belum

menyadari pentingnya memaknai nilai-nilai kehidupan yang termuat di dalam

sejarah lokal upacara adat Belian.

Berdasarkan hasil data riset penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap

kesadaran sejarah yang dimiliki peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci,

maka dari penyebaran skala tersebut dapat ditarik kesimpulan tingkat kesadaran

sejarah yang dimiliki peserta didik SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci yaitu 46%

dari 32 peserta didik, tingkat kesadaran sejarah peserta didik SMA Negeri 2

Pangkalan Kerinci adalah 38% dari 34 peserta didik, dan tingkat kesadaran sejarah

peserta didik SMA Negeri Bernas adalah sekitar 51% dari 35 peserta didik.

Permasalahan krusial tentang pentingnya kesadaran sejarah yang dimiliki oleh
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peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci terhadap nilai-nilai upacara adat

Belian terlihat pada fenomena minimnya persentase tingkat kesadaran sejarah yang

dimiliki oleh peserta didik SMA dari ketiga sekolah negeri tersebut, hal ini

disebabkan media yang digunakan selalu terlihat sama dari tahun ke tahun, serta

pengaruh perspektif peserta didik yang masih memandang pembelajaran sejarah

sebagai mata pelajaran yang dipenuhi dengan kegiatan menghafal sehingga

pembelajaran sejarah terasa membosankan. Permasalahan tersebut terlihat dimasa

pandemi seperti sekarang, walaupun pembelajaran telah dilakukan melalui daring

(dalam jaringan), namun tetap saja, yang mengikuti video conference tidak penuh

satu kelas. Bersumber dari hasil wawancara bersama guru sejarah di sekolah dalam

satu kelas zoom meeting, peserta didik yang mengikuti pembelajaran tidak

mencapai 100 orang peserta didik.

Sumber penelitian selanjtunya bersumber dari hasil penilaian tugas yang

diberikan guru kepada peserta didik melalui aplikasi quipper dan google classroom,

tidak semua peserta didik mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut.

Sebetulnya ketiga sekolah tersebut telah mencoba menggunakan media buku digital

(Digital Book), akan tetapi penggunaan media pembelajaran digital book tersebut

tidak berjalan efektif dan efisiean. Alasannya yaitu dikarenakan media

pembelajaran Digital Book yang digunakan masih memiliki desain yang biasa dan

tidak interaktif sehingga kurang menarik bagi peserta didik memahami materi-

materi pembelajaran sejarah. Akibat permasalahan krusial tersebut maka hal ini

dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembentukan karakter peserta didik

dengan mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Nisbett & Cohen, (1996:

66) berikut ini dampak negatif tersebut, diantaranya adalah :

1. Peserta didik akan menjadi pribadi yang akan kehilangan jati diri, tidak

berbudaya, serta tidak menghargai sejarah.

2. Peserta didik akan kehilangan rasa toleransi untuk saling menghargai terhadap

perbedaan yang ada di dalam lingkungan sekitarnya.

3. Peserta didik akan mudah melupakan nilai-nilai di masa lalu. Keempat, motivasi

peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah lokal menjadi menurun, dan lebih

mengunggulkan materi pelajaran lainnya.
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4. Peserta didik tidak mampu menghargai serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan

sejarah lokal yang ada sehingga tidak lagi mencerminkan sikap yang

menjunjung tinggi kepribadian bangsa seutuhnya.

Pentingnya meningkatkan kesadaran sejarah melalui nilai-nilai sejarah lokal

upacara adat Belian pada diri peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci,

mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (1985: 44), fungsi

pembelajaran sejarah lokal adalah sebagai bagian integral dari pembelajaran sejarah

yang berperan penting membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat

serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air tercermin dengan implementasi

sikap tenggang rasa, saling menghargai, dan toleransi dalam menerima segala

perbedaan kultural yang ada di lingkungan sekitar.

