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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk mencapai titik 

kesuksesan dalam menghadapi era globalisasi seperti pada saat ini. Pemerintah 

menciptakan berbagai kebijakan dalam pendidikan sebagai sarana pengembangan 

bangsa, meliputi kemanusiaan dan pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan bangsa dan 

negara di masa yang akan datang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa sehingga benar-benar 

selaras dengan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan 

nasional. 

Pendidikan sejarah merupakan media pendidikan yang signifikan untuk 

memperkenalkan kepada peserta didik tentang bangsanya di masa lampau. 

Melalui pelajaran sejarah peserta didik dapat melakukan kajian mengenai apa dan 

bila, mengapa, bagaimana, serta akibat apa yang timbul dari jawaban masyarakat 

bangsa di masa lampau tersebut terhadap tantangan yang mereka hadapi serta 

dampaknya bagi kehidupan pada masa sesudah peristiwa itu dan masa kini. 

Tindakan apa yang dilakukan para pelaku sejarah yang tidak mampu mencapai 

tujuan sehingga dapat dianggap sebagai suatu kesalahan atau bahkan kegagalan, 

perbuatan apa yang mereka lakukan yang mampu mencapai tujuan sehingga 

dianggap sebagai suatu keberhasilan dan memberikan dampak positif bagi 

kehidupan kebangsaan sesudahnya maupun masa kini (Hasan, 2012, hlm.34). 

Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki siswa sebelumnya atau 

lingkungan sosialnya tidak dijadikan bahan belajar di kelas, sehingga 

menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif. 

Kekurangcermatan pemilihan strategi pembelajaran akan berakibat fatal bagi 

pencapaian tujuan (Widja, 1989, hlm. 91). 
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Pembelajaran sejarah bukan hanya untuk menanamkan pemahaman masa 

lampau hingga masa kini, menumbuhkan adanya perkembangan masyarakat 

kebangsaan dan cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan 

memperluas wawasan hubungan antar bangsa di dunia; melainkan ditekankan 

pada kegiatan yang dapat memberikan pengalaman untuk menumbuhkan rasa 

kebangsaan dan kecintaan pada bangsanya. 

Menurut Barnadib (1973, hlm.45) menyatakan bahwa pengalaman-

pengalaman dalam sejarah bukan hanya untuk diketahui, tetapi diharapkan dapat 

dipakai untuk memperbaiki usaha-usaha dimasa mendatang. Hal senada juga 

disampaikan oleh Seixas (2000, hlm.21): 

“Quite simply, it is the power of the story of the past do define who we 

are in the present, our relations with others, relations in civil society-

nation and state, right and wrong, good and bad- and broad parameters 

for action in the future (Cukup sederhana, sejarah adalah kekuatan cerita 

masa lalu yang menentukan siapa kita di masa sekarang, hubungan kita 

dengan orang lain, hubungan di masyarakat sipil - bangsa dan negara , 

benar dan salah , baik dan buruk- dan parameter yang luas untuk tindakan 

di masa depan)”. 

Posisi mata pelajaran sejarah sangat strategis dalam menciptakan 

kesadaran sejarah di kalangan peserta didik. Sejarah merupakan gambaran masa 

lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara 

ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan 

penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah telalu itu (Gazalba, 

1981, hlm.13). Tujuan pembelajaran sejarah di SMA antara lain (Permendiknas 

No.22 Tahun 2006): 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, 

dan masa depan; 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan; 
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3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di 

masa lampau; 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 

terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan 

masih berproses hingga kini dan masa yang akan datang; 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air 

yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan 

baik nasional maupun internasional. 

Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih banyak 

mengandalkan buku teks sebagai sumber belajar,  sementara itu lingkungan di 

sekitar siswa kurang optimal untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah. 

Berbagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah perlu kiranya digunakan 

untuk menarik minat belajar para siswa dan mengembangkan berbagai potensi 

yang ada pada diri mereka, salah satunya dengan menjadikan sejarah lokal sebagai 

sumber belajar. Guru sejarah diharapkan dapat melaksanakan studi-studi sejarah 

lokal secara sederhana yang akan menyumbang perkembangan studi sejarah pada 

umumnya di Indonesia, agar murid dalam perkembangannya bisa mengetahui apa 

saja yang menjadi sejarah penting di lingkungannya. Peserta didik diharapkan 

mengetahui serta menghayati dengan baik perkembangan masyarakat dari masa 

lampau sampai masa kini yang terjadi di lingkungan sendiri. Sebagaimana 

menurut Mulyana & Gunawan (2007, hlm.1-2) yang menyatakan bahwa: 

“Pembelajaran sejarah di sekolah sebaiknya lebih mudah dipahami oleh 

siswa. Dalam pembelajaran sejarah hendaknya siswa dapat melihat 

langsung kehidupan yang nyata, bukan materi pembelajaran yang jauh 

dari realitas kehidupan siswa. Bahkan pembelajaran sejarah yang baik 

dapat bersumber pada kehidupan siswa. Kedekatan emosional siswa 

dengan lingkungannya merupakan sumber belajar yang berharga bagi 

terjadinya proses belajar di kelas. Pemahaman belajar sejarah yang 

demikian, hanya dapat dilakukan manakala pengajaran sejarah tidak 

hanya menekankan pada rentetan waktu dan peristiwa belaka, tetapi 
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pembelajaran sejarah yang demikian itu dapat memberikan makna bagi 

siswa”. 

Widja (1989, hlm.85-95) dalam tulisan menyebutkan banyak keluhan 

tentang pembelajaran sejarah baik yang bersifat substantif maupun metodologis, 

Ia menjelaskan secara substantif materi pembelajaran di SD, SLTP, maupun SMU 

banyak pengulangan dan membosankan. Sementara itu, Gutierrez (2000, hlm.356) 

mengemukakan bahwa pembelajaran sejarah sering terlalu banyak berkisah 

tentang perkembangan yang jauh dari lingkungan diri siswa dan kelompoknya. 

Douch dan Mahoney (dalam Supardan, 2004, hlm. 84) memberikan komentar 

yang sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa dalam mengatasi persoalan materi 

sejarah (nasional), perlu diadakan pembelajaran sejarah lokal yang bercerita 

kehidupan sekitar siswa. Pembelajaran sejarah lokal ini lebih mudah dihayati 

karena membawa siswa ke situasi riil yang pernah dialami di lingkungannya. 

Sejarah lokal dapat membawa langsung siswa mengenal peran dalam 

masyarakatnya. 

Pembelajaran sejarah lokal sangat mendukung prinsip pembangunan 

kemampuan peserta didik untuk berfikir aktif, kreatif, dan struktural konseptual 

serta dapat mengembangkan kesadaran sejarah siswa. Hampir semua prinsip 

dalam rangka pembelajaran siswa aktif sangat relevan dengan kegiatan 

pembelajaran yang bermuatan sejarah lokal. Sesuai dengan sifatnya materi serta 

sumber sejarah lokal, maka peserta didik akan terdorong mengembangkan 

keterampilan-keterampilan khusus seperti: mengobservasi, teknik bertanya atau 

melakukan wawancara, mengumpulkan dan menyeleksi sumber, mengadakan 

klasifikasi serta mengidentifikasi konsep, bahkan membuat generalisasi, 

kesemuanya itu mendorong bagi perkembangan proses balajar bersifat discovery 

inquery (Widja, 1989, hlm. 113). 

Oleh karena itu dengan mengenali aspek kesejarahan dari peristiwa lokal 

maka peserta didik memiliki kebanggaan pada wilayahnya sendiri tanpa harus 

kehilangan semangat menghormati kebudayaannya dan sejarah milik masyarakat 
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lain. Pembelajaran sejarah lokal memungkinkan peserta didik akan lebih 

mempunyai ketertarikan dalam belajar. Hal ini disebabkan materi belajar sejarah 

lokal diperoleh dari sekitar kehidupan peserta didik yang diperoleh lingkungan 

dan masyarakat setempat. 

