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ABSTRAK
Pembelajaran sejarah memiliki karakteristik khusus dalam tujuan
pencapaiannya terutama menyangkut tertanamkannya nilai-nilai kesadaran
sejarah dan nasionalisme, di samping kemampuan akademik siswa. Untuk
menanamkan nilai-nilai tersebut, maka perlu pembelajaran yang inovatif
sehingga perlu pendukung agar pembelajaran sejarah menjadi berkualitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pembelajaran sejarah di
SMA 5 Yogyakarta selama ini, dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung
kualitas pembelajaran sejarah di SMA tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh
kenyataan bahwa SMA 5 Yogyakarta tergolong sekolah yang memiliki tingkat
keberhasilan tinggi dalam proses pembelajaran maupun dalam realitas
outputnya.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
yang bersifat naturalistik. Sedangkan strategi yang digunakan mengingat
penelitian tersebut sudah direncanakan secara terperinci dalam proposal
sebelum peneliti terjun ke lapangan, maka strateginya yang cocok adalah
embedded research (penelitian terpancang). Adapun langkah-langkahnya
adalah 1) pengumpulan sumber melalui wawancara, observasi, dan teknik
dokumentasi); 2) mereduksi data dengan tujuan untuk menyederhanakan dan
mengkategorisasi data; 3) menyajikan data dalam bentuk deskripsi memorial;
4) menarik kesimpulan sebagai hasil interpretasi; 5) mengajukan rekomendasi
berupa implikasi; dan 6) menyusun laporan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pembelajaran
sejarah di SMA 5 Yogyakarta selama ini menunjukkan keanekaragaman
pencerminan dimana proses pembelajaran sudah berlangsung cukup baik.
Proses pembelajaran sejarah menunjukkan adanya kualitas proses dan hasil
pembelajaran. Penilaian yang dilaksanakan oleh guru juga sudah mencakup
penilaian proses dan produk pembelajaran. Selanjutnya melalui penelitian ini
ditemukan faktor-faktor yang mendukung kualitas pembelajaran di SMA 5
Yogyakarta tersebut yakni adanya kompetensi guru yang sudah memiliki
kompetensi dengan baik; adanya sikap siswa yang positif terhadap pelajaran
sejarah; adanya motivasi yang cukup tinggi untuk berprestasi dalam mata
pelajaran sejarah; sarana pembelajaran yang cukup memadai; dan iklim kelas
yang mendukung proses pembelajaran sejarah. Dengan demikian hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi
pimpinan sekolah maupun guru pada umumnya untuk senantiasa
memerhatikan faktor-faktor yang mendukung terwujudnya kualitas
pembelajaran.
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Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberikan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penelitian ini meskipun menemui berbagai hambatan baik teknis maupun
metodologis. Penelitian ini berjudul faktor-faktor pendukung kualitas
pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Namun demikian,
keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang
sangat besar kontribusinya bagi terselesaikannya penelitian ini. Oleh
karenaitu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih
yang dalam kepada:
1. Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini
sehingga penelitian tindakan ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang juga telah
memberi kesempatan kepada kami melalui terseleksinya proposal
penelitian kami di tingkat Sekolah, yang telah memuluskan jalannya
penelitian ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY yang juga telah mendorong kami
untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan profesi bagi kami yang
sangat kami hargai.
4. Kepala SMA 5 Yogyakarta yang telah dengan tulus bersedia
mengijinkan sekolah sebagai lokasi penelitian, dan sekaligus menjadi
kolaborator dalam penelitian ini.
5. Pak Edi, pak Bambang yang telah bersedia memberikan informasi yang
bermanfaat bagi penelitian ini, sehingga memudahkan dalam proses
penyelesaiannya.
6. Teman sejawat yang ikut mendukung terselesaikannya penelitian ini
kami sampaikan terima kasih yang tulus.
7. Berbagai pihak yang juga ikut berpartisipasi dalam penelitian ini kami
menyampaikan terima kasih yang amat dalam.
Namun demikian, bukan berarti hasil penelitian ini tidak terdapat
kekurangan dan kelemahan, tetapi justru kami merasa hasil penelitian ini
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masih jauh dari sempurna. Kami merasa demikian mengingat masih adanya
kendala-kendala

yang

kurang

mendukung

optimalnya

pelaksanaan

penelitian kami, seperti terbatasnya waktu dan kurangnya sarana pendukung
untuk kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempaatan ini kami
mengharapkan kepada berbagai pihak terutama pembaca untuk memberikan
masukkan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kebaikan
penelitian ini. Pun juga kepada para pengajar di di sekolah untuk secara
bersama sama meningkatkan kualitas proses pembelajaran, melalui
pengembangan berbagai model pembelajaran yang sifatnya dinamis, baik
secara mandiri maupun melalui penelitian yang sifatnya kontinum.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga
penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi kami, atau bahkan bagi para
pembaca yang bersedia untuk mengembangkannya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2010
Ketua Tim Peneliti,

Terry Irenewaty, M.Hum.
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