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ABSTRAK 

 

      Dengan diterapkannya kurikulum baru tidak dapat dipungkiri dalam 

pengimplementasiannya akan mendatangkan kendala-kendala bagi guru saat 

melaksanakan proses pembelajaran khususnya dalam bidang mata pelajaran sejarah. 

Kendala-kendala yang umumnya dihadapi oleh para guru dalam menghadapi 

kurikulum baru seperti guru yang belum paham dengan konsep, guru yang belum siap 

dari segi teori hingga gagap pada pelaksanaannya. Kurikulum yang dalam 

penerapannya ternyata masih mengalami revisi-revisi, menjadi salah satu kesulitan 

guru untuk melakukan proses adaptasi dengan beberapa pembaharuan khususnya 

dalam pembelajaran sejarah yang berbasiskan Kurikulum 2013 revisi terbaru. Semakin 

berkembangnya proses pendidikan maka berkembang pula rancangan program 

pendidikan yang dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan dari proses tersebut. 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan guru dalam 

pembelajaran sejarah berdasarkan Kurikulum 2013 pada SMAN 9 Kota Jambi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus 

yaitu menginvestigasi fenomena untuk mengungkap persoalan dengan mencari data 

yang berkenaan dengan pengalaman informan. Sumber data utama dalam penelitian 

ini adalah 2 orang guru sejarah dan sumber data sekuder adalah Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum dan siswa. 

      Hasil penelitian adalah: (1) Aspek perencanaan pembelajaran sejarah yaitu guru 

mengalami hambatan pada Rancangan Persiapan Permbelajaran (RPP) dimana dalam 

awal penerapan sampai sekarang RPP pada Kurikulum 2013 selalu mengalami revisi 

sehingga membuat guru harus mengubah struktur/format yang  ada pada RPP yang 

sebelumnya telah dibuat, penyesuaian penggunaan metode yang sama dengan materi 

pembelajaran sejarah yang berbeda, materi sejarah yang lebih banyak, hambatan 

dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi siswa (2) Aspek implementasi 

pembelajaran sejarah yaitu siswa yang cenderung pasif sehingga sulit menerapkan 

pendekatan scientific, siswa yang izin keluar masuk kelas ketika pembelajaran dan 

kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran sejarah, (3) 

Aspek evaluasi pembelajaran sejarah yaitu sulitnya melaksanakan sistem penilaian 

berdasarkan Kurikulum 2013 dikarenakan banyaknya aspek yang harus diperhatikan 

terhadap siswa, dan (4) Hambatan lainnya yaitu linearitas guru dan jumlah guru yang 

terbatas. 
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PENDAHULUAN 

      Menurut Agung (2015:2) pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah 

banyak mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, 2004, 2006, dan 2013. Senada dengan Nasution (2014:251) yang berpendapat 

bahwa kurikulum itu selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-

perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Kurikulum 2013 sebenarnya bukan 

kurikulum baru melainkan langkah lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004, kemudian dikukuhkan dalam 2006. 

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang utuh mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan (Anas dan Supriyatna, 2014:26). 

      Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

menggelar dan menetapkan sejarah sebagai sebuah mata pelajaran yang penting dalam 

Kurikulum 2013, khususnya bagi pendidikan tingkat menengah atas (SMA-sederajat). 

Mata pelajaran Sejarah Indonesia pada tingkat SMA merupakan sebuah mata pelajaran 

kelompok wajib A, yang berarti mata pelajaran tersebut wajib diambil oleh seluruh 

jenis sekolah menengah tingkat atas yang berada di lingkup Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama. Selain menjadi mata pelajaran wajib, 

terdapat pula mata pelajaran sejarah yang termasuk dalam kelompok peminatan ilmu-

ilmu sosial, bahasa dan menjadi pelajaran lintas minat. Pembagian mata pelajaran 

Sejarah Indonesia dan Sejarah tidaklah dikenal dalam kurikulum sebelumnya (KTSP). 

