KUALITAS PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI 5
YOGYAKARTA1
ABSTRACT
Using kualitative analysis technique and interpretation in this study, it can be
concluded that history teaching in SMA 5 Yogyakarta to have good quality.
Facing this matter, hence teacher-autonomous concept has a lot of meaning to
constraint the obstruction of reform in history instruction. Teachers have the
freedom in history teaching which not only fetched up all standing at
curriculum rule. Thereby the obligation of teacher is to develop the
curriculum, and make it the only source, whwrwas standard of full national
history instruction represent the teacher responsibility. The quality of an
history instructional program is comparised of three elements, materials (and
equipment), activities, and people.
A. Pendahuluan
Keberhasilan tujuan pendidikan (output),

sangat ditentukan oleh

implementasinya (proses), dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh
tingkat kesiapan segala hal (input) yang diperlukan untuk berlangsungnya
implementasi. Keyakinan ini berangkat dari kenyataan bahwa kehidupan
diciptakan oleh-Nya serba sistem (utuh dan benar) dengan catatan utuh dan
benar menurut hukum-hukum ketetapan-Nya. Jika demikian halnya, tidak
boleh berpikir dan bertindak secara parsial apalagi parosial dalam
melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Sebaliknya, perlu berpikir dan
bertindak secara holistik, integratif, terpadu dalam rangka untuk mencapai
tujuan pendidikan dan pengajaran.
Sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen konteks, input, proses,
output, dan outcome. Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh
pada proses, proses berpengaruh pada output, serta output berpengaruh pada
outcome. Dalam sebuah sistem, terbentuk sub-sub sistem yang secara sinergis
saling mendukung dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan program dalam
hal ini adalah program pendidikan sejarah.
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Proses belajar mengajar merupakan proses yang terpenting karena dari
sinilah terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Di sini
pula campur tangan langsung antara pendidik dan peserta didik berlangsung
sehingga dapat dipastikan bahwa hasil pendidikan sangat tergantung dari
perilaku pendidik dan perilaku peserta didik. Dengan demikian dapat diyakini
bahwa perubahan hanya akan terjadi jika terjadi perubahan perilaku pendidik
dan peserta didik. Dengan demikian posisi pengajar dan peserta didik
memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri
dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal tersebut
merupakan rangkaian utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Persiapan
belajar mengajar merupakan penyiapan satuap acara pelajaran (SAP) yang
meliputi antara lain standar kompetensi dan kompetensi dasar, alat evaluasi,
bahan ajar, metode pembelajaran, media/alat peraga pendidikan, fasilitas,
waktu, tempat, dana, harapan-harapan, dan perangkat informasi yang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Kesiapan
siswa, baik fisik maupun mental, juga merupakan hal penting. Jadi esensi
persiapan proses belajar mengajar adalah kesiapan segala hal yang diperlukan
untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