Yoeti (1985: 102), menjelaskan melalui nilai-nilai kesadaran sejarah lokal

yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang, maka peserta didik dapat lebih

mengenal perbedaan signifikan antara budaya sendiri dengan budaya lainnya.

Alasan upaya tersebut perlu dilakukan yaitu dikarenakan Belian adalah upacara

adat dari wujud peninggalan sejarah dan warisan budaya yang hanya dimiliki oleh

masyarakat melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan. Sejarah lokal merupakan

ruang lingkup mata pelajaran sejarah yang sangat penting di perkenalkan kepada

peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci terutama pengenalan tentang sejarah

lokal upacara adat Belian sebagai warisan sejarah lokal dan tradisi budaya setempat

yang harus dilestarikan. Nilai-nilai upacara adat Belian merupakan peninggalan

cagar budaya dari masyarakat melayu suku Petalangan di Pelalawan dan sejarah

lokal yang saat ini jarang dikenali oleh generasi muda di masa sekarang, hal ini

dikarenakan pengaruh budaya arat modernisme yang telah berkembang sangat pesat

pada peserta didik.

Kesadaran sejarah yang saat ini minim pada diri peserta didik terhadap

pembelajaran sejarah lokal berdampak kepada sikap peserta didik yang dominan

mengacu kepada pola moderenitas yang termuat di dalam nilai-nilai kebudayaan,

yang tercermin di dalam sikap individu yang unggul, hilangnya sikap ramah, gotong

royong, tolong menolong, sopan, santun, serta selalu ingat dengan kaidah budaya

yang ada agar selalu berjalan selaras dengan makna tersirat dari setiap peristiwa
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sejarah yang terjadi di masa lampau, alhasil sejarah lokal dipandang sebagai

peristiwa yang terlewatkan, dan dapat digunakan sebagai kaidah-kaidah hidup,

(Koentjaraningrat, 2000: 22).

Implementasi nilai-nilai kesadaran sejarah lokal terimplementasikan pada

pembahasan materi multikultural di dalam mata pelajaran sejarah di sekolah,

(Kochhar, 2008: 1-8). Implementasi tersebut diantaranya memuat beberapa macam

khasanah, yaitu :

1. Mengandung nilai-nilai peradaban bangsa dan berisikan pendidikan mendasar

bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa indonesia yang

terjadi di masa depan.

2. Menanamkan persatuan, persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat

bangsa dalam hal menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.

3. Sarat ajaran moral yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

4. Berguna dalam menanamkan tanggung jawab serta memelihara keseimbangan

dan kelestarian lingkungan hidup.

Pentingnya meningkatkan kesadaran sejarah melalui pembelajaran sejarah

lokal yaitu dikarenakan sejarah lokal merupakan lingkup geografi yang dapat

dibatasi oleh sejarawan dengan alasan yang diterima. Pembelajaran sejarah lokal

dapat memberikan lokal historis pada peserta didik dan pemahaman peserta didik

mengenai lokalitas historis (Jason, 2013: 90). Sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Collingswood (1973: 44), yaitu bahwa nilai-nilai sejarah yang

terimplementasikan didalm pembelajaran sejarah lokal memiliki banyak pengaruh

yang cukup besar terhadap pembentukan karakter dan sikap peserta didik.

Rusen (2004: 23) menjelaskan bahwa untuk melibatkan antara kesadaran

sejarah dengan pembelajaran sejarah lokal di sekolah, maka agar semua berjalan

lancar dan efektif, guru harus melibatkan proses pembelajaran tersebut dengan

melibatkan para peserta didik dalam proses melakukan transformasi diri. Tujuannya

agar peserta didik terdorong untuk aktif megenal jati diri, memiliki keterampilan

dalam berkomunikasi, mempunyai pribadi yang unggul dalam melakukan strategi

pembelajaran yang berfokus untuk mengetahui berbagai macam konteks nilai-nilai
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sejarah lokal, dan mengajarkan kepada peserta didik berani menerima segala

macam bentuk perspektif yang berbeda.