Pemisahan mata pelajaran tersebut barulah dilakukan dalam Kurikulum 2013. (Ulhaq, 

Nuriah dan Winarsih, 2017:1-2). Mata pelajaran sejarah dalam Kurikulum 2013 di 

SMA/MA terbagi dalam dua mata pelajaran pada kelompok yang berbeda. Pertama, 

terdapat pada kelompok A (wajib) yakni mata pelajaran Sejarah Indonesia, kedua 

terdapat pada kelompok B (peminatan ilmu-ilmu sosial).  

      Dengan diterapkannya kurikulum baru tidak dapat dipungkiri dalam 

pengimplementasiannya akan mendatangkan kendala-kendala bagi guru saat 

melaksanakan proses pembelajaran khususnya dalam bidang mata pelajaran sejarah. 

Kendala-kendala yang umumnya dihadapi oleh para guru dalam menghadapi 

kurikulum baru seperti guru yang belum paham dengan konsep, guru yang belum siap 

dari segi teori hingga gagap pada pelaksanaannya. Kurikulum yang dalam 
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penerapannya ternyata masih mengalami revisi-revisi. Hal ini menjadi salah satu 

kesulitan guru untuk melakukan proses adaptasi dengan beberapa pembaharuan 

khususnya dalam pembelajaran sejarah yang berbasiskan Kurikulum 2013 revisi 

terbaru. 

      Berdasarkan hasil wawancara dalam kegiatan observasi selama satu minggu di 

SMAN 9 Kota Jambi terhadap guru mata pelajaran sejarah untuk kelas XI yaitu Ibu 

Rina dan Pak Amin pada tanggal 8 sampai 14 maret 2018, diketahui Kurikulum 2013 

kurang lebih sudah 2 tahun diterapkan di SMA 9 Kota Jambi. Dalam pelaksanaan 

Kurikulum 2013 telah dirasakan hambatan-hambatan dalam proses penerapannya 

seperti 1) Pembuatan RPP yang menggunakan format baru, terlebih lagi baru-baru ini 

juga dilaksanakannya revisi terbaru terhadap Kurikulum 2013 sehingga guru sejarah 

harus siap dengan perubahan. 2) Jumlah guru bidang studi sejarah juga dalam jumlah 

yang sedikit, 3) Kurangnya buku pegangan guru apalagi buku pegangan siswa, 4) 

Penerapkan proses pembelajaran lama seperti menghapal materi masih dirasa efektif 

terhadap siswa. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari Kurikulum 

2013. 

      Bedasarkan latar belakang yang telah diterangkan di atas, maka seyogyanya kita 

dapat mengetahui lebih dalam apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan 

Kurikulum 2013 yang belum lama diterapkan, khususnya dalam bidang mata pelajaran 

sejarah. Hal ini diperlukan agar dengan diterapkanya Kurikulum 2013, dapat membuat 

mata pelajaran sejarah menjadi lebih efektif dan disukai oleh siswa khususnya di 

Sekolah Menengah Atas.. Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Hambatan Guru dalam 

Pembelajaran Sejarah Berdasarkan Kurikulum 2013 pada SMAN 9 Kota 

Jambi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

      Menurut Supriadie dan Darmawan (2012:90), pembelajaran adalah kegiatan yang 

membutuhkan penataan yang teratur dan sistematis, karena pembelajaran terkait 

dengan apa yang ingin dicapai (tujuan dan/atau kompetensi yang harus dikuasai). 