B. Idealitas Pembelajaran Sejarah
Pelaksanaan proses belajar mengajar, merupakan kejadian atau
peristiwa interaksi antara pendidik dan peserta didik yang diharapkan
menghasilkan perubahan pada peserta didik, dari belum mampu menjadi
mampu, dari belum terdidik menjadi terdidik, dari belum kompeten menjadi
kompeten. Inti dari proses belajar mengajar adalah efektivitasnya. Tingkat
efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pendidik dan
perilaku peserta didik. Perilaku pendidik yang efektif, antara lain mengajarnya
jelas, menggunakan variasi metode pembelajaran, menggunakan variasi
media/alat peraga pendidikan, antusiasme, memberdayakan peserta didik,
menggunakan pembelajaran kontekstual (contextual-teaching and learning),
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menggunakan jenis pertanyaan yang membangkitkan, dan lain sebagainya.
Sedang perilaku peserta didik, antara lain motivasi atau semangat belajar,
keseriusan, perhatian, karajinan, kedisiplinan, keingintahuan, pencatatan,
pertanyaan, senang melakukan latihan soal, dan sikap belajar yang positif.
Pembelajaran semacam ini akan berjalan efektif melalui pendekatan
konstruktivistik.
Untuk mewujudkan tingkat efektivitas yang tinggi dari perilaku
pendidik dan peserta didik, perlu dipilih strategi proses pembelajaran
kontekstual yang efektif dan bermakna dengan mendekatkan pada realitas dan
pengalaman. Jenis realita bisa asli atau tiruan, dan jenis pengalaman bisa
kongkret atau abstrak. Pendekatan proses belajar mengajar akan menekankan
pada student centered, reflective learning, active learning, enjoyble dan joyful
learning, cooperative learning, quantum learning, learning revolution, dan
contectual learning. Tujuan pembelajaran sejarahadalah untuk menumbuhkan
nasionalisme dan integrasi nasional, maka pendekatan yang cocok adalah
pendekatan multiperspektif dan multikultural (Wiriaatmadja, 2004: 62).
Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk mendapatkan
informasi tentang hasil pembelajaran. Dengan demikian fokus evaluasi
pembelajaran adalah pada hasil, baik hasil yang berupa proses maupun
produk. Informasi hasil pembelajaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil
pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika hasil nyata pembelajaran sesuai
dengan hasil yang ditetapkan, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif.
Sebaliknya, jika hasil nyata pembelajaran tidak sesuai dengan hasil
pembelajaran yang ditetapkan, maka pembelajaran dikatakan kurang efektif.
Pendidik menggunakan berbagai alat evaluasi sesuai karakteristik kompetensi
yang harus dicapai oleh siswa.
Dalam rangka pengembangan pembelajaran sejarah agar lebih
fungsional dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, maka
terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat perhatian, yaitu:
pertama, untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas dan daya inovatif
diperlukan agar suatu bangsa bukan hanya sekedar manjadi konsumen IPTEK,
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konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai dari luar secara pasif,
melainkan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan IPTEK.
Oleh karenanya, sikap, motivasi, dan kreativitas perlu dikembangkan melalui
penciptaan situasi proses belajar mengajar yang dinamis di mana pengajar
mendorong vitalitas dan kreativitas peserta didik untuk mengembangkan diri.
Kedua, peserta didik akan dapat mengembangkan daya kreativitasnya apabila
proses belajar mengajar dilaksanakan secara terprogram, sistemis dan
sistematis, serta ditopang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Ketiga, dalam proses pengembangan kematangan intelektualnya,
peserta didik perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis.
Dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas
agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah.
Keempat, peserta didik harus diberi internalisasi dan keteladanan, dimana
mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini
dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan
kemampuan adaptabilitas yang tinggi. Dalam pendekatan ini perlu
diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang
kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif. Oleh karena itu,
diperlukan kinerja guru yang mendukung pencapaian kualitas tersebut.
C. Kualitas Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan
pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas dan
kepribadian bangsa melalui proses belajar mengajar. Keberhasilan ini akan
ditopang oleh berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan
metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Sistem kegiatan pendidikan dan
pembelajaran adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan
sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam
rangka untuk membangun dan mengembangkan diri (Bela H. Banathy, 1992 :
175). Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai sub
sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan usaha pembandingan
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dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian
lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan
motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Di dalam
pembelajaran sejarah, masih banyak kiranya hal yang perlu dibenahi, misalnya
tentang porsi pembelajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan
afektif. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah.
Pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu
mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang
demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau
siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari
sejarah (Soedjatmoko, 1976 : 15).
Keberhasilan program pembelajaran sangat

ditentukan oleh tinggi

rendahnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh
ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, aktivitas dan kreativitas guru
dan siswa dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan
berkualitas apabila didukung oleh guru yang professional memiliki
kompetensi professional, pedagogik, kepribadian, dan sosial (UU Guru dan
Dosen Pasal 10). Di samping itu, kualitas pembelajaran juga dapat maksimal
jika didukung oleh siswa yang berkualitas (cerdas, memiliki motivasi belajar
yang tinggi dan

sikap positif dalam belajar), dan didukung sarana dan

prasarana pembelajaran yang memadai. Guru yang profesional akan
memungkinkan memiliki kinerja yang baik, begitu pula dengan siswa yang
berkualitas memungkinan siswa memiliki perilaku yang positif dalam kegiatan
belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa yang positif
akan mewujudkan budaya kelas yang positif dan impresif atau iklim kelas
(classroom climate) yang mendukung untuk proses belajar siswa. Dengan
demikian, seluruh pendukung kegiatan belajar mengajar harus tersedia
sebagaimana dikatakan Cox (2006: 8) bahwa: ”the quality of an instructional
program is comparised of three elements, materials (and equipment),
activities, and people”.
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Secara garis besar, terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi
keberhasilan belajar siswa, yakni ketersediaan dan dukungan input dan serta
kualitas proses pembelajaran. Input terdiri dari siswa, guru, dan sarana serta
prasarana

pembelajaran.

