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Permasalahan di Lapangan
 Pembelajaran sejarah pada umumnya
yang terjadi di lapangan mengajarakan
materi yang jauh dari realitas kehidupan
siswa
 Siswa dihadapkan pada serentetan
catatan fakta yang terjadi di masa lampau
yang membentuk suatu peristiwa
 Materi terlalu tertumpu pada uraian yang
disampaikan oleh buku teks yang dipakai
oleh guru.

Kearifan Lokal dan
Kesadaran Sejarah
 Salah satu cara mendekatkan siswa pada
materi sejarah adalah dengan
menggunakan sumber-sumber lokal
dimana siswa tersebut tinggal
 Sumber lokal yang dijadikan materi
sejarah dapat berupa kearifan lokal
 Istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu
pandangan hidup ketika orang memiliki
pandangan terhadap arus besar

 Arus besar yang dimaksud adalah
pandangan-pandangan yang lahir
dikarenakan oleh penciptaan global
 Salah satu faktor penting terciptanya
pandangan global adalah media informasi.
 Media informasi mampu membangun opini
masyarakat dan dalam batas-batas
tertentu opini tersebut dapat membentuk
pandangan masyarakat
 Misalnya gaya hidup yang merujuk pada
pandangan-pandangan opini dunia

 Tertanamnya pandangan global pada
individu-individu dapat berdampak pada
tercerabutnya nilai-nilai lokalitas yang
dimilikinya
 Derasnya arus pandangan global ternyata
menimbulkan persoalan. Modernisasi
yang digembar gemborkan menimbulkan
krisis kemanusiaan.
 Krisis yang muncul bisa pada diri manusia
dan lingkungan sekitarnya
 Misalnya polusi, bencana banjir,
kekeringan air, pemanasan global, dll.

 Krisis kemanusiaan ini lah yang kemudian
melahirkan kejenuhan bahkan pada batas-batas
tertentu melahirkan ketidakpercayaan terhadap
ideologi global
 Kejenuhan manusia terhadap ideologi global
menyebabkan manusia mencoba untuk mencari
keunikan-keunikan yang bersifat natural
 Dalam konteks budaya, orang mulai kembali ke
masa lalu. Orang mulai mencari nilai-nilai
lokalitas yang bermakna dan original. Nilai-nilai
lokal ini lah yang kemudian disebut dengan
kearifan lokal

 Dalam perspektif sejarah, upaya mencari
kearifan lokal merupakan bagian dari kesadaran
sejarah
 Sebab kearifan lokal terbentuk suatu kurun
waktu yang cukup lama. Pengakuan terhadap
eksistensi kearifan lokal biasanya lakukan
melalui pelacakan terhadap bagaimana proses
terbentuknya kearifan lokal tersebut. Misalnya
suatu kepercayaan yang bersifat mitos.
 Terbentuknya suatu mitos tersebut biasanya
melalui suatu pewarisan dari suatu generasi ke
generasi. Pewarisan dilakukan melalui suatu
penuturan dari penutur kepada masyarakatnya
sehingga membentuk suatu tradisi lisan

Sumber-Sumber Kearifan Lokal
 Awal pembentukan kearifan lokal dalam suatu
masyarakat umumnya tidak diketahui secara
pasti kapan kearifan lokal tersebut muncul. Pada
umumnya terbentuknya kearifan lokal mulai
sejak masyarakat belum mengenal tulisan
(praaksara). Tradisi praaksara ini yang
kemudian melahirkan tradisi lisan
 Dalam perkembangan berikut tradisi lisan ini
dapat menjadi kepercayaan atau keyakinan
masyarakat.

Tradisi lisan biasa dibedakan menjadi beberapa jenis (Jan
Vasina, 1985 : 13-17) :
1. berupa “petuah-petuah” yang sebenarnya merupakan
rumusan kalimat yang dianggap punya arti khusus bagi
kelompok,
2. “kisah” tentang kejadian-kejadian di sekitar kehidupan
kelompok, baik sebagai kisah perorangan (personal
tradition) atau sebagai kelompok (group account).
3. “cerita kepahlawanan”, yang berisi bermacam-macam
gambaran tentang tindakan-tindakan kepahlawanan yang
mengagumkan bagi kelompok pemiliknya yang biasanya
berpusat pada tokoh-tokoh tertentu (biasanya tokoh-tokoh
pimpinan masyarakat).
4. cerita “dongeng” yang umumnya bersifat fiksi belaka

Kearifan Lokal dan Nilai-Nilai
Pembelajaran
 Aspek nilai-nilai yang tertanam dalam siswa
semestinya merupakan hasil proses mengolah
informasi dalam kognitif siswa. Siswa
dihadapkan pada sumber sejarah yang dapat
menjadi informasi kognisi siswa. Setelah fakta
masuk dalam kognisi siswa kemudian diolah
dalam kognisi tersebut. Proses pengolahan data
dilakukan dalam kognisi siswa yang
memberikan penilaian terhadap data terhadap
data tersebut. Dengan demikian hasil belajar
yang diperoleh berangkat dari proses penemuan
(inquiry).