Widja (2002: 12) menjelaskan kesadaran sejarah di dalam ruang lingkup

kebudayaan meliputi nilai, norma, dan keseluruhan struktur sosial, religious, serta

segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas dari kehidupan

masyarakat. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lee (2002: 510)

mengungkapkan, melalui kesadaran sejarah, maka peserta didik akan mampu

memiliki serta memahami sudut pandang yang berfokus kepada budaya yang ada.

Implementasi nilai-nilai pembelajaran sejarah lokal penting untuk di

kembangkan di Sekolah dan hal ini secar langsung termuat di dalam tujuan

pendidikan kurikulum 2013 saat ini, yaitu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003,

pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membetuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan potensi peserta didik

menjadi pribadi yang beriman, lebih dekat dan bertakwa kepada tuhan yang

mahaesa, berakhlak muliah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Implementasi pengajaran tentang pentingnya nilai-nilai sejarah lokal bagi

kehidupan sehari-hari siwa, juga termuat di dalam Pasal 77, N, Peraturan

Pemerintah No.32 Tahun 2013, tentang standar nasional, yaitu menyatakan bahwa

muatan lokal untuk satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran

tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal tersebut dikembangkan dan

dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan agar pembelajaran sejarah lokal.

Waterman (2013: 282) menjelaskan Discovery adalah model yang

digunakan untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri,

menyelidiki sendiri, maka akan diperoleh hasil yang setia dan tahan lama dalam

ingatan. Melalui belajar penemuan, peserta didik dapat belajar berpikir melalui

hasil analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Miles & Michael (1992: 44) menjelaskanbahwa dalam sistem pembelajaran

dengan penemuan. Artinya, peserta didik didorong untuk belajar sebagian besar

sejarah, melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan menggunakan konsep-
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konsep dan prinsip-prinsip yang ada, lalu guru mendorong peserta didik untuk

memiliki pengalaman yang memungkinkan peserta didik tersebut dapat

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri, dengan demikian dapat

ditarik kesimpulan bahwas penelitian yang dilakukan penulis terhadap kesadaran

sejarah yang dimiliki peserta didik SMANegeri di kota Pangkalan Kerinci terhadap

pembelajaran sejarah lokal upacara adat Belian belum berjalan efektif dan optimal.

Guru harus aktif melakukan pembaharuan pengembangan model dan media

pembelajaran yang lebih interaktif, moderen, maju, komunikatif, serta yang paling

penting adalah sesuai dengan kebutuhan, salah satunya melalui media Digital Book

sejarah lokal upacara adat Belian, sehingga cara ini memudahkan pembelajaran

sejarah lokal tidak membosankan, serta peserta didik dapat mengilhami nilai-nili

kultur dari prosesi upacara Belian tersebut sebagai pedoman hidup.

Upaya meningkatkan kesadaran sejarah pada diri peserta didik tidak harus

membawa peserta didik untuk terjun langsung ke lapangan melihat prosesi upacara

adat Belian tersebut. Pembelajaran sejarah lokal mengenai nilai-nilai upacara adat

Belian dapat dilakukan melalui Digital Book berbasis android dengan desain 4

dimensi dan menggunakan sistemasi berbentuk Epub. Penyajian model

pengembangan digital book upacara adat Belian berhubungan dengan sejarah, nilai-

nilai historis, dan prosesi upacara adat Belian sehingga dapat tersampaikan secara

mudah oleh guru saat di kelas.

Mengacu kepada tujuan penelitian yang dibahas, pengembangan media

Digital Book upacara adat Belian sebagai media belajar yang dapat membantu

peserta didik agar lebih interaktif dan komunikatif saat belajar, selain itu melalui

media Digital Book tersebut peserta didik dapat mengilhami nilai-nilai kesadaran

sejarah yang termuat di dalamnya, terkhusus yaitu nilai-nilai kehidupan masyarakat

melayu suku Petalangan yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan peserta didik,

sehingga peserta didik tidak menjadi pribadi yang lupa akan jati dirinya sendiri dan

tetap berbudaya.

Peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang unggul dalam bidang

akademik namun juga memilii kepribadian yang baik, serta sesuai dengan ajaran

agama. Hofstede (1991: 91) menjelaskan berikut ini, tiga langkah cara guru dalam
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upaya melakukan komunikasi terbaik, meliputi :

1. Mengajarkan kepada peserta didik tentang pentingnya memiliki kesadaran-

kesadaran terhadap penerimaan dan perbedaan perilaku.

2. Membimbing peserta didik agar dapat memiliki pengetahuan untuk mamahami

berbagai macam bentuk perbedaan yang dimiliki antara peserta didik dengan

karakter yang berbeda tersebut.

3. Melatih peserta didik untuk dapat melatih keterampilan komunikasi yang bersifat

non verbal, di dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Digital Book merupakan media yang dapat dijadikan sebagai sarana efektif

oleh guru untuk memberikan stimulus kepada peserta didik, agar dapat mengikuti

kegiatan pembelajaran dengan lancar dan mengilami nili-nilai kehidupan. Bates

(1997: 60), mengemukakan Epub sebagai aplikasi yang menggantikan peran Open

eBook sebagai format buku terbuka. Menurut Hanson (1987: 7) Epub terdiri atas

file multimedia, html5, css, xhtml, xml yang dikemas satu folder atau file.

(Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning

Centre (SEAMOLEC).

Epub dapat dibaca di berbagai perangkat elektronik seperti komputer,

laptop, dan android, (Bull & Dawson,1999: 38). Epub yang digunakan adalah versi

3.0 yang dapat memungkinkan pembuat menyertakan media seperti audio, video,

dan gambar dalam buku digital (Jie&Yi, 2010: 199). Tujuan menggunakan Digital

Book berbasis Epub adalah agar peserta didik lebih tertarik terhadap materi yang

akan disampaikan serta selaras dengan kemajuan pendidikan Indonesia saat ini,

telah mengikuti perkembangan era digital moderen di zaman 4.0.

Teori Humanistik dipilih peneliti sebagai landasan untuk mengembangkan

Digital Book pembelajaran materi tentang upacara adat Belian beserta nilai-nilai

kebudayaan yang terkandung di dalamnya, tujuannya untuk pusat belajar atau pusat

kegiatan di dalam kelas yang dapat memungkinkan peserta didik untuk

mengeksplorasikan bidang-bidang pelajarannya tersebut Cohen, dkk (1991: 10),

mendefinisikan teori Humanistik dipilih penulis karena dapat memberikan petunjuk

bagi peserta didik untuk mempelajari banyak topik tanpa hadirnya seorang guru di

kelas, dengan begitu cara ini dapat membantu guru dalam mencatat partisipasi
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kemajuan peserta didik untuk dibicarakan guru. Penyampaian materi mengenai

unsur-unsur nilai tradisi yang terdapat di dalam pembelajaran pengenalan nilai-nilai

sejarah lokal upacara adat Belian berjalan efektif jika disampaikan melalui model

pembelajaran berbentuk Discovery berbasis Digital Book atau Buku Digital dengan

format tipe Elecktronic Publication (EPub) yang telah disepekati oleh International

Digital Publishing Forum (IDPF).

Digital Book merupakan contoh pembaharuan yang efektif untuk

menciptakan media pembelajaran yang lebih komunikatif di era digital 4.0 saat ini.

Abraham (1994: 22) menjelaskan pendekatan Humanistik dalam proses

pembelajaran merupakan serangkaian proses yang dapat dilalui untuk membatnu

peserta didik mengaktualisasi dirinya pada kegiatan belajar diharapkan individu

dapat memahami dirinya menjadi lebih baik, berikut ini manfaat yang dapat

dirasakan oleh peserta didik dari pendekatan Humanistik tersebut, yaitu:

1. Mampu membantu peserta didik mengubah sikap atau perilaku, dari awalnya

tidak baik lalu berubah menjadi lebih menjadi baik.