Kualitas

pembelajaran

adalah

ukuran

yang

menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi guru dengan siswa dalam
proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kegiatan
belajar mengajar tersebut dilaksanakan dalam suasana tertentu dengan
dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tertentu tertentu pula. Oleh
karena itu, keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada: guru,
siswa, sarana pembelajaran, lingkungan kelas, dan budaya kelas. Semua
indikator tersebut harus saling mendukung dalam sebuah sistem kegiatan
pembelajaran yang berkualitas.
Untuk mengetahui tingkat kualitas pembelajaran dalam kegiatan belajar
mengajar, maka perlu diketahui dan dirumuskan indikator-indikator kualitas
pembelajaran. Morrison, Mokashi & Cotter (2006: 4-21) dalam risetnya telah
merumuskan 44 indikator kualitas pembelajaran yang reduksi kedalam 10
indikator. Kesepuluh indikator kualitas pembelajaran tersebut meliputi: 1)
Rich and stimulating physical environment; 2) Classroom climate condusive
to learning; 3) Clear and high expectation for all student; 4) Coherent,
focused instruction; 5) Thoughtful discourse; 6) Authentic learning; 7)
Regular diagnostic assessment for learning; 8) Reading and writing as
essential activities; 9) Mathematical reasoning; 10) Effective use of
technology.
Kualitas pembelajaran berdasarkan pendapat di atas dikatakan baik
apabila: 1) lingkungan fisik mampu menumbuhkan semangat siswa untuk
belajar; 2) iklim kelas kondusif untuk belajar; 3) guru menyampaikan
pelajaran dengan jelas dan semua siswa mempunyai keinginan untuk berhasil;
4) guru menyampaikan pelajaran secara sistematis dan terfokus; 5) guru
menyajikan materi dengan bijaksana; 6) pembelajaran bersifat riil (autentik
dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan siswa); 7) ada penilaian
diagnostik yang dilakukan secara periodik ; 8) membaca dan menulis sebagai
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kegiatan yang esensial dalam pembelajaran; 9) menggunakan pertimbangan
yang rasional dalam memecahkan masalah; 10) menggunakan teknologi
pembelajaran, baik untuk mengajar maupun kegiatan belajar siswa.
Berdasarkan indicator-indikator di atas, maka indikator kualitas
pembelajaran untuk kualitas pembelajaran sejarah direduksi menjadi 5
indikator, yang dianggap memiliki peranan cukup besar dalam menentukan
kualitas pembelajaran. Kelima indikator tersebut adalah: kinerja guru dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas, sarana pembelajaran sejarah, budaya atau
iklim kelas, sikap siswa terhadap pelajaran sejarah, dan motivasi belajar siswa.

D. Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam studi ini, yang lebih
mengutamakan pada masalah makna/persepsi, maka jenis penelitian dengan
strateginya

yang relevan adalah studi kualitatif. Dengan penelitian ini

diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dan kauantitatif
dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna. Pada tiap-tiap obyek
akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan
perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir,
1996: 243). Karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan
dalam proposal sebelum terjun ke lapangan, maka jenis strategi penelitian ini
secara lebih spesifik dapat disebut sebagai studi terpancang (embedded study
research)(Yin, 1987: 136).
Dengan mengenal dan memahami karakter penelitian kualtatif, dapat
mempermudah peneliti dalam mengambil arah dan jalur yang tepat dalam
mengumpulkan

data,

menganalisis

maupun

mengembangkan

laporan

penelitian. Studi kasus didasarkan pada teknik-teknik yang sama dalam
kelaziman yang berlaku pada strategi historis-kritis, tetapi dengan menambah
dua sumber bukti yang akurat yaitu observasi langsung dan wawancara
sistemik. Meskipun studi kasus dan historis-kritis terjadi tumpang tindih,
tetapi kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuan untuk
berkomunikasi dengan beragam sumber.
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Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok yakni: Pertama,
riset kualitatif mempunyai latar alami karena sumber datanya yang langsung
dari perisetnya, maksudnya data dikumpulkan dari sumbernya langsung, dan
peneliti merupakan instrumennya; kedua riset kualitatif ini bersifat deskriptif;
ketiga periset kualitatif lebih memperhatikan proses dan produk yang
bermakna; keempat, periset kualitatif cenderung menganalisa datanya secara
induktif, maksudnya data yang dikumpulkan bukanlah untuk mendukung atau
menolak hipotesis, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah
terkumpul dan dikelompokan bersama; kelima, “makna” merupakan soal
esensial perhatian utamanya.

E. Profil SMA Negeri 5 Yogyakarta
1. Sejarah SMA 5 Yogyakarta
Berawal dari prakarsa para tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat
di Yogyakarta yang antara lain Bapak R. DS. Hadiwidjono, Bapak JudjanaL,
Prof. Ir Haryono, Prof. Ir Supardi, Prof. Suhardi, SH, pada tanggal 17
september 1949, SMA Negeri 5 Yogyakarta secara resmi dapat didirikan
dengan nama Sekolah Menengah Umum Atas Bagian Yuridis Ekonomi
(SMA/AC) dan menempati gedung SMA Putri Stella Duce Yogyakarta.
Pada tanggal 27 Oktover 1949, melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan nomor 210 B, SMA C memperoleh status menjadi SMA
Bagian C Negeri. Sebagai kepala sekolah adalah Bapak R.D.S Hadiwijana.
Tanggal 31 maret 1950 pimpinan sekolah yang diserah terimakan kepada
Bapak Suwito Puspo Kusumo, yang selanjutnya diserahkan kepada Bapak
RA Djoko Tirto, SH. Dibawah pimpinan Bapak R.A Djoko, SH SMA
bagian C berkembang pesat.
Tanggal 21 Juli 1952 melalui SK Menteri Pendidikn& Keudayaan
nomor 3094/B, SMA/C dipecah menjadi 2 sekolah yaitu:
a.

