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Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya 
dalam Praksis Pembelajaran IPS bisa terjadi 

apabila:

1. Pembelajaran IPS difokuskan pada 
pengalaman sehari-hari siswa sebagai materi 
IPS/Sejarah

2. Guru IPS/Sejarah menempatkan diri sebagai 
pengembang kurikulum

3. Pembelajaran IPS menggunakan konsep ilmu 
sosial  

4. Pembelajaran IPS menggunakan pertanyaan-
pertanyaan kritis.  



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis Pembelajaran 
IPS bisa terjadi apabila:
1. Pembelajaran difokuskan pada pengalaman sehari-hari siswa sebagai 
materi IPS/Sejarah

Contoh:

1. Pengalaman Menonton TV dan Browsing Internet sebagai dasar untuk 
mengumpulkan informasi/sumber/heuristik dalam materi Sejarah di SMA 
Kelas 1 mengenai metodologi sejarah. 

Siswa menjadi pelaku sejarah pada jamannya apabila pengalaman itu 
menjadi kebiasaan positif untuk menyeleksi dan memproduksi informasi 
untuk pemberdayaan dirinya.

2. Pengalaman mengkonsumsi barang dalam materi mengenai produksi, 
distribusi dan konsumsi di SMP Kelas VII Sm 2 Mengenai Kegiatan 
Ekonomi Masyarakat. 

Siswa ditempatkan sebagai pelaku sejarah pada jamannya apabila proses 
pembelajaran IPS/Sejarah melatih mereka kemampuan menyeleksi 
barang sesuai dengan kebutuhan dan berlatih untuk mengembangkan 
sikap produktif untuk pemberdayaan dirinya.



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:
2. Guru IPS/Sejarah menempatkan diri sebagai pengembang 
kurikulum

Contoh:

1. KTSP, Silabus dan RPP bersifat transaksional, artinya kebutuhan 
siswa menjadi prioritas.  Contoh, secara otonom guru IPS di sekolah 
perkotaan dapat mengebangkan PBM IPS yang difokuskan pada 
kajian tentang etos kerja sebagai masyarakat industri yang produktif, 
berorientasi ke depan, menghormati waktu, taat pada aturan lalu 
lintas dan mampu bekerjasama dengan kelompok majemuk. 
Substansi materi tersebut terdapat dalam rumusan SK-KD IPS di SMP 
dan Sejarah di SMA.

2.     Guru IPS di sekolah pedesaan dapat menggali kearifan lokal yang 
memiliki nilai universal. Contoh konsep leuweung larangan di Jawa 
Barat dapat dikembangkan dalam PBM IPS tentang pentingnya 
beradaptasi dengan lingkungan, bersifat hemat dengan sumber daya 
alam, dan menumbuhkan kecintaan pada dunia agraris atau bahari di 
tengah-tengah bangsa agraris ini harus impor pangan dalam jumlah 
besar. 



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:
2. Guru IPS/Sejarah menempatkan diri sebagai pengembang 
kurikulum

1. Mengubah cara pandang tentang kurikulum dari 
kurikulum sebagai sebuah dokumen pelajaran yang 
harus disampaikan kepada para peserta didik menjadi 
kurikulum sebagai proses dialog antara guru dan 
siswa serta antara mereka dengan dokumen 
kurikulum.

2. Menempatkan pada siswa sebagai sebagai rekan 
dialog guru dan subjek pembelajaran

3. Penilaian pembelajaran yang diakukan bersifat open-
ended. 



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:
3. Pembelajaran IPS menggunakan konsep ilmu sosial 

Contoh :

Konsep dalam IPS seperti:

Nasionalisme, kemerdekaan,  entrepreneurship, adaptasi dengan lingkungan, 
relasi sosial. 