Pengintegrasian sejarah lokal dalam tulisan ini adalah pemuatan sejarah 

dalam lingkup yang terbatas meliputi suatu lokasi tertentu. Untuk  

mengembangkan muatan sejarah lokal dengan baik perlu kiranya tetap 

menggunakan pendekatan-pendekatan yang berlaku dalam sejarah nasional yaitu 

faktual, prosesual, pemecahan masalah, dan tematis. Perlunya pemuatan sejarah 

lokal karena untuk mengetahui kesatuan yang lebih besar dan bagian yang lebih 

kecilpun harus dimengerti dengan baik. Seringkali hal-hal yang ada ditingkat 

nasional baru bisa dimengerti dengan baik, apabila kita mengerti dengan baik 

perkembangan ditingkat lokal. Sebagimana menurut Hasan (2012, hlm. 6) bahwa 

pemilihan peristiwa itu harus dimulai dari peristiwa yang paling dekat dengan 

lingkungan peserta didik, meluas hingga ke peristiwa yang bersifat nasional. 

Sementara itu menurut Mulyana & Gunawan (2007, hlm. 1) menyatakan 

bahwa: 

“Belajar sejarah pada dasarnya belajar tentang kehidupan masyarakat. 

Berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, politik, budaya, ekonomi 

dan aspek-aspek kehidupan lainnya dapat dipelajari dalam sejarah. Ciri 

penting mempelajari masyarakat sebagai fokus kajian sejarah adalah 

melihat masyarakat sebagai sesuatu yang berubah dalam konteks waktu. 

Selain aspek waktu, dalam mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah 

melihat pula aspek keruangan di mana kehidupan manusia itu dikaji. 

Aspek keruangan dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas, misalnya 

sejarah nasional ataupun juga pada aspek yang lebih kecil, misalnya 

sejarah lokal”. 

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak 

dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam persepektif pendidikan. Oleh karena 

itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan 

konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa 
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persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun 

kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, 

kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi (Hasan, 2012, hlm. 124). 

Melalui pembelajaran sejarah lokal yang dijadikan sebagai sumber belajar 

pada materi peristiwa PGRS-PARAKU ini diharapkan dapat mengembangkan 

kesadaran sejarah para siswa serta dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat 

bagi mereka untuk menghadapi kehidupan di masa kini dan merancang demi 

kehidupan di masa yang akan datang. Ini tentunya sesuai dengan makna 

pembelajaran sejarah yang sesungguhnya. Sejarah PGRS-PARAKU ini 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan nasionalisme dan 

pengembangkan kesadaran sejarah, hal ini dikarenakan peristiwanya yang sangat 

berhubungan dengan munculnya berbagai paham di Indonesia, serta perjuangan-

perjuangan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. 

Widja (1989, hlm. 127) menyatakan bahwa suatu hal yang tidak bisa 

dilupakan dalam pengajaran sejarah lokal ialah bahwa kegiatan ini tidak lain 

daripada suatu proses belajar dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber-

sumber belajar yang berasal dari lingkungan masyarakat di sekitar sekolah atau 

lingkungan tempat tinggal murid. 

Adapun beberapa buku yang sebelumnya telah membahas mengenai 

PGRS-PARAKU ini adalah tulisan dari Usman & Isnawita (2009) yang berjudul 

“Ancaman Negeri Jiran: Dari Ganyang Malaysia Sampai Konflik Ambalat”. Serta 

buku dari Nurcahyani (2002) yang berjudul “Pemberontakan PGRS/PARAKU di 

Kalimantan Barat”. Kedua buku tersebut memaparkan penjelasan mengenai 

konflik Indonesia-Malaysia yang terjadi di Kalimantan Barat, dan konflik 

pemerintahan Indonesia dengan PGRS-PARAKU. Buku tersebut tentunya 

mengkaji peristiwa PGRS-PARAKU secara kesejarahan sebagai bagian dari ilmu, 

namun tulisan yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk 

kepentingan pendidikan di sekolah dengan tidak terlepas dari berbagai sumber 

buku yang sebelumnya pernah ditulis. 
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Sejarah lokal mengenai PGRS-PARAKU ini diharapkan dapat 

memunculkan sesuatu yang berarti untuk dipelajari bagi siswa, karena sudah 

memang seharusnya apa yang menjadi materi di dalam pembelajaran sejarah 

memiliki nilai-nilai yang terkandung dan penting bagi siswa, termasuk dalam 

mengembangkan kesadaran sejarah. Hal ini seperti yang disampaikan Sjamsuddin 

(2007, hlm. 285-286), yang menyatakan bahwa manusia harus mampu mengambil 

nilai-nilai pelajaran yang terkandung dalam sejarah untuk dijadikan sebagai 

pedoman hidup dan inspirasi bagi semua tindakan yang diambilnya pada masa-

masa mendatang. 