MA Bagian C Negeri dibawah pimpinan Bapak Parwanto SH yang
menempati gedung di Jalan Pogung No 2 Kotabaru, Yogyakarta, masuk
pada siang hari (sekarang menjadi SMA N 5 Yogyakarta).
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b. SMA Bagian C Negeri II dipimpin Bapak RA Djoko Tirtono SH yang
menempati gedung yang sama tetapi masuk pada pagi hari (sekarang
menjadi SMA N 6 Yogyakarta).
Untuk mengantisipasi kemajuan jaman dengan mneyiapkan siswa
untuk dapat melanjutkan ke Perguruan tinggi, maka pada tanggal 1 gustus
1959 SMA Negeri V Bagian C dijadikan SMA Negeri V bagian A-C. Pada
tahun tersebut berhasil dibakukan : 1) peraturan dan tata tertib sekolah; 2)
Lagu Mars Puspanegara; 3) Lambang sekolah “Puspanegara“ yang memiliki
tugas suci “Trus Hakarya Ruming Praja“ mengandung makna agar nantinya
para siswa SMA N 5 Yogyakarta terus berkarya demi keharuman Negara
dan Bangsa.
Sejak resmi berdiri sampai saat ini, SMA N 5 Yogyakarta telah
mengalami berkali-kali pergantian Kepala Sekolah. Setiap kepemimpinan
membawa perubahan kearah peningkatan. Lebih dari 10 orang kepala
sekolah pernah menjabat dan memimpin di SMA N 5 Yogyakarta. Pada
tanggal 11 Juli 1999, SMA N 5 Yogyakarta diserah terimakan kepada
Bapak Drs Panut S, karena kepala sekolah sebelumnya yaitu Bapak Drs N
Ngabdurahim menjalani masa purna tugas. Bapak Drs. Panut S
menggantikan posisi beliau untuk beberapa saat hingga datang kepala
sekolah tetap yang baru.
Kepala sekolah yang baru datang pada bulan Desember 1999 yaitu
Bapak Drs Ilham. Pada periode ini. Bapak Drs. H Ilham memiliki program
utama meningkatkan ketakwaan sehingga pada saat itu salah satu wujudnya
adalah diresmikannya masjid SMA N 5 Yogyakarta dengan nama masjid
DARUSSALAM PUSPANEGARA. Beliau menjabat hingga purna tugas.
Pada bulan Desember 2001 Bapak Drs Timbul Mulyono, kepala sekolah
SMA N 7 Yogyakarta ditunjuk untuk menggantikan sementara posisi kepala
sekolah. Tanggal 25 Maret 2002 kepala sekolah dijabat oleh Bapak Drs. H
Abu Suwardi. Program beliau adalah pembangunan etos kerja pada semua
guru dan karyawan dan membangun kedisiplinan pada para siswa.
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Adapun visi SMA 5 Yogyakarta berusaha menciptkan manusia yang
memiliki citra moral, citra keceendekiawanan, citra kemandirian dan
berwawasan linkungan berdasarkan atas ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Sedangkan misinya adalah: 1) Terbentuknya insan pelajar yang
memiliki moral, perilaku yang baik, berbudi pekerti yang luhur berbudaya
bangsa Indonesia dan berakhlakul karimah berdasarkan aturan-aturan yang
berlaku baik di kalangan masyarakat, sekolah, negara maupun agama; 2)
Terbentuknya generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi berjiwa patriotis, nasionalis tanpa mengabaikan nilai-nilai norma
serta nilai-nilai luhur kebangsaan maupun keagamaan; 3) Terbentuknya
generasi yang berjiwa mandiri, senang beraktivitas dan berkreatifitas untuk
menatap kehidupan masa depan yang lebih cerah dalam menghadapi
berbagai tantangan di era globalisasi.

2. Faktor Pendukung Kualitas Pembelajaran Sejarah
Dalam proses pembelajaran sejarah, SMA 5 Yogyakarta sudah
mengacu dan menerapkan pada pencapaian tujuan pembelajaran sejarah
sebagaimana rambu-rambu di atas. Pencapaian tujuan pembelajaran selama ini
tidak hanya terfokus pada kecakapan akademik saja, melainkan juga sudah
menyentuh ranah kesadaran sejarah dan nasionalisme. Di samping itu di SMA
5 Yogyakarta juga menerapkan prinsip Penilaian Berbasis Kelas (PBK),
sehingga teknik penilaian tidak hanya menerapkan tes dan penilaian akhir saja,
melainkan juga dengan non-tes dan penilaian proses dalam kegiatan
pembelajaran. Dengan demikian, penilaian pembelajaran sejarah dilaksanakan
secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini tentunya dapat berhasil
karena dukungan kompetensi guru sejarah, iklim kelas, motivasi dan sikap
siswa, serta sarana pembelajaran sejarah.
Dalam hal ini, faktor yang cukup dominan dalam menentukan
keberhasilan program pembelajaran sejarah adalah kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, kualitas pelaksanaan pembelajaran akan sangat tergantung
pada sarana dan prasarana pembelajaran, aktivitas guru dan siswa dalam
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kegiatan