1. Konsep nasionalisme dalam sejarah dapat dikembangkan sebagai materi 
untuk menumbuhkan kecintaan pada negara serta ketrampilan 
intelektual dalam melawan penjajahan atau kerjasama dengan bangsa 
asing untuk kepentingan bersama. Kegiatan KBM dapat dilakukan 
dengan mengarang tentang misalnya “belajar dari kemajuan bangsa 
penjajah”. Konsep itu terdapat dalam SK-KD dalam IPS di SMP dan 
Sejarah di SMA/SMK.

2. Konsep entrepreneurship dalam IPS`SMP dapat dikembangkan sebagai 
materi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang dapat 
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan KBM dapat 
dilakukan dengan berlatih dan berceritera tentang anggaran belanja 
keluarga masing-masing. Seorang pelaku sejarah harus hemat dan bijak 
dalam mengatur anggaran rumah. Konsep itu terdapat dalam SK-KD IPS 
di SMP. 



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:
3. Pembelajaran IPS menggunakan konsep ilmu sosial 

Contoh :

Konsep dalam IPS seperti:

Nasionalisme, kemerdekaan,  entrepreneurship, adaptasi dengan lingkungan, relasi 
sosial. 

1. Konsep adaptasi dengan lingkungan dalam IPS dapat dikembangkan sebagai 
materi untuk menumbuhkan sikap dan perbuatan yang ramah pada lingkungan. 
Kegiatan KBM dapat dilakukan dengan mengarang tentang lingkungan hidup, 
praktek menanam pohon di halaman sekolah, praktek mematikan saklar listrik 
dan keran air saat tidak dipakai, dll. Seorang pelaku sejarah pada jamannhya 
nampak dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Konsep itu 
terdapat dalam SK-KD dalam IPS di SMP.

2. Konsep  relasi sosial dalam IPS`SMP dapat dikembangkan sebagai materi untuk 
menumbuhkan ketrampilan berkomunikasi, bekerjasama dengan kelompok yang 
majemuk, dan lain-lain. Kegiatan KBM dapat dilakukan melalui pembelajaran 
kooperatif, mengarang, inquiry materi belajar dari internet, dll. Seorang pelaku 
sejarah harus bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak. Konsep itu terdapat 
dalam SK-KD IPS di SMP. 



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:
4. Pembelajaran IPS menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis. 

1. Pertanyaan yang dikembangkan dalam PBM 
IPS tidak hanya menggunakan pertanyaan 
teknis (technical question), pertanyaan 
interpretatif (interpretative questions), 
melainkan juga pertanyaan kritis 
emansipatoris (emancipatory questions) .

2. Pertanyaan emansipatoris selalu 
memasukkan diri penanya di dalamnya. 
Maka penanya bisa menjadi pelaku sejarah 
pada jamannya.



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis Pembelajaran 
IPS bisa terjadi apabila:
4. Pembelajaran IPS menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis

Contoh: 

1. SK-KD Masa pendudukan Jepang di Indonesia SMP-SMA

(- Etos kerja seperti apa yang dapat saya tiru dan kembangkan dari 
etos kerja bangsa Jepang untuk memberdayakan diri saya?

- Mengapa kami  harus mengadopsi gaya harajuku padahal kami 
memiliki identitas lokal yang pas untuk kami?

2. SK-KD Kegiatan ekonomi masyarakat,  di SMP.

(- Mengapa saya meminta dibelikan motor Suprafit padahal orang tua saya 
miskin?

- Bagaimana bangsa kami bisa menciptakan merek motor sendiri.

- Mengapa bangsa agraris ini harus impor pangan dari negara industri 
dan pemikiran apa yang dapat saya sumbangkan agar pertanyaan 
maju.



Siswa Sebagai pelaku Sejarah pada Jamannya  dalam Praksis 
Pembelajaran IPS bisa terjadi apabila:

4. Pembelajaran IPS menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis

-SKKD: Memahami lingkungan kehidupan manusia

(mengapa banjir bandang kerap terjadi pada musim hujan dan apa yang 
dapat saya lakukan untuk ikut serta mencegah hal itu.