2. Membiasakan individu untuk senantiasa berperilaku demokratis, partisipatif, dan

humanis.

3. Menjadikan peserta didik sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan,

kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide maupun gagasan.

4. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu.

Wakamoto (2001: 12) menjelaskan tujuan pendekatan Humanistik adalah

sikap untuk memanusikan manusia, sehingga peserta didik dapat lebih mudah

dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri dan

pendidik harus mampu mengarahkan (menjadi fasilitator) tanpa ikut terlibat pada

proses pengendalian diri peserta didik yang diharapkan dapat tercapai tujuan

pembelajaran.

Pengembangan media pembelajaran melalui Digital Book sejarah lokal

upacara adat Belian, adalah upaya efektif untuk meningkatkan kesadaran sejarah,

alasannya sederhana dikarenakan ini merupakan sebuah upaya yang sangat efektif

untuk meminimalisir sikap tidak acuh dan ketidakpedulian peserta didik terhadap

pembelajaran sejarah lokal yang ada, menumbuhkan kembali identitas diri, identitas
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budaya, dan identitas kesadaran sejarah pada diri peserta didik yang mulai luntur,

sehingga nilai-nilai tradisi adat istiadat yang tercermin di dalam upacara adat Belian

senantiasa selalu terimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi untuk membatas penelitian agar penulis dapat

mendapatkan data yang relavan dan tidak relavan. Tingkat kefokusan penelitian

mengacu kepada urgensi mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran sejarah

peserta didik SMA melalui media digital book yang interaktif dengan model belajar

Discovery Learning dan pendekatan Humanistik. Penelitian hanya fokus membahas

tentang Pengembangan Media Digital Book Upacara Adat Belian Dalam

Meningkatkan Kesadaran Sejarah Peserta Didik SMA di Kota Pangkalan Kerinci,

yang menjadi objek utamanya adalah nilai-nilai upacara adat Belian sebagai contoh

sejarah lokal masyarakat suku Petalangan, sehingga peserta didik dapat memahami

dan mengetahui nilai-nilai historis, budaya, religious, dan sosial.

C. RumusanMasalah

Berikut ini, rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana model pembelajaran sejarah lokal yang selama ini diterapkan di SMA

Negeri 1 Pangkalan Kerinci, SMANegeri 2 Pangkalan Kerinci, dan SMANegeri

Bernas Pangkalan Kerinci?

2. Apakah digital book sejarah lokal upacara adat Belian layak digunakan untuk

meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci?

3. Apakah pengembangan model pembelajaran digital book sejarah lokal upacara

adat Belian melalui Discovery Learning dan pendekatan Humanistik efektif

untuk menumbuhkan kesadaran sejarah siswa SMA di kota Pangkalan Kerinci?

4. Apakah keunggulan dari menggunakan media pembelajaran digital book upacara

adat Belian dibandingkan digital book sejarah lainnya?
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D. Tujuan Penulisan

Berikut ini tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Mendeskripsikan model pembelajaran sejarah lokal yang selama ini diterapkan

di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dan

SMA Negeri Bernas Pangkalan Kerinci

2. Menganalisis kelayakan digital book sejarah lokal upacara adat Belian untuk

meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik SMA di kota Pangkalan Kerinci.

3. Mendeskripsikan keefektifan pengembangan model pembelajaran digital book

sejarah lokal upacara adat Belian melalui Discovery learning dan Pendekatan

Humanistik untuk menumbuhkan kesadaran sejarah siswa SMA di kota

Pangkalan Kerinci.