pembelajaran

dan

personal

yang

terlibat

dalam

kegiatan

pembelajaran baik itu guru dan siswa. Kualitas pembelajaran akan lebih baik
apabila melibatkan guru yang berkualitas (mempunyai kompetensi dalam
bidangnya), siswa yang berkualitas (cerdas, mempunyai motivasi belajar yang
tinggi dan mempunyai sikap yang positif dalam belajar) dan dengan didukung
sarana dan prasarana atau fasilitas pembelajaran yang cukup baik, baik dari
segi ketersediaan maupun pemanfaatan (utility)nya. Guru yang berkualitas
akan memungkinkan mempunyai kinerja yang baik, begitu juga dengan siswa
yang berkualitas memungkinan siswa mempunyai perilaku yang positif dalam
kegiatan pembelajaran. Interaksi antara keduanya memungkinkan terwujudnya
iklim kelas (classroom climate) yang cukup kondusif untuk proses belajar
siswa.
Kualitas pembelajaran merupakan ukuran yang menunjukkan
seberapa tinggi kualitas interaksi antara guru dengan siswa yang terjadi dalam
tempat pembelajaran (ruang kelas) untuk mencapai tujuan pembelajaran atau
mewujudkan kompetensi tertentu. Interaksi tersebut melibatkan guru dan
siswa yang dilakukan dalam lingkungan tertentu dengan dukungan sarana dan
prasarana tertentu. Dengan demikian keberhasilan proses pembelajaran atau
kualitas pembelajaran akan tergantung dan dipengaruhi oleh: guru, siswa,
fasilitas pembelajaran, lingkungan kelas, dan iklim kelas.
Sebagaimana dipaparkan dalam kajian teori di atas, kualitas
pembelajaran

dikatakan

baik

manakala

lingkungan

fisik

mampu

menumbuhkan semangat siswa untuk belajar; iklim kelas kondusif ; guru
menyampaikan pelajaran dengan

jelas; 4) pelajaran disampaikan secara

sistematis dan terfokus; guru menyajikan materi dengan bijaksana;
pembelajaran bersifat riil; ada penilaian diagnostik yang kontinyu; adanya
budaya membaca dan menulis; menggunakan pertimbangan rasional dalam
memecahkan masalah;

menggunakan teknologi pembelajaran, baik untuk

mengajar maupun kegiatan belajar siswa. Keberhasilan dalam pembelajaran
tidak hanya dipengaruhi oleh guru dan lingkungan saja, tetapi faktor siswa
cukup berperan, oleh karena itu dalam ini dimasukkan dua aspek baru dari sisi
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siswa, yaitu sikap dan motivasi belajar siswa. Di SMA 5 Yogyakarta,
indikator yang menjadi pendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah
adalah sebagai berikut.

F. Pembahasan dan Analisis
Kinerja guru atau (teacher performance), berkaitan dengan
kompetensi atau kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena
itu, untuk memiliki kinerja yang baik, guru harus didukung oleh kompetensi
yang baik pula. Dengan demikian, kinerja guru merupakan perwujudan
kompetensi yang meliputi kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan
tugas profesi dengan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam (Depdiknas, 2004
b: 11),

bahwa kinerja guru merupakan kemampuan guru untuk

mendemonstrasikan berbagai ketrampilan dan kompetensi yang dimilikinya.
Oleh karena itu esensi dari kinerja guru berarti kemampuan guru dalam
menunjukkan ketrampilan atau kompetensi yang dimilikinya dalam dunia
pendidikan. Dalam kasus SMA 5 Yogyakarta, kinerja guru selalu dievaluasi
oleh Kepala Sekolah dalam program suvervisi, sehingga baik tidaknya kinerja
guru selalu terpantau (G1).
Secara lebih spesifik, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
(2003: 89) merumuskan standar Kompetensi guru sebagai berikut: 1)
kompetensi pengelolaan pembelajaran yang terdiri atas: penyusunan rencana
pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi
belajar peserta didik dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi
belajar peserta didik, 2) kompetensi pengembangan profesi, dan 3) kompetensi
penguasaan akademik, yang terdiri atas pemahaman wawasan kependidikan
dan penguasaan kajian akademik.
Menurut pasal 28 ayat 3 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen kompetensi guru terdiri dari: a) kompetensi pedagogik; b)
kompetensi kepribadian; c) kompetensi profesional; dan, d) kompetensi sosial.
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Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan

berbagai

potensi

yang

dimilikinya.

Kompetensi

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam Standar Nasional

Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian
dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta
didik dan masyarakat sekitar.
Dengan demikian ujung tombak dari proses pendidikan adalah proses
pembelajaran, dengan demikian untuk memperbaiki kualitas pendidikan,
upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan tuntutan yang
tidak

bisa ditinggalkan,

karena tanpa adanya peningkatan

kualitas

pembelajaran, mustahil dapat meningkatkan kualitas output pendidikan,
karena output pendidikan tidak lain merupakan output dari proses
pembelajaran. Begitu juga hasil belajar siswa tidak akan terlepas dari
pengaruh kualitas pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya, karena
hasil belajar siwa tidak lain merupakan produk dari sebuah proses, yaitu
proses pembelajaran. Tentu saja kualitas proses juga tidak akan terlepas dari
pengaruh kualitas input. Hasil pembelajaran sejarah selain output berupa
kecakapan akademik, kecakapan personal dan kecakapan sosial, ada hasil
yang lain yaitu prestasi siswa dalam bermasyarakat (social achievement) yang
disebut outcome. Apabila pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka
keempat komponen tersebut (input, process, output dan outcome) saling
mempengaruhi satu dengan