Artinya sebuah proses yang akan dilaksanakan harus diawali dengan perencanaan 
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yang matang agar implementasinya dapat dilakukan dengan efektif. Sejarah dalam 

pandangan R. Mohammad Ali adalah (1) sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa-

peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, (2) cerita tentang perubahan itu dan 

sebagainya, dan (3) ilmu yang bertugas menyelidiki tentang perubahan dan 

sebagainya. Pengertian sejarah lebih dipertegas oleh Roeslan Abdulgani yang 

menyatakan bahwa sejarah ialah salah satu cabang ilmu yang meneliti dan menyelidiki 

secsra sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta manusia di masa 

lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk menilai secara 

kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan itu, untuk akhirnya dijadikan 

pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah 

proses masa akan datang (Hamid dan Majid, 2011:8-9). Pembelajaran sejarah 

merupakan suatu aktifitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dengan cara 

menjelaskan pada siswa tentang gambaran kehidupan masyarakat masa lampau yang 

menyangkut peristiwa-peristiwa penting dan memiliki arti khusus. Menurut Garvey 

dan Krug (2015:ix), pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai masa 

lalu, berupa asal-usul, silsilah pengalaman kolektif, dan keteladanan pelaku sejarah 

pembelajaran itu dirancang untuk membentuk pribadi yang arif dan bijaksana, karena 

itu pembelajaran sejarah menuntut desain yang akan menghasilkan kualitas output 

yang meliputi pemahaman peristiwa sejarah bangsa, meneladani kearifan, dan sikap 

bijak pelaku sejarah. Menurut Haliang (Rauf, 2008:2) belajar dikenal dengan dua 

gejala yang tampak, yaitu: belajar yang sukses atau berhasil atau efektif dan belajar 

yang gagal atau terhambat, tidak mencapai tujuan, gejala ini sering disebut mengalami 

hambatan dalam proses belajar. Seperti yang dikatakan Hamalik (2001:28), bahwa di 

dalam pembelajaran senantiasa ada rintangan dan hambatan, guru dan siswa harus 

cepat mengatasi masalah tersebut, apabila siswa mengalami hambatan dalam belajar 

maka guru harus memberikan motivasi. Selain itu menurut Alwi (Rauf, 2008:2) 

menyatakan bahwa hambatan berasal dari kata “hambat” yang diartikan membuat 

sesuatu perjalanan/pekerjaan menjadi lambat atau tidak lancar. Dan secara terpisah 

hambatan diartikan halangan atau rintangan. Definisi hambatan juga dinyatakan oleh 

Abdullah dalam Imran (2010:2), yang dimaksud dengan hambatan yaitu segala hal 

yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Suatu 
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kegiatan yang mengalami hambatan dapat ditandai dengan tidak terlaksananya 

kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan tersebut terlaksana namun hasil yang diperoleh 

dan kegiatan tersebut kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, apalagi tidak 

dilakukan upaya untuk mengatasi dan mengurangi hambatan tersebut. Suparlan 

(2011:37) menegaskan secara terminologis, istilah kurikulum mengandung pengertian 

sebagai jumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau 

diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang 

ditetapkan. Sebagai tanda atau bukti bahwa peserta didik telah mencapai standar 

kompetensi tersebut adalah dengan sebuah ijasah atau sertifikat yang diberikan kepada 

peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. (Mulyasa, 2015:66). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. 

Penelitian dilakukan di SMAN 9 Kota Jambi pada bulan Maret sampai dengan bulan 

Juni dengan tahap observasi awal hingga tahap penyusunan laporan. Sumber data 

utama adalah guru sejarah di SMA 9 Kota Jambi yang berjumlah 2 orang. Sumber data 

sekuder adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan Siswa. Proses pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan tela’ah 

dokumen. Teknik uji validias data dalam penelitian ini berupa triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Proses analisis data dengan menyusun dan menyiapkan berbagai 

data hasil wawancara (transkrip) dengan guru serta para siswa mengenai pembelajaran 

sejarah berdasarkan hambatan-hambatan guru sejarah terhadap Kurikulum 2013, 

kemudian membaca seluruh hasil observasi baik dari observasi awal hingga akhir. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1.1 Hambatan Guru dalam Aspek Perencanaan Pembelajaran Sejarah 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

      RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengerahkan kegiatan pembelajaran 
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peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Rujukan penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses. Jika dalam pembuatan silabus, guru sejarah tidak perlu 

membuatnya lagi, maka lain halnya dengan RPP maka guru sejarah harus 

mempersiapkannya sendiri. 