Upaya pengembangan kesadaran sejarah perlu kiranya diberikan kepada 

siswa melalui pembelajaran sejarah lokal yang dijadikan sebagai sumber belajar. 

Ayatrohaedi (2012, hlm. 22) yang menyatakan bahwa pelajaran sejarah 

merupakan ruang yang sangat penting bagi pengembangan kesadaran sejarah di 

sekolah. Kesadaran sejarah siswa perlu dibangun agar sejarah yang ada tidak 

begitu saja dilupakan dan terhapus oleh zaman. Kesadaran sejarah juga penting 

artinya karena bukan hanya mempersoalkan asal-usul yang memperkuat perasaan 

yang dapat mempertajam pandangan ke dalam dan ke luar kesatuan sosialnya, 

tetapi ia juga penting untuk memperkuat dorongan mencapai cita-cita bersama 

setelah belajar pengalaman di masa lampau. 

Kesadaran sejarah yang ditunjang oleh pengetahuan masa lampau yang 

obyektif akan menimbulkan empati anak bangsa terhadap bangsanya dengan cara 

‘relive’ dan ‘rethink’ terhadap tindakan-tindakan manusia pada masa lampau 

(Hughes, 1964, hlm.1). Untuk selanjutnya, empati ini akan membangkitan 

keingintahuan anak bangsa untuk menggali lebih dalam perjalanan bangsanya di 

masa lampau dalam rangka untuk menemukan jawaban dari mengapa segala 

sesuatu menjadi seperti apa yang terlihat pada masa kini. Anak bangsa yang 

memiliki kesadaran sejarah akan mencari jawabannya dengan belajar sejarah. 

Dengan demikian, kesadaran sejarah tidak lain daripada kondisi kejiwaan yang 

menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakekat sejarah bagi masa kini 
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dan bagi masa yang akan datang, menyadari dasar pokok bagi berfungsinya 

makna sejarah dalam proses pendidikan. 

Beberapa pendidik sejarah (Wineburg, 2000, hlm. 310; Lowenthal, 2000, 

hlm. 74; Boix-Mansila, 2000, hlm. 391), menyadari manusia dalam sejarah pada 

hakekatnya merupakan proses pengungkapan dan pandangannya tentang hari ke 

depan, terdapat kait mengait antara masa lampau dengan kini, dan inilah yang 

merupakan bagian kesadaran sejarah. Sejalan dengan hal tersebut, Wiriaatmadja 

(2002, hlm x-xi) menyatakan bahwa kesadaran sejarah berupa pemahaman 

mengenai kontinuitas dan perubahan yang bedaya guna untuk menyelesaikan 

permasalahan saat ini dan mempersiapkan masa depan sehingga dapat 

memberikan rasa optimis terhadap penyelesaian masalah bangsa. 

Kesadaran sejarah yang dikembangkan melalui pembelajaran sejarah lokal 

PGRS-PARAKU ini diharapkan mampu untuk memberikan pegangan bagi siswa 

bahwa betapa pentingnya mempelajari sejarah lokal yang ada di lingkungannya 

serta dapat menumbuhkan persatuan di dalam masyarakat karena memiliki 

pengalaman yang sama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Budhisantoso 

(2012, hlm. 22) bahwa kesadaran sejarah baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat luas diarahkan kepada penghayatan nilai luhur, khususnya 

nilai-nilai perjuangan yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk 

sebagai satu bangsa. Sementara itu Kartodirdjo (1989, hlm. 1-7) menyatakan 

bahwa: 

“Kesadaran sejarah pada manusia sangat penting artinya bagi 

pembinaan budaya bangsa. Kesadaran sejarah dalam konteks ini bukan 

hanya sekedar memperluas pengetahuan, melainkan harus diarahkan 

pula kepada kesadaran penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan 

dengan usaha pengembangan kebudayaan itu sendiri. Kesadaran sejarah 

dalam konteks pembinaan budaya bangsa dalam pembangkitan 

kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang 

terwujud melalui suatu proses sejarah, yang akhirnya mempersatukan 

sejumlah nasion kecil dalam suatu nasion besar yaitu bangsa. Dengan 

demikian indikator-indikator kesadaran sejarah tersebut dapat 

dirumuskan mencakup: menghayati makna dan hakekat sejarah bagi 
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masa kini dan masa yang akan datang; mengenal diri sendiri dan 

bangsanya; membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa; dan 

menjaga peninggalan sejarah bangsa”. 