yang lain. Keempat komponen sistem

pembelajaran sejarah tersebut dapat dibedakan menjadi: a) input dalam
pembelajaran sejarah meliputi: fasilitas pembelajaran yang tersedia (ruang
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kelas beserta kelengkapannya, media pembelajaran seperti peta, map, globe,
serta sumber belajar yang tersedia), kurikulum yang digunakan, kualitas guru
yang mengajar (latar belakang pendidikan, pengalaman, dan motivasi kerja),
dan kualitas siswa yang belajar (IQ, SQ, EQ, motivasi belajar, pengetahuan
dan pengalaman siswa) b) proses pembelajaran sejarah, dan c) output
pembelajaran sejarah (academic skill, personal skill dan social skill) dan
outcome pembelajaran sejarah dalam bentuk keberhasilan dalam masyarakat
(social achievement), baik masyarakat lokal, tegional, nasional maupun
internasional. Keberhasilan siswa dalam hidup masyarakat merupakan tujuan
akhir dari pembelajaran sejarah. Keempat komponen tersebut saling terkait
satu dengan yang lain.
Kemudian, sekolah sebagai lingkungan eksternal pembelajaran sejarah
akan mempengaruhi tersedianya input yang cukup baik, yaitu sarana dan
prasarana pembelajaran, kualitas guru dan kualitas siswa. Tersedianya input
yang baik akan memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran yang
lebih baik, karena dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang
baik akan memudahkan bagi guru maupun siswa dalam berinteraksi dalam
kegiatan pembelajaran. Tersedianya media pembelajaran akan memudahkan
guru dalam mengajar, tersedia sumber dan sarana belajar akan memudahkan
siswa dalam belajar. Adanya guru yang berkualitas memungkinkan
diperolehnya guru yang mempunyai kinerja lebih baik dalam pembelajaran di
kelas, sehingga memudahkan siswa dalam belajar, begitu juga dengan siswa
yang mempunyai kecerdasan, minat dan motivasi yang tinggi dalam
pembelajaran

sejarah

memungkinkan

terwujudnya

kualitas

proses

pembelajaran yang lebih baik. Tingginya kualitas pembelajaran akan mampu
meningkatkan kecakapan akademik, kecakapan personal maupun kecakapan
sosial siswa sebagai hasil proses pembelajaran, yang pada akhirnya akan
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam masyarakat, dengan
kata lain prestasi sosial (social achievement) siswa dalam masyarakat cukup
baik.
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Dalam konteks program pembelajaran, tanpa mengurangi arti penting
serta tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang lain, faktor kualitas
pembelajaran merupakan faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan
kualitas hasil proses pembelajaran yang pada akhirnya akan berujung pada
meningkatnya kualitas pendidikan, karena muara dari berbagai program
pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas.
Oleh karena itu untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran tidak
cukup hanya berdasarkan pada hasil penilaian hasil belajar siswa semata,
namun perlu juga memperhatikan hasil penilaian terhadap input serta kualitas
pembelajaran.
Sebagai proses identifikasi dan pemaknaan dari tahapan penelitian
yang mengarah pada substansi pembelajaran, maka dapat diinterpretasikan
bahwa proses pembelajaran sejarah untuk materi sejarah adalah lebih banyak
kepada teori-teori umum tentang pembelajaran. Dalam teori belajar-mengajar
yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh
keterampilan didaktik-metodik guru sangat terbukti dalam penelitian di SMA
5 Yogyakarta ini. Guru di samping sebagai fasilitator sebagaimana konsep
baru dalam proses pembelajaran, guru juga sebagai dinamisator dan sumber
inspirasi. Ini juga tidak menafikan prinsip student centered learning yang
mengharuskan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melainkan lebih dari
itu, bahwa dalam konsespi yang substantif, guru berperan sejak awal sehingga
ada pembelajaran yang erimbang´antara peran guru sebagai pendidik dan
pengajar, dan peran siswa sebagai pebelajar. Keseimbangan peran inilah yang
menunjukkan adanya kontinum pembelajaran yang bergerak dari strategi
ekspositori yang melibatkan peran penuh guru dalam proses pembelajaran
maupun bimbingan, hingga pada strategi inkuiri yang melibatkan peran siswa
secara penuh.
Kemudian sesuai dengan kompleksitas dan globalnya kecenderungan
dan perkembangan masyarakat dalam perjalanan sejarahnya, maka sudah pada
tempatnyalah apabila persepektif pengajaran sejarah berorientasi pada masa
depan. Hal ini berarti akan memerlukan orientasi, atau mungkin lebih tepat