-SKKD mengenai relasi sosial di SMP.

-Apa yang dapat saya lakukan agar saya memiliki banyak teman dalam 
kehidupan sehari-hari?

-SKKD Memahami metodologi sejarah.

-Bagaimana cara saya meningkatkan produktifitas dalam membaca 
berbagai sumber dan tulisan.

-Apa mnyang harus saya lakukan untukmenyeleksi banyaknya inforamsi di 
media yang tidak relevan dengan kepentingan saya?



Mung dugi ka dieu

Hatur Nuhun…



Pengertian Pembelajaran Sejarah Kritis:

 tidak hanya berorientasi pada masa lalu melainkan juga masa kini.
 Pembelajaran sejarah kritis tidak hanya menonjolkan atau 

mengagungkan kebesaran masa lalu melainkan juga tentang 
kegagalan dan kelemahan bangsa pada masa yang telah dilewati 
yang harus diperbaiki pada masa kini.

 Memasukkan semua kelompok masyarakat sebagai tokoh sejarah, 
termasuk para siswa di dalamnya. 

 Sejarah tidak hanya menekankan pada perkembangan nasional, 
melainkan juga memasukkan isu-isu lokal yang lebih relevan 
dengan kepentingan siswa. 

 menggunakan beragam pendekatan dengan cara menjadikan siswa 
sebagai pembelajar yang aktif sekaligus sebagai pelaku sejarah 
pada jamannya. 



Mengkritisi Pembelajaran Sejarah dalam 
Kurikulum Pendidikan Sejarah  yang  Berlaku

 Proses pembelajaran sejarah di sekolah masih 
diwarisi oleh pola kurikulum nasional yang bersifat 
perenialistis, dan behavioristis yang menekankan 
pada pewarisan nilai pada masa lalu serta disiplin 
ilmu sejarah 

 Kurikulum seperti itu hanya memiliki ruang yang 
lebih sedikit untuk melakukan kajian yang lebih 
komprehensif mengenai masalah-masalah sosial 
kontemporer yang dihadapi siswa.

 Kurikulum Pendidikan Sejarah yang mengacu pada 
Permen No. 22, 23 dan 24 Tahun 2006 yang 
menetapkan standar isi dan standar kompetensi 
untuk setiap pelajaran memberi peluang (walau 
sedikit) kepada guru dan siswa untuk mengakomodasi 
karakteristik daerah sebagai materi pembelajaran.



Konsekuensi Penggunaan Kurikulum Perenialistis 
Terhadap Pembelajaran Sejarah:

 guru-guru sejarah di Indonesia seperti tidak memiliki ruang 
dan waktu untuk mengkaitkan materi pembelajaran sejarah 
dengan realitas sosial masyarakat. 

 Mereka seperti dikejar waktu untuk menstransmisikan materi 
pembelajaran sejarah sesuai dengan silabus yang mengacu pada 
dokumen resmi. 

 pembelajaran sejarah di sekolah menjadi sangat instructional
dan ekspositoris karena guru dan siswa harus mencapai target 
kurikulum.

 Dengan kurikulum seperti itu, guru-guru sejarah lebih banyak 
bekerja dengan tujuan (objektive).

 aspek-aspek humanistik atau yang mengandung keadilan sosial 
(social justice) terabaikan dalam pembelajaran sejarah. 

 Para siswa bersifat pasif dan tidak memiliki kesempatan untuk 
memaknai materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan 
kehidupan sehari-hari.