      Dalam temuan peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat jika RPP yang dimiliki 

oleh guru sejarah memang sudah merupakan format dari RPP Kurikulum 2013 

sebagaimana dari keterangan guru sejarah saat melaksanakan wawancara bersama 

peneliti yang mengatakan jika RPP yang guru sejarah miliki sudah disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013, akan tetapi setelah dilihat bagaimana struktur dan format RPP 

tersebut ternyata belum sesuai dengan format RPP dari Kurikulum 2013 revisi tahun 

2017.  

      Kendati dalam kutipan wawancara guru menerangkan jika perangkat pembelajaran 

yang dimiliki telah sesuai dengan Kurikulum 2013, akan tetapi pada kenyataannya 

format dan struktur RPP yang dimiliki oleh guru sejarah masih truktur RPP Kurikulum 

2013 yang belum revisi. Perbedaan revisi tersebut terlihat dengan adanya langkah-

langkah penegasan 4C yaitu communication, collaboration, critical thinking, serta 

creativity, High Order Thinking Skill, Literasi serta karakter siswa. Beberapa bagian 

dari penegasan aspek tersebut tidak peneliti temukan dalam RPP yang dimiliki oleh 

guru sejarah, itu berarti RPP yang dimiliki oleh guru sejarah belum sepenuhnya 

menyesuaikan dengan struktur revisi terbaru dari Kurikulum 2013.  

      Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 28 April 2018 terhadap guru 

sejarah yaitu Pak Amin, diketahui jika terdapat beberapa hambatan yang beliau 

rasakan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan berdasarkan Kurikulum 

2013. Hambatan yang beliau temukan diantaranya hambatan dalam perencanaan 

pembelajaran sejarah khususnya mengenai RPP yaitu masalah perubahan Kurikulum 

2013 yang diikuti dengan struktur RPP yang selalu mengalami revisi. Revisi tersebut 

tentunya akan mempengaruhi komponen RPP yang sebelumnya telah disusun harus 

mengikuti kaidah Kurikulum yang berlaku. Kemudian dari keterangan Ibu Rina, 

beliau merasakan hambatan dalam penyusunan langkah-langkah yang efektif untuk 

kegiatan inti dan penutup pembelajaran di dalam RPP, hal ini turut menjadi hambatan 
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bagi guru sejarah. Guru sejarah menerangkan jika menemukan hambatan dalam 

menyesuaikan waktu yang tepat dan efektif dalam RPP untuk bagian inti dan penutup. 

Tentunya ini merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan proses 

pembelajaran sejarah nantinya. Pembagian waktu yang tepat akan memberikan 

keefektivitasan waktu serta pemberian materi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2. Metode Pembelajaran 

      Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses jika 

untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu, dan tematik dalam suatu 

pembelajaran, perlu adanya penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 yang 

berbasiskan penelitian atau Discovery Learning, pendekatan pembelajaran yang 

menghasilkan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam Problem Based 

Learning, dan mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual baik individual maupun kelompok dalam Project Based Learning. Ketiga 

ranah kompetensi dalam pembelajaran tersebut mengarahkan para peserta didik untuk 

dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran baik itu dengan menemukan 

pengetahuan mereka sendiri, memecahkan permasalahan yang mereka temukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran serta pembelajaran yang berdasarkan proyek penemuan 

mereka sendiri. Tentunya kemampuan tersebut harus dengan menggunakan metode-

metode pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yang ingin membuat 

kegiatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. 