15

perluasan wawasan pengajaran sejarah, yaitu dari orientasi pengajaran sejarah
yang menekankan aspek masa kelampauannya (past oriented), perlu diperluas
kearah orientasi pengajaran sejarah berwawasan masa depan (future oriented).
Penekanan wawasan pengajaran sejarah pada masa depan ini, pada dasarnya
juga sesuai dengan hakekat tujuan pendidikan yang mempersiapkan kehidupan
masa depan bagi generasi penerus. Konsep masa lampau adalah guru terbaik
bagi masa depan, dapat menjadi salah satu perspektif yang strategis dalam
menempatkan konsep wawasan masa depan dalam pengajaran sejarah yang
dinamis (Djoko Suryo: 2005: 3).
Sejalan dengan teori Fenton (1967: 262), bahwa berdasarkan
observasi terhadap strategi pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar
sejarah, ternyata strategi itu bergerak pada suatu kontinum dari strategi
ekspositori sampai pada strategi inkuiri Strategi ekspositori menunjukkan
keterlibatan pengajar secara penuh menuntut keterlibatan mental pengajar
untuk mampu memilih model dan metode mengajar yang sesuai dengan beban
dan isi materi serta tujuan yang akan dicapai. Penentuan terhadap satu model
mengajar akan membuka kemungkinan untuk menggunakan beberapa metode
mengajar. Guru SMA 5 Yogyakarta secara didaktik metodik menunjukkan
cara kerja yang optimal, dan terkesan bersikap inovatif terhadap dinamisasi
pembelajaran sejarah. Hal ini terbukti dengan proses penilaian terhadap siswa
yang tidak hanya penilaian produk saja, melainkan juga adanya penilaian
proses seperti pada tugas, proyek, dan penilaian unjuk kerja.
Gagasan ini berkaitan dengan usaha untuk memahami bagaimana para
siswa mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran. Selama ini sistem
evaluasi akhir yang cenderung hanya fokus pada hasil pembelajaran dengan
parameter para pendidik. Gagasan ini mendorong inisiasi lahirnya masukan
dan umpan balik dari mahasiswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan
pembelajaran yang telah berlangsung. Oleh karena itu sistem umpan balik
tidak hanya kesimpulan akhir perkuliahan, namun merupakan suatu proses
dalam relasi pembelajaran-pembelajaran yang terus menerus.
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Realitas yang selama ini terjadi, para pendidik hanya berkonsentrasi
pada disseminasi materi tanpa mempertimbangkan bagaimana proses tersebut
mempengaruhi peserta didik dan membentuk lingkungan pembelajaran.
Sistem umpan balik yang efektif bermaksud menjembatani gap yang ada
antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik
selayaknya meluangkan waktu diakhir kegiatan pembelajaran untuk menarik
kesimpulan umum dan mengadakan dialog dengan peserta didik. Pola
semacam ini memungkinkan terciptanya proses pembelajaran yang kondusif
(Carolin Rekar Murno, 2005).
Dengan demikian mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran
sejarah tidak cukup hanya berdasarkan penilaian hasil belajar siswa yang
terbatas pada aspek akademis saja, melainkan juga menjangkau penilaian hasil
belajar yang lain yakni kesadaran sejarah dan nasionalisme. Selain itu dalam
cara pandang sistem, penilaian perlu dilakukan terhadap input dan proses
pembelajaran yang telah berlangsung. Evaluasi program pembelajaran sejarah
yang didasarkan pada penilaian hasil belajar berupa kecakapan akademik saja,
merupakan kelemahan evaluasi program pembelajaran sejarah selama ini.
Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan evaluasi program pembelajaran
sejarah SMA maka perlu dilakukan secara lebih komprehensif yang tidak
hanya terfokus pada aspek output pembelajaran semata, melainkan juga
menyentuh ranah proses pembelajaran sejarah. Output pembelajaran tidak
hanya terfokus pada penilaian ketrampilan akademis (academic skill) tetapi
juga menyangkut penilaian terhadap kesadaran sejarah (historical awareness)
dan nasionalisme (nationalism). Terhadap kedua variabel yang disebut
terakhir tersebut perlu dilakukan karena sejarah merupakan bidang studi yang
mempersiapkan peserta didik yang memiliki kesadaran sejarah dan
nasionalisme sebagai pendukung character and nation building.
Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal istilah penilaian berbasis
kelas. Salah satu tujuan perlunya penilaian berbasis kelas yakni memberi
umpan balik (feed back) pada program jangka pendek yang dilakukan oleh
siswa dalam proses kegiatan belajar dan oleh guru dalam proses kegiatan
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mengajar sehingga masih memungkinkan untuk mengadakan perbaikan
(Depdiknas, 2003 b: 191). Dalam hal ini, objek penilaian berbasis kelas tidak
hanya terfokus pada hasil belajar semata, melainkan juga pada siswa dalam
proses belajar dan kinerja guru yang mengajar. Hasil penilaian berbasis kelas
memberikan feed back pada siswa maupun guru sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk mendukung
penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berbasis
kompetensi, maka perlu dikembangkan model evaluasi program pembelajaran
sejarah SMA yang lebih menyeluruh yang dapat digunakan oleh pimpinan
sekolah atau pimpinan sekolah untuk mengevaluasi program pembelajaran
yang telah disusun dan dilaksanakan oleh guru.
Hasil belajar mata pelajaran sejarah mencakup kecakapan akademik
(academic skill), kesadaran sejarah (historical awareness), dan nasionalisme
(nationalism).