Penggunaan Substantive Concepts dalam 
pembelajaran sejarah kritis:

 konsep dasar yang  diambil dari disiplin ilmu sosial seperti 
perubahan, evidensi, nasionalisme, raja, kerajaan, kebudayaan, 
negara, ideologi, bangsa, imperialisme, kolonialisme, kesinambungan

 konsep dapat dipakai sebagai  sarana penghubung antara masa lalu 
dan masa ini.

 konsep dipakai untuk membuat korelasi analogis (Ferguson, 1996),
 komparasi linier (Mansilla, 2000), 
 dan kerangka pikir sejarah yang lebih luas (a wider historical 

framework) (Lee, 2005: 65-72), 
 atau hubungan simbolis antara peristiwa masa lalu dengan masalah-

masalah atau isu-isu sosial kontemporer yang sedang dihadapi oleh 
para peserta didik.

 konsep tersebut menjadi dasar bagi siswa untuk menumbuhkan 
historical conciousness.

 Konsep perlu dipelajari sejak awal oleh para siswa agar mereka 
memperoleh pemahaman faktual serta pengetahuan konsep untuk 
memahami fakta serta gagasan yang berkembang dalam sejarah. 
(Lee, 2005: 61, 65). 



Analytical Concepts dalam
Pembelajaran Sejarah Kritis

 Apabila analytical conceps dikembangkan dalam pembelajaran 
sejarah, maka sebenarnya konsep tersebut sangat relevan 
dengan pedagogy kritis (critical pedagogy). Analytical concepts
bersifat kritis (critical) apabila diarahkan untuk mengkritisi 
status quo dalam dinamika kehidupan masyarakat sepanjang 
sejarah manusia yang dipengaruhi oleh hegemoni dan dominasi 
kuasa (power) atas satu golongan terhadap golongan lain. 

 Dalam sejarah, hegemoni terjadi atas penguasa dengan yang 
dikuasai, penjajah dengan yang dijajah, mayoritas atas minoritas, 
laki-laki atas perempuan, ras tertentu terhadap ras lainnya, dan 
kelompok etnis tertentu atas etnis lainnya. Dominasi tersebut 
telah terinternalisasi dalam wacana (discourse) yang secara 
formal telah terinternalisasi dalam lembaga kenegaraan 
/kerajaan, hukum, ekonomi, dan termasuk dalam sistem 
pendidikan. Sedangkan secara informal, nampak pada wacana 
kelas/golongan  sosial, gender, dan kelompok rasial atas etnis. 



Analytical Concept

 Analytical concept juga bersifat kritis apabila 
dikembangkan oleh guru sejarah dalam pembelajaran 
dengan tujuan untuk mempersoalkan keadilan sosial
(social justice) yang menjadi isu klasik dan 
kontemporer. Tatanan sosial masyarakat sepanjang 
sejarahnya dipengaruhi oleh isu mengenai inequality

 Contoh: Sistem penyelengaraan kerajaaan dimana 
raja boleh memiliki banyak istri atau selir, menerima 
upeti, mengatur sistem ekonomi, memperoleh gelar 
kebangsawanan, memonopoli penguasaan asset negara 
dan lain-lain adalah hal-hal yang dapat diterima dalam 
sejarah dan secara substantive dapat disampaikan 
kepada para peserta didik. 



Contoh nalytical 
concepts

 Contoh: analytical concepts seperti patriarchi dan feodalisme. 
Para peserta didik dapat diajak untuk memahami isu-isu atau 
masalah-masalah klasik dan kontemporer mengenai dominasi laki-
laki atas perempuan, penguasa atas rakyat, kelompok dominan 
atas tidak dominant, elite parpol atas masa pendukung,  pusat 
atas daerah, keraton (istana) atas balai rakyat, dan lain-lain. 

 Dengan dua analytical concept tersebut maka para peserta didik 
dapat diajak berpikir kritis atau melakukan analisis mengenai 
isu-isu kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga, 
eksploitasi tenaga kerja wanita di dalam dan luar negeri, 
perlombaan masyarakat untuk memperoleh gelar akademik 
sebagai “simbol kebangsawanan baru”, kerusakan sumber daya 
alam akibat keberpihakan elit pada golongannya atau kelompok 
tertentu, dan lain-lain

 Konsep patriarchi dan feodalisme dalam pembelajaran sejarah 
menjadi konsep yang bersifat analitis sebab hal itu akan terkait 
dengan masalah keadilan sosial – sesuai pandangan pedagogy 
kritis. 