      Guru sejarah yang peneliti temui ternyata dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran sejarah secara dominan lebih sering menggunakan metode pembelajaran 

ceramah, tanya jawab, diskusi serta penugasan. Metode-metode tersebut selalu 

digunakan untuk pertemuan dengan materi sejarah yang berbeda. Tentunya ini 

merupakan hal kurang tepat untuk dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

seharusnya dilakukan penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan tiap materi 

sejarah yang dipelajari. Penggunaan metode ceramah tersebut didasarkan karena 

alasan siswa yang pasif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu guru 

sejarah juga menyampaikan jika guru sendiri telah mencoba untuk menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi namun pada penerapan di kelasnya tidak sesuai 
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dengan harapan guru sejarah sehingga guru sejarah kembali menggunakan metode 

ceramah sebagai plilihan.  

      Mengenai metode pembelajaran yang beliau gunakan, dapat diketahui jika dalam 

menyusun perencanaan guru sejarah telah mencoba merencanakan berbagai metode 

pembelajaran di dalam rencana kegiatan pembelajaran seperti ceramah, diskusi 

kelompok, tanya jawab serta penugasan. Akan tetapi di dalam beberapa pertemuan, 

guru sejarah menggunakan metode pembelajaran yang sama yaitu ceramah terhadap 

beberapa materi yang berbeda. Kemudian guru sejarah juga masih belum paham 

mengenai model serta metode seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam setiap 

pertemuan dengan materi sejarah yang berbeda-beda.  

 

Bagan 1.1 Hambatan Aspek Perencanaan Pembelajaran Sejarah 

 

1.2 Hambatan Guru dalam Aspek Implementasi Pembelajaran Sejarah 

1. Proses Pembelajaran Sejarah 

      Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sejarah dengan berdasarkan Kurikulum 

2013 tentunya guru harus mengedepankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kurikulum 2013 lebih menginginkan kegiatan pembelajaran yang lebih 

terpusat pada siswa serta guru yang berperan sebagai fasilitator dalam belajar mata 

pelajaran sejarah siswa sangat sulit untuk dipancing agar dapat aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini membuat siswa tidak menjalankan kegiatan pembelajaran 

Hambatan 
Perencanaan 
Pembelajaran 
Sejarah K13 

RPP yang 
mengalami 

revisi 

Penyesuaian 
metode 
dengan 
materi 

Penentuan 
indikator 

pencapaian 
kompetensi 

siswa 

Materi yang 
lebih banyak 
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saintifik yang dimaksud dalam Kurikulum 2013 dimana siswa sendiri yang 

menemukan pengetahuan mereka dangan guru sebagai fasilitator. 

      Siswa yang kurang aktif menjadi faktor penghambat keterlaksanaan proses 

pembelajaran sejarah bagi guru sejarah di SMAN 9 Kota Jambi. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 

yang dianggap minim. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik yang 

terfokus pada keaktifan siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri, 

sehingga hambatan yang guru temukan dalam proses pembelajaran sejarah salah 

satunya adalah menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran sejarah. 

      Hambatan dalam proses pembelajaran sejarah di SMAN 9 Kota Jambi bahwa 

dimana motivasi siswa masih kurang untuk mengikuti pembelajaran di kelas meskipun 

Kurikulum 2013 menginginkan siswanya untuk aktif. Bisa dikatakan hanya beberapa 

siswa saja yang tergolong aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Bahkan ketika guru 

sudah mencoba mengunakan pendekatan saintifik dan menerapkan bagaimana cara 

peserta didik untuk dapat mampu mengamati, menanya, mengumpulkan, 

mengasosiakan dan mengkomunikasikan pelajaran yang sesuai dengan kaidah 

pendekatan ilmiah tetapi kembali lagi bahwa keinginan siswa untuk belajar masih 

kurang hal ini diperkuat ketika peneliti melihat bagaimana proses pembelajaran 

terlaksana, masih banyak siswa yang keluar masuk secara bergantian izin ke WC dan 

ribut dibelakang ketika guru menjelaskan. 