Kecakapan akademik menyangkut ranah kognitif yang

mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
dalam pembelajaran yang bersumber dari kurikulum yang berlaku. Penilaian
kesadaran sejarah (historical awareness) meliputi kemampuan: 1) menghayati
makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang; 2)
mengenal diri sendiri dan bangsanya; 3) membudayakan sejarah bagi
pembinaan budaya bangsa; dan 4) menjaga peninggalan sejarah bangsa.
Sedangkan aspek nasionalisme (nationalism) menyangkut: 1) perasaan bangga
siswa sebagai bangsa Indonesia; 2) rasa cinta tanah air dan bangsa; 3) rela
berkorban demi bangsa; 4) menerima kemajemukan; 5) bangga pada budaya
yang beraneka ragam; 6) menghargai jasa para pahlawan; dan 7)
mengutamakan kepentingan kelompok.
Terdapat beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan untuk menilai
produk pembelajaran sejarah. Savage & Armstrong, dalam Widyoko (2007)
bahwa untuk menilai hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui: a). penilaian
secara informal meliputi observasi guru, diskusi guru dengan siswa, kliping
artikel surat kabar, dan teknik-teknik informasi lainnya; b) penilaian secara
formal, meliputi: rating scale, checklist, attitude inventories, tes isian, tes
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pilihan ganda, dan tes melengkapi. Sedangkan dalam Direktorat Tenaga
Kependidikan (Depdiknas, 2003 b: 11) dijelaskan bahwa penilaian dalam mata
pelajaran selain penilaian tertulis (pencil and paper test), dapat juga
menggunakan model penilaian unjuk kerja (performance assessment),
penugasan (project), produk (product), atau portopolio (portfolio).
Menurut Mardapi (2005: 77), sesuai dengan tujuannya, penilaian yang
digunakan di kelas bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: penilaian formatif
dan penilaian sumatif. Penilaian formatif merupakan bagian integral dari
proses pembelajaran peserta didik. Penilaian ini digunakan untuk memperoleh
umpan balik dari peserta didik untuk memperkuat proses pembelajaran dan
untuk membantu tenaga pendidik menentukan strategi pembelajaran yang
lebih tepat. Penilaian formatif dapat dilakukan melalui tugas-tugas, ulangan
singkat atau kuis, ulangan harian, dan atau tugas kegiatan praktek. Penilaian
ini dilakukan pada dasarnya untuk memperbaiki strategi pembelajaran.
Sedangkan penilaian sumatif dilakukan pada akhir blok pelajaran untuk
memberi indikasi tingkat pencapaian belajar peserta didik atau kompetensi
dasar yang dicapai peserta didik. Bentuk soal ulangan sumatif bisa berupa
pilihan ganda, uraian objektif, uraian bebas, tes praktek, dan lainnya.
Sependapat dengan itu Daliman (2003: 229) mengemukakan bahwa dalam
pembelajaran sejarah dapat dilakukan penilaian proses yang meliputi teknik
belajar, inisiatif, kemampuan berpendapat, motivasi, sikap, partisipasi, dan
ketepatan penyelesaian tugas. Sedangkan penilaian hasil pembelajarannya
meliputi kebenaran dan keluasan konsep, analisis kritis, kemampuan
rekonstruksi, historiografi, dan kemampuan aplikasi isu-isu penting.

G. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka
dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Sejarah di SMA 5 Yogyakarta
sebagai implementasi kurikulum nasional selama ini sudah menunjukkan
kualitas yang baik. Adanya faktor yang mendukung terhadap kualitas
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pembelajaran sejarah mrnjadikan materi sejarah dapat diselenggarakan secara
optimal. Indikator-indikator itu dapat bersifat internal maupun eksternal, yang
berdampak

baik

secara langsung maupun

tidak

langsung terhadap

keberhasilan proses maupun output. Dengan demikian diperlukan cara pikir
sistem yang mengevaluasi secara berkelanjutan penerapan KTSP Sejarah
secara cermat, yakni berdasarkan sudut pandang sistem yang meliputi
konteks, input, proses, dan output, sehingga pembelajaran sejarah dapat
memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik.
Indikator-indikator yang menjadi pendukung dalam implementasi
KTSP sejarah terutama dalam proses pembelajaran sejarah di SMA 5
Yogyakarta yakni meliputi: memadainya kompetensi guru baik yang
menyangkut kompetensi akademik, pedagogik, sosial, maupun kepribadian;
adanya sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah meskipun masih
terbatas; atsmospir atau budaya akademik yang kondusif; cukup positifnya
sikap siswa terhadap pelajaran sejarah; dan motivasi siswa dalam belajar
sejarah siswa yang cukup tinggi. Dengan demikian, indikator-indikator
tersebut perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian serius oleh seluruh
komponen sekolah secara sinergis, agar segala potensi tersebut terus menjadi
indikator pendukung untuk keberhasilan kegiatan atau program pembelajaran.
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