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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan sejarah di SMA memiliki tujuan yang sudah mengarah kepada 

pemahaman secara mendalam tentang berbagai peristiwa sejarah yang dianggap 

penting untuk membangun berbagai kemampuan seperti kemampuan berpikir 

kritis, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat 

nasionalisme. Seperti yang diungkapkan oleh Hamid Hasan (2012 : 7) bahwa 

beberapa tujuan pendidikan sejarah di SMA adalah mengembangkan pendalaman 

tentang peristiwa sejarah terpilih baik lokal maupun nasional, mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan mengembangkan kemampuan mencari, 

mengolah, mengemas dan mengkomunikasikan informasi.  

Tujuan pembelajaran sejarah SMA, yang tercantum dalam Permendiknas 

No. 22 tahun 2006, adalah agar peserta didik memiliki kemampuanm sebagai 

berikut : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah 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. 

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 masa 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 
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dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik 

nasional maupun internasional. 

Hamid Hasan berpendapat, terdapat beberapa pemaknaan terhadap 

pendidikan sejarah. Pertama, secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai 

sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada 

generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah 

wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini 

pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan 

pelestarian keunggulan tersebut. Kedua, pendidikan sejarah berkenaan dengan 

upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena 

itu kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis 

dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu 

dan pengambilan keputusan (historical issues-analysis and decision making) 

menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah (Hamid Hasan, 2007 : 7 dan 

Hamid Hasan, 2012 :35). 

I Gde Widja menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang 

peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini (Widja, 1989 : 

23).  Pendapat I Gde Widya tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran 

sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu 

sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya. Dalam 

Seminar  Sejarah Nasional di Yogyakarta tahun 1957, Padmopuspito berpendapat 

bahwa pertama, penyusunan pelajaran sejarah harus bersifat ilmiah. Kedua, siswa 

perlu bimbangan dalam berfikir tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh 

dipaksakan, karena dapat mematikan daya pikir siswa (Gazalba, 1966: 

169).  Dalam pembelajaran sejarah, terdapat tiga faktor yang harus dipahami 

tentang materi sejarah. Pertama, hakekat fakta sejarah. Kedua, hakekat penjelasan 

dalam sejarah. Ketiga, masalah obyektivitas sejarah (Hariyono, 1995: 12). 

Menurut Seixas, pembelajaran sejarah terbagi atas tiga pendekatan: 

pendekatan memori kolektif, pendekatan disipliner, dan  pendekatan postmodern. 

Pendekatan memori kolektif menyatukan identitas kelompok, mempromosikan 
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pengalaman kolektif bersama dan membangun dasar berbagi dalam berpikir, 

mempercayai, dan  bertindak. Kedua, pendekatan disipliner adalah pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan berbagai versi. Dengan menggunakan pendekatan 

ini, siswa akan mencapai suatu kesimpulan dimana mereka mengkonstruksi 

interpretasi sendiri dari yang telah dipaparkan. Ketiga, pendekatan postmodern, 

pendekatan ini menghubungkan kisah masa lalu untuk kegunaan politik dan sosial 

di masa kini (Seixas, 2000 : 20-21). 

Dalam merekonstruksi masa lalu sebagai sejarah umumnya muncul 

sesuatu yang menimbulkan pembicaraan banyak orang baik masyarakat secara 

umum maupun masyarakat secara akademik, yang diistilahkan sebagai isu-isu. 

Hal itu hampir selalu ada dalam sejarah karena sejarah senantiasa berproses dan 

bukan sebagai suatu hal yang sudah selesai, sehingga ada kecenderungan 

munculnya fakta-fakta dan interpretasi-interpretasi baru terhadap suatu peristiwa 

sejarah (Kochhar, 2008 : 450-451). Sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir 

yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh 

kita sekarang. Memang masih terdapat silang pendapat tentang kapan suatu 

peristiwa sejarah itu disebut kontemporer. Namun menurut batasan yang dibuat 

oleh Kuntowijoyo, bahwa untuk kasus Indonesia maka sejarah kontemporer itu 

biasanya dimulai dari tahun 1945 (Kuntowijoyo, 1994 : 24). 

Ciri dari sejarah kontemporer adalah kompleksitas dari peristiwa dan 

interpretasinya. Hal itu terjadi bukan saja karena semua dokumen, arsip, dan 

sumber primer lainnya belum bisa dibuka dan dipelajari oleh umum, sehingga  

rekonstruksi sejarah  belum dapat dilakukan secara utuh. Beberapa tokoh pelaku 

sejarah yang masih hidup dan merupakan sumber utama dalam sejarah 

kontemporer seringkali mengundang perdebatan sejarah yang berkepanjangan 

karena kisah versi tokoh tersebut kadang tidak sesuai dengan kisah yang sudah 

menjadi  memori kolektif di masyarakat.  Perbedaan kisah yang diungkapkan 

secara pribadi oleh tokoh pelaku sejarah tersebut karena pertimbangan politik dan 

kekuasaan yang bersifat kekinian sering ditonjolkan untuk hal-hal yang 

menyenangkan di satu sisi, dan sengaja diheningkan untuk hal-hal yang kurang 

menyenangkan di sisi lain.   
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Beberapa pendapat yang berbeda tentang suatu peristiwa sejarah semakin 

banyak, yang pada akhirnya memunculkan beberapa versi. Isu dalam sejarah 

sering diartikan sebagai sejarah kontroversi. Isu-isu dalam sejarah senantiasa 

muncul akibat perbedaan pandangan tentang suatu peristiwa di kalangan 

sejarawan atau masyarakat yang dilandasi perbedaan perolehan sumber sampai 

dengan masalah interpretasi yang berbeda. 