      Kemudian hambatan-hambatan lainnya dalam pembelajaran sejarah yaitu siswa 

yang cenderung kurang memiliki keinginan untuk belajar dapat dilihat ketika peneliti 

masuk ke dalam kelas dan melihat proses pembelajaran, banyak siswa yang keluar 

masuk kelas izin ke toilet, bercanda dengan teman sebangku, dan bermain 

smartphone. Dalam pembelajaran sejarah yaitu siswa yang cenderung kurang 

memiliki keinginan untuk belajar dapat dilihat ketika peneliti masuk ke dalam kelas 

dan melihat proses pembelajaran, banyak siswa yang keluar masuk kelas izin ke toilet, 

bercanda dengan teman sebangku, dan bermain smartphone. 

      Hambatan lainnya dalam pembelajaran sejarah yaitu dari hasil wawancara yang 

didapatkan, siswa menjadi salah satu faktor hambatan dalam penerapan Kurikulum 

2013 dimana tidak secara keseluruhan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 
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sejarah di kelas. Hal ini juga akan berdampak kepada guru karena dengan begitu 

gurupun akan sulit untuk melakukan penerapan Kurikulum 2013 yang menuntut siswa 

lebih aktif sehingga guru mencari jalan lain dengan mengunakan metode ceramah 

dimana siswa hanya mendengarkan dan mencatat saja. Dalam hal ini baik guru serta 

siswa memiliki pengaruhnya masing-masing dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

sejarah. Jika guru mengeluhkan pasifnya siswa dalam menerima materi, tentunya 

siswa akan mengeluhkan monoton atau membosankannya cara guru menyampaikan 

materi pembelajaran sejarah di kelas. 

      Pendekatan saintifik masih kurang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas oleh para guru sejarah. Bukti yang mendukung jika masih kurangnya 

keterlaksanaan pendekatan saintifik tersebut peneliti lihat dalam kegiatan observasi 

pelaksaan pembelajaran di kelas yang masih kurang mengacu pada prinsip-prinsip 

pendekatan saintifik yaitu seperti peserta didik masih kurang dari berbagai sumber 

belajar, siswa yang masih enggan untuk secara mandiri dalam mencari tahu informasi 

materi pembelajaran serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

2. Ketersediaan Sarana Prasarana 

      Ketersediaan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran juga menjadi 

salah satu faktor penghambat dalam aspek implementasi pembelajaran sejarah. 

Sarana prasarana yang turut menjadi faktor hambatan dalam proses 

pembelajaran sejarah di SMAN 9 Kota Jambi meliputi keterbatasan bahan dan 

alat pembelajaran. Dari hasil keterangan wawancara yang dilakukan, baik siswa 

maupun guru kekurangan bahan pembelajaran yaitu buku pegangan serta alat 

pembelajaran yaitu infokus untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. 

Guru sejarah hanya memiliki beberapa buku pegangan yang berdasarkan 

Kurikulum 2013 dan siswa hanya memiliki buku LKS sebagai pedoman dalam 

belajar. 

      Dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk pembelajaran sejarah tentunya 

akan berjalan lancar dan sesuai rencana jika didukung dengan fasilitas serta 

sarana prasarana yang memadai dan tentunya ini dilatarbelakangi dengan 

keterbatasan dana sekolah untuk menyediakan kelengkapan dari sarana 
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prasarana tersebut. Kemudian hambatan lain juga turut datang dari siswa dan 

guru itu sendiri, dengan kata lain siswa yang kurang aktif dan pasif dalam 

pembelajaran serta guru yang menganggap minimnya ketersediaan alat serta 

bahan penunjang proses pembelajaran sejarah di kelas. 

 

Bagan 1.3 Hambatan Aspek Implementasi Pembelajaran Sejarah 

 

1.3 Hambatan Guru dalam Aspek Evaluasi Pembelajaran Sejarah  

      Kurikulum 2013 mengisyaratkan ada tiga ranah yang harus dinilai oleh guru pada 

peserta didiknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk menilai ketiga 

ranah tersebut, Kurikulum 2013 merekomendasikan lima karakteristik penilaian yaitu 

belajar tuntas, autentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria dan 

mengunakan teknik penilaian yang bervariasi. 

      Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung dijaring dan 

dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau 

indikator yang akan dinilai. Melalui proses tersebut, diperoleh potret/profil kemampuan 

peserta didik dalam mencapai sejumlah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

dirumuskan dalam kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Penilaian oleh 

pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan peserta didik melalui lagkah-langkah 

perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah 

bukti yang menunjukan pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut 

dilakukan dengan berbagai teknik, seperti penilaian sikap, penilaian tertulis penilaian 

Hambatan 
Implementasi 
Pembelajaran 
Sejarah K13 

Proses Pembelajaran  
dengan Pendekatan 
Saintifik dan Student 

Center 

Ketersediaan Sarana 
Prasarana (Alat dan 

Bahan Pembelajaran) 
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projek,penilaian produk, penilaian melalui hasil kerja/karya peserta didik portofolio dan 

penilaian diri. 

      Bentuk-bentuk penilaian dalam tiga ranah tersebut masing-masing dapat dipilih 

oleh guru sesuai dengan kebutuhan dalam melihat sejauh mana pencapaian siswa dan 

melihat perkembangan siswa. Dari hasil penyampaian guru sejarah dalam kegiatan 

wawancara dengan Pak Amin dan Ibu Rina, diketahui jika guru mengeluhkan 

banyaknya aspek-aspek yang harus dilihat terhadap siswa dengan menggunakan 

penilaian berbasis Kurikulum 2013.Dalam penilaian berbasis Kurikulum 2013 pada 

bidang pengetahuan, guru sejarah hanya bisa menggunakan tes tertulis berupa ulangan 

harian dan penugasan, sedangkan keterampilan, guru sejarah biasanya mengambil nilai 

dari hasil presentasi para siswa di depan kelas. Selanjutnya untuk penilaian sikap, guru 

sejarah melakukan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap siswa di kelas secara 

langsung. Sayangnya, khusus dalam proses pembelajaran sejarah di SMAN 9 Kota 

Jambi, baik itu Pak Amin atau Ibu Rina belum pernah melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk menambah aspek 

penilaian dari proses pembelajaran peserta didik. 

      Temuan peneliti di lokasi penelitian, guru sejarah melakukan penilaian dengan 

cara melihat keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru seputar 

materi pembelajaran, tugas-tugas harian seperti membuat kliping serta penilaian 

dengan sistem hapalan materi yang dilakukan oleh siswa. Dari beberapa contoh sistem 

penilaian tersebut, sistem penilaian dengan hapalan bukanlah termasuk dalam sistem 

penilaian berdasarkan Kurikulum 2013. 

      Penilaian autentik seharusnya dapat diterapkan dengan adanya penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan dan keterampilan dimana penilaian dilaksanakan untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi siswa yang dikaitkan dengan keadaan 

sesungguhnya yang dimiliki oleh siswa. Penerapan penilaian Kurikulum 2013 kurang 

terlaksana dengan baik karena sistem penilaian lebih dari segi pengetahuan saja yang 

berbeda dengan kaidah penilaian dalam Kurikulum 2013 yang mengutamakan aspek 

Afektif (Sikap), Kognitif (Pengetahuan), Psikomotorik (Praktek) meskipun guru sudah 

mencoba menerapkan pada kelas yang diajar cara penilaian autentik ini memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi. Selain itu untuk segi penilaian lapangan sekolah belum 
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melaksanakan kegiatan di luar sekolah seperti melakukan kunjungan ke museum dan 

sebagainya sehingga untuk penilaian dari aspek praktek belum dirasakan optimal. 

Peneliti menemukan banyak kesamaan yang dirasakan oleh siswa dalam penilaian 

dimana siswa yang aktif rajin diberikan nilai yang tinggi dan siswa yang pasif 

cenderung mendapatkan nilai yang kurang. Hal ini membuat siswa yang memang 

sudah aktif dalam proses pembelajaran tetap aktif dan siswa yang pasif sulit untuk 

menjadi aktif. 