Pemanfaatan sejarah lokal PGRS/ PARAKU sebagai sumber belajar untuk 

mengembangkan kesadaran sejarah siswa di kelas XII IPS 2 SMA Negeri 1 

Kecamatan Anjongan adalah upaya guru untuk melestarikan sejarah lokal serta 

mengembangkan kesadaran sejarah siswa dan menumbuhkan rasa kecintaan siswa 

terhadap bangsanya. Berbagai sumber belajar dapat kita gunakan untuk menarik 

minat belajar siswa serta memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran salah 

satunya adalah sejarah pemberontakan PGRS/PARAKU. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki 

berbagai sejarah lokal yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Untuk itu peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian mengenai pemanfaatan sejarah lokal PGRS-PARAKU ini. 

Kecamatan Anjongan merupakan sebuah daerah yang menjadi salah satu 

jalur penghubung antara Kalimantan Barat dan perbatasan dengan Malaysia, 

sehingga segala yang berhubungan dengan masa lalu termasuk pembelajaran 

sejarah lokal perlu disampaikan kepada siswa sebagai generasi penerus agar 

mereka sadar dan memahami masa lalu di lingkungan sekitarnya. SMA Negeri 1 

Anjongan merupakan salah satu sekolah menengah atas yang di dalam 

pembelajaran sejarahnya telah menerapkan pembelajaran sejarah lokal sebagai 

salah satu sumber belajar dalam pelajaran sejarah di sekolah, hal ini dikarenakan 

guru mata pelajaran sejarah juga merupakan lulusan pendidikan sejarah yang 

memahami arti pentingnya menyampaikan sejarah lokal kepada siswa dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah. 

Adanya berbagai persoalan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 

membuat sebuah penelitian mengenai “Pemanfaatan Sejarah Lokal PGRS- 

PARAKU sebagai Sumber Belajar untuk Mengembangkan Kesadaran Sejarah 

Siswa” yang dilakukan di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten 

Mempawah, Kalimantan Barat. 
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B. Identifikasi  Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka pentinglah kiranya memanfaatkan 

sejarah lokal sebagai sumber belajar dalam upaya mengembangkan kesadaran 

sejarah siswa. Hal ini diperlukan agar siswa selalu terdorong untuk mengetahui 

secara mendalam mengenai sejarah lokal yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki sejarah lokal sangat 

berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar demi pengembangan 

kesadaran sejarah. Maka, fokus dalam penelitian ini adalah mengenai 

pemanfaatan sejarah lokal PGRS-PARAKU sebagai sumber belajar untuk 

mengembangkan kesadaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan 

Kabupaten Mempawah. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di 

atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran sejarah lokal PGRS-PARAKU 

sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah siswa di 

kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal PGRS-PARAKU 

sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah siswa di 

kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah? 

3. Bagaimanakah hasil-hasil pembelajaran sejarah sejarah lokal PGRS-

PARAKU di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten 

Mempawah. 

4. Kendala apakah yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan sejarah lokal 

PGRS-PARAKU sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran 

sejarah siswa di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten 

Mempawah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan mendasarkan pada permasalah penelitian yang ada, maka tujuan 

penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 

sejarah lokal PGRS-PARAKU sebagai sumber belajar untuk mengembangkan 

kesadaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten 

Mempawah. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan antara lain untuk 

memperoleh gambaran tentang: 

1. Perencanaan pembelajaran sejarah lokal PGRS-PARAKU sebagai sumber 

belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah siswa di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah. 

2. Pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal PGRS-PARAKU sebagai sumber 

belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah siswa di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah. 