Contoh ideologi kritis

• Contoh: substantive concepts seperti ideologi, demokrasi, 
kapitalisme, imperialisme, komunisme, fasisme, nasionalisme, 
Pancasila dan lain-lain bisa dipakai sebagai konsep yang bersifat 
analisis sebab ideologi-ideologi tersebut terkait dengan masalah 
representasi, kepentingan (interest) dan memiliki 
pengaruh/relasi kuasa (power relation) satu pihak/kelompok atas 
kelompok/pihak lain seperti yang diusung oleh para pendukung 
pedagogy kritis (Giroux, Freire, Habermas, dan lain-lain). 

• Ideologi tidak hanya secara substantive merupakan system yang 
abstrak mengenai gagasan (ideas) dan keyakinan melainkan juga 
bersifat analitis karena terkait dengan cara berpikir (ways of 
thinking) dalam keluarga, sekolah masyarakat, dan negara, symbol 
budaya bangsa dan negara, system hukum dan pemerintahan 
sekaligus sebagai alat kekuasaan yang mengandung unsur kuasa 
(power) di dalamnya. 



Contoh relevansi kekinian

 Dengan menggunakan analytical conceps tentang ideologi 
di atas, para peserta didik tidak hanya dibekali dengan 
kemampuan dalam memahami materi sejarah tentang 
ideologi pada zaman tertentu melainkan juga penyadaran 
dan pemahaman sekaligus empowerment tentang adanya 
pengaruh power relation dan interest pemilik media TV 
atas pemirsa, pemilik produk iklan melalui pencitraan 
(image) sebagai power atas konsumen, 
interest/kepentingan pemilik koran atas pembaca, 
kepentingan Negara melalui kurikulum atas para siswa 
sebagai generasi yang ingin dibentuk menurut persepsi 
Negara, pengendalian wawasan kebangsaan yang ingin 
dikembangkan oleh Negara atas para peserta didik melalui 
buku teks dan lain-lain.  Dengan demikian, analytical 
concepts mengenai ideologi bisa menjadi penghubung 
antara materi sejarah tentang masa lalu dengan persoalan 
sosial kontemporer. 



Contoh komparasi

 Melalui analytical concepts dalam pembelajaran sejarah diharapkan 
para siswa memiliki kemampuan dalam memahami korelasi analogis 
(Ferguson, 1996), komparasi linier (Mansilla, 2000), dan kerangka 
pikir sejarah yang lebih luas (a wider historical framework) (Lee, 
2005: 65-72), atau hubungan simbolis dan analogis antara peristiwa 
terbunuhnya sejumlah orang di Negara Fasis-Italia, Nazi-Jerman 
dan Komunis-Uni Soviet pada awal dan pertengahan abad ke-20 
dengan peristiwa terbutuhnya sejumlah orang di Indonesia pada 
masa sebelum dan sesudah peristiwa G-30S/Tahun 1965 atau dengan 
terbunuhnya sejumlah orang di Era Reformasi  sebagai akibat dari 
dominasi/relasi kuasa ideologi. 

 Hal yang sama, ketidakberdayaan masyarakat berhadapan dengan 
penguasa yang menggunakan ideologi sebagai kuasa (power) menurut 
persepsinya pada jaman sejarah tertentu dapat dianalogikan dan 
disimbolisasikan dengan ketidakberdayaan masyarakat masa kini, 
termasuk para siswa, berhadapan dengan serbuan beragam produk 
global yang disebarkan oleh perusahaan multinasional dan dikemas 
dalam industri citra melalui iklan di media masa (TV, koran dan 
internet). 