4. Mendeskripsikan keunggulan dari menggunakan media pembelajaran digital

book upacara adat Belian dibandingkan digital book sejarah lainnya.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti untuk memperoleh representasi mengenai nilai kearifan lokal

upacara adat Belian sebagai bahan utama dalam pembelajaran sejarah lokal,

kemudian hasil dari penelitian ini untuk ilmu pengetahuan dapat menjadi sumber

pemikiran akan ilmu pendidikan pada umumnya dan bagi pendidikan sejarah

khususnya sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran sejarah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru sejarah dalam

mengeloborasikan model pembelajaran serta materi berbasis nilai-nilai sejarah

lokal serta melaksanakan pembelajaran sejarah secara tepat dan dapat

membantu memberikan pengetahuan guru sejarah mengenai pentingnya

melakukan pengembangan media pembelajaran sejarah lokal buku digital

(digital book) agar pembelajaran lebih komunikatif dan efektif sehingga usaha

pelestarian pengembangan nilai sejarah dalam upacara adat Belian kepada
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peserta didik dapat terwujud.

b. Bagi Sekolah atau pihak Pengelola Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai sejauh mana pendapat

dan persepsi dari pihak sekolah menanggapai kurikulum 2013 yaitu membahan

rencana pembelajaran yang telah disusun secara akurat dan tepat, sehingga

pihak sekolah dapat memberikan solusi untuk ikut menangani masalah-

masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran sejarah sedang berlangsung

mislanya berbasis nilai-nilai kesejarahan yang termuat dalam sejarah lokal

upacara adat Belian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat agar mengetahui makna penting

nilai-nilai kehidupan yang temuat di dalam sejarah lokal upacara adat Belian.

F. Asumsi dan Keterbatasan

Asumsi yang termuat di dalam penelitian pengembangan model digital book

upacara adat Belian melalui Discovery Learning dan Pendekatan Humanistik sangat

membantu menumbuhkan kesadarana sejarah peserta didik SMA di SMAN 1

Pangkalan Kerinci, SMAN 2 Pangkalan Kerinci, dan SMAN Bernas Pangkalan

Kerinci, berikut ini asumsi tersebut yaitu :

1. Asumsi Pengembangan

a. Model pengembangan media pembelajaran sejarah melaui digital book upacara

adat Belian melalui Dicovery Learning mampu membantu menumbuhkan

kembali kesadaran sejarah yang dimiliki peserta didik agar dapat menilai dan

membawa nilai-nilai kehidupan yang terdapat didalm sejarah lokal upacara

adat Belian sebagai pengalaman hidup yang nyata.

b. Peserta didik dapat belajar mandiri tanpa pengawasan guru

c. Validator merupakan dosen yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan

bernanung dalam bidang materi serta model pembelajaran sejarah berbassi

digital book.

d. Item-item yang termuat di dalam angket validasimenyajikan hasil dari

penilaian produk secara komprehensif dengan menyatakan bahwa produk
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tersebut tela layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran terbarukan.

e. Dosen pembimbing dapat memahami standar pembuatan model pembelajaran

sejarah yang akan dikembangkan, salah satunya adalah mengembangkan

Digital Book dalam bentuk desain dan fisik yang biasa menjadi digital book

interaktif berbasis Epub yang dapat terkoneksi langsung dengan Youtobe, QR

Code, dan kuis interaktif via Googleform.

2. Keterbatasan

Berikut ini asumsi dan keterbatasan yang dibahas di dalam penelitian ini, yaitu :

a. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini merupaka pengembangan dari model

pembelajaran sejarah digital book sebelumnya berisi tentang materi nilai-nilai

sejarah lokal upacara adat Belian melalui Discovery Learning.

b. Pengembangan model pembelajaran digital book sejarah lokal upacara adat

Belian dengan pendekatn Humanistik.

c. Validasi media dan materi dilakukan langsung oleh validator ahli media dan

validator ahlim materi melalui pengujian secara empiris (fakta di lapangan).

d. Uji coba media digital book upacara adat Belian dilakukan di SMA Negeri 1

Pangkalan Kerinci, SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dan SMA Negeri Bernas

Pangkalan Kerinci.
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