 

Bagan 1.3 Hambatan Aspek Evaluasi Pembelajaran Sejarah 

 

Pembahasan 

      Guru sejarah merasakan adanya hambatan dalam menentukan metode dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan. Mau tidak mau guru 

mengunakan metode ceramah serta menerapkan sistem hapalan kepada siswa, 

tentunya hal ini akan berdampak kepada siswa nantinya dimana guru seharusnya 

mengunakan metode yang menarik bagi siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

akan tetapi pada keadaan di lapangnnya berbanding terbalik dengan mengunakan 

metode konvensional yang membuat siswa merasa monoton dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran sejarah. Guru sejarah merasakan kesulitan dalam menentukan metode 

mana yang dirasa cocok untuk digunakan terhadap materi pembelajaran sejarah selain 

ceramah jika siswa sulit untuk diajak aktif dalam belajar, sehingga guru juga kembali 

menggunakan jenis metode yang sama dalam tiap pertemuan.      Dalam Kurikulum 

2013, materi pembelajaran sejarah mengalami pendalaman dan perluasan materi yaitu 

dengan pembagian mata pelajaran menjadi Sejarah Indonesia (Wajib) dan Sejarah 
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Pembelajaran 
Sejarah K13 

Penilaian Sikap 
Penilaian 

Pengetahuan 
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Keterampilan 

Penilaian Autentik 
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Peminatan. Sejarah Indonesia lebih menekankan pada pengembangan perspektif dan 

nilai-nilai kebangsaan bagi peserta didik, sementara Sejarah Peminatan lebih 

menekankan pada pengembangan keilmuan. Materi yang guru sejarah SMAN 9 Kota 

Jambi gunakan dalam kegiatan pembelajaran bersumber dari silabus yang guru 

persiapkan dari awal tahun ajaran. 

      Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sejarah dengan berdasarkan Kurikulum 

2013 tentunya guru harus mengedepankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kurikulum 2013 lebih menginginkan kegiatan pembelajaran yang lebih 

terpusat pada siswa serta guru yang berperan sebagai fasilitator. Dalam belajar mata 

pelajaran sejarah siswa sangat sulit untuk dipancing agar dapat aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini membuat siswa tidak menjalankan kegiatan pembelajaran 

saintifik yang dimaksud dalam Kurikulum 2013 dimana siswa sendiri yang 

menemukan pengetahuan mereka dangan guru sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran sejarah dengan berdasarkan Kurikulum 2013 tentunya guru harus 

mengedepankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 

lebih menginginkan kegiatan pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa serta guru 

yang berperan sebagai fasilitator. Siswa tidak menjalankan kegiatan pembelajaran 

saintifik yang dimaksud dalam Kurikulum 2013 dimana siswa sendiri yang 

menemukan pengetahuan mereka dangan guru sebagai fasilitator Setelah hambatan 

proses perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran sejarah maka hambatan yang 

terlihat datang dari sistem penilaian yang dilakukan oleh guru sejarah di SMAN 9 

Kota Jambi adalah proses penilaian akan guru lakukan setelah melaksanakan proses 

pembelajaran sebelumnya. Dalam Permendikbud Tahun 2016 Nomor 22 mengenai 

penilaian proses dan hasil pembelajaran diterangkan jika dalam Kurikulum 2013, 

penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan otentik (authentic assesment) 

yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

      Hasil penilaian otentik digunakan oleh guru sejarah untuk merencanakan program 

perbaikan yaitu berbentuk remedial bagi siswa yang belum memenuhi kriteria, 

pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu hasil penilaian otentik digunakan 

sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan standar 

penilaian pendidikan. Dengan adanya proses penilaian ini juga akan memudahkan 
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guru untuk melakukan proses evaluasi proses pembelajaran baik dengan menggunakan 

alat yang berbentuk lembar pengamatan oleh guru atau refleksi. 
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