3. Hasil pembelajaran sejarah sejarah lokal PGRS-PARAKU di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah. 

4. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan sejarah lokal PGRS-

PARAKU sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah 

siswa di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap penelitian 

ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi 

pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran 

terutama tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan bagaimana 

pengembangan kesadaran sejarah siswa melalui pemanfaatan sejarah lokal 

PGRS-PARAKU sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengalaman dalam hal 

meneliti dan hasilnya dapat dijadikan bekal kelak ketika manjadi guru 

pendidikan sejarah. 

b. Bagi Guru 

Memberikan kontribusi nyata bagi guru sejarah dalam merancang dan 

menggunakan sejarah lokal sebagai sumber belajar sejarah di sekolah. 

c. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan yang berarti 

dalam setiap proses pembelajaran, sehingga dapat memotivasi belajar 

siswa agar lebih aktif dalam merespon pelajaran, dan mutu dari sekolah 

yang bersangkutan dapat menjadi lebih baik. 

d. Bagi Penelitian Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penelitian 

selanjutnya terutama yang berkenaan dengan pembelajaran sejarah lokal 

di sekolah yang dijadikan sebagai sumber belajar serta penelitian yang 

berhubungan dengan pengembangan kesadaran sejarah bagi siswa. 

Sehingga penelitian berikutnya diharapkan bisa lebih baik lagi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama dalam 

penulisan tesis ini berjudul pendahuluan, pada bab ini terbagi atas beberapa 

bagian yakni dimulai dengan latar belakang penelitian, yaitu berupa alasan 

rasional dan esensisal mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengangkat judul penelitian, dalam latar belakang ini juga disampaikan harapan 

dan permasalahan yang ada di lapangan. Pada bagian selanjutnya dalam bab ini 

juga dikemukakan pengenalan masalah atau inventarisasi masalah melalui 
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identifikasi masalah, tujuannya yakni untuk menentukan batasan permasalahan 

sehingga dapat terjadi pemfokusan teori. Kemudian pada bab ini dirumuskan 

rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk berbagai pertanyaan, 

selanjutnya dimuat pula tujuan dari penelitian ini yang menyajikan hasil yang 

ingin dicapai. Manfaat penelitian merupakan bagian selanjutnya yang ada di bab 

pertama ini, manfaat penelitian ini ditujukan baik bagi peneliti, bagi siswa, 

maupun terhadap kebijakan-kebijakan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian 

ini. Serta di bagian akhir bab pendahuluan ini yaitu dipaparkan struktur organisasi 

tesis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. 

Bab kedua berjudul kajian pustaka, kajian pustaka mempunyai peranan 

yang sangat penting bagi penulisan tesis ini. Kajian pustaka ini berisi tentang 

konsep-konsep, teori-teori, dalil-dali  mengenai bidang yang akan dikaji. Dalam 

penelitian ini peneliti mengguunakan berbagai teori seperti pembelajaran sejarah, 

sejarah lokal, tujuan dan manfaat pembelajaran sejarah lokal, sejarah PGRS-

PARAKU, sumber belajar, dan teori mengenai tentang kesadaran sejarah. Dalam 

kajian pustaka peneliti membandingkan dan mengontraskan kedudukan masing-

masing teori dengan masalah yang sedang diteliti. Pada bab ini juga dipaparkan 

beberapa penelitian terdahulu yang tentunya menunjang bagi penelitian yang akan 

dilakukan, serta di bagian akhir bab ini juga dipaparkan mengenai paradigma 

penelitian. 

Bab ketiga dalam tesis ini berjudul metode penelitian, di dalamnya 

terdapat berbagai komponen. Komponen yang pertama dibahasa dalam bab ini 

yaitu mengenai lokasi dan subjek penelitian, selanjutnya dibahas mengenai 

metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan naturalistik inkuiri. Selanjutnya dipaparkan pula 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

Bab keempat yang berjudul hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

terdiri dari dual hal utama yaitu pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan 
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penelitian. Selanjutnya dipaparkan pembahasan dan analisis temuan, pembahasan 

merupakan refleksi terhadap teori yang dikembangkan peneliti atau peneliti 

sebelumnya. 

Bab terakhir atau bab kelima dari tesis ini yakni simpulan dan saran, yakni 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian. Ditulis dengan naratif dan deskriptif tentang jawaban dari rumusan 

masalah yang diajukan peneliti, disajikan dengan sederhana akan tetapi mampu 

menjawab persoalan-persoalan di lapangan. Selanjutnya dibuat pula saran atau 

rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik kepada sekolah, guru, 

maupun kepada peneliti berikutnya yang berniat melakukan penelitian serupa. 