Contoh analogi

Contoh lain tentang perubahan dari pokok bahasan menjadi topik 
serta substantive concepts menjadi analytical concepts dapat 
dilihat pada pokok bahasan mengenai Peradaban Tua di Dunia 
(Peradaban Sungai Nil, Eufrat dan Tigris, Indus, dan Sungai 
Kuning) pada Kurikulum Sejarah SMP tahun 1994, 2004 atau 
2006.  Pokok bahasan tersebut dapat dikembangkan menjadi 
topik mengenai peradaban (civilization) yang sekaligus sebagai 
substantive concepts. 
Namun demikian, substantive concepts tersebut dapat juga 
ditambahkan dengan konsep challenge and response dari Arnold 
Toynbee. Dengan menggunakan teori/konsep tersebut, para siswa 
tidak hanya diberi informasi mengenai latarbelakang lahirnya 
peradaban tua di daerah lembah sungai besar tersebut melainkan 
juga dibekali dengan fasilitas untuk mengembangkan pemahaman 
bahwa bangsa-bangsa yang dihadapkan pada tantangan akan 
mendorong terjadinya kreatifitas untuk bertahan menghadapi 
tantangan (challenges) tersebut. Response kreatif terhadap 
tantangan tersebut telah melahirkan sebuah peradaban baru 
yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan peradaban terdahulu. 



Contoh C and R

 Penggunaan konsep challenge and response tidak hanya bersifat 
substantive melainkan juga analytical ketika hal itu digunakan 
sebagai alat analisis untuk melihat persoalan kontemporer berupa 
tidak berkembangnya peradaban masyarakat Indonesia dalam 
meresponse berbagai tantangan. Penjelasan tentang lahirnya 
peradaban tua dengan menggunakan konsep tersebut sebenarnya 
tidak hanya berdimensi pada jaman itu melainkan juga pada 
jaman dimana para siswa berada. Teori/konsep challenge and 
response dapat dipakai untuk menghubungkan antara lahirnya 
peradaban tua di dunia dengan “keharusan” melahirkan peradaban 
baru pada jaman sekarang melalui tindakan kreatif (response)
menghadapi berbagai tantangan (challenges) yang dihadapi oleh 
masyarakat kontemporer. 



Contoh tantangan bangsa

► Masalah sosial-budaya yang kini sedang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia adalah lemahnya kreatifitas bangsa, rendahnya etos 
kerja, mudah menyerah pada tantangan termasuk tantangan 
bencana alam berupa banjir sungai besar dan kebakaran hutan 
setiap tahun, dan lain-lain, dapat diangkat menjadi topik bahasan 
sejarah. Dengan demikian, melalui pembelajaran seperti ini guru 
sejarah tidak hanya memprovokasi para siswa dengan mengungkap 
berapa banyaknya persoalan (tantangan) yang sedang dihadapinya 
melainkan juga menjadikan mereka sebagai aktor/pelaku sejarah
seperti halnya bangsa Mesir Kuno, Mesopotamia,  Lembah Sungai 
Indus dan Kuning pada jamannya, untuk meresponse beragam 
tantangan kontemporer dengan tindakan kreatif, kerja keras, 
hemat, berorientasi ke depan, dan lain-lain. Cara ini adalah sangat 
relevan dengan pandangan postmodernism, critical theory dan 
postcolonial theory (Said, 1978, Spivak, 1980) mengenai fokus 
kajian sejarah tentang menjadikan materi sejarah sebagai materi 
yang berfokus pada dinamika, isu dan persoalan masyarakat 
setempat sehingga pembelajaran sejarah lebih bermakna 
(meaningful) bagi para siswa.



SEKIAN….

CUKUP 3 SAJA….



Contoh tantangan bangsa

• Tuti indmy: lab IPS:

• 1) sebuah tempat atau ruang dg ada 
dinding dan seperangkat alat.

• 2) lingkungan sekitar siswa di luar kelas.

• Yoyoh crb: 