Ada beberapa sejarah yang dapat dikategorikan sebagai sejarah 

kontroversial yang bisa disampaikan dalam kelas sejarah. Jika ditinjau dari 

pengaruhnya terhadap masyarakat pada masa sekarang, ada dua jenis sejarah 

kontroversial. Kategori pertama sejarah kontroversial adalah kontroversi terhadap 

sejarah yang terjadinya pada kurun waktu yang lama dari sekarang atau disebut 

juga sejarah nonkontemporer. Kategori kedua adalah sejarah kontroversial yang 

terjadinya pada masa kontemporer (Ahmad, 2008 : 2). Penulisan ini lebih 

memfokuskan pada isu sejarah kontemporer. 

Sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak 

peristiwanya masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. 

Isu sejarah kontemporer merupakan satu istilah untuk menyebutkan satu 

pembabakan dalam sejarah yang rentang waktu terjadinya tidak terlalu lama 

dengan masa sekarang, atau masa ketika sejarah itu menjadi satu kajian dalam 

ilmu sejarah. Memang masih terdapat silang pendapat tentang kapan suatu 

peristiwa sejarah itu disebut kontemporer. 

Sejarah kontemporer cenderung menimbulkan isu-isu yang kontroversial 

karena kadar subjektivitas yang terkandung dalam sejarah kontemporer lebih 

besar daripada masa-masa sebelumnya. Hal ini karena pelaku atau saksi 

sejarahnya masih ada dan masih memiliki satu implikasi yang dirasakan oleh 

sebagian masyarakat pada masa ini (Ahmad, 2007 : 3). Selain itu hal yang 

menyebabkan isu kontroversial adalah bahwa peristiwa sejarah kotemporer masih 

belum selesai sepenuhnya, tetapi senantiasa berproses. Lebih lanjut lagi 

dinyatakan bahwa masih banyak terjadi perbedaan pandangan para pelaku sejarah 

berkaitan dengan satu peristiwa sejarah, dan ada pula perbedaan pandangan antara 

temuan berupa fakta-fakta baru dengan pemahaman masyarakat yang berkembang 
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selama ini. Merujuk tipologi Asvi Warman Adam (2007 : 1), sejarah kontroversial 

yang termasuk ke dalam sejarah kontemporer disebabkan oleh tiga faktor 

sekaligus, yakni adanya ketidaktepatan, ketidaklengkapan, dan ketidakjelasan dari 

fakta dan interpretasi yang dilakukan dalam penyusunan suatu tulisan sejarah.  

Isu-isu kontroversial dapat juga menjadi pembicaraan banyak orang karena 

munculnya fakta sejarah baru, munculnya interpretasi-interpretasi baru, 

pandangan-pandangan baru dan munculnya teori-teori baru. Kemunculan 

kontroversi sejarah pada akhirnya akan menimbulkan beberapa kemungkinan 

dalam masyarakat. Kemungkinan tersebut berupa adanya kecenderungan 

perubahan pola pikir dari masyarakat itu menjadi lebih dewasa. Namun demikian 

disisi lainnya, dengan adanya kontroversi sejarah ini sebagian masyarakat justru 

mengalami kebingungan. Hal ini dikarenakan selama ini masyarakat hanya 

diperkenalkan dengan satu realitas tunggal dan belum terbiasa dengan pemikiran 

alternatif. Namun sifat sejarah yang kontroversial ini memberikan pengaruh dalam 

pembelajaran sejarah di dalam kelas. Adanya pembelajaran sejarah kontroversial 

sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Hal ini karena materi yang menjadi 

bahan dalam pembelajaran adalah materi yang diangkat dari peristiwa sejarah 

yang bersifat kontroversial (Ahmad, 2008 : 1). 

Sejarah kontroversial memberikan dampak yang lebih dirasakan oleh 

masyarakat. Hal ini karena peristiwa yang terjadi pada kurun sejarah kontemporer 

secara teoretis menjadi kajian yang lebih membuka peluang bagi masyarakat luas 

untuk mengulas dan memperoleh sumber-sumber berkaitan dengan masa tersebut 

secara lebih mudah. Ketersediaan sumber primer berupa pelaku atau saksi sejarah 

juga masih ada. Selain itu memori kolektif masyarakat tentang satu peristiwa 

tersebut juga masih sangat kuat. 

Materi sejarah yang ditulis pada masa sebelum reformasi dan sesudah 

reformasi, memiliki perbedaan. Dalam perkembangan historiografi, Bambang 

Purwanto (2009) menyatakan kontroversi dalam materi pembelajaran sejarah 

adalah sejarah sebagai materi bahan ajar, atau kurikulum sebagai sebagai hasil 

kebijakan birokratis-akademis untuk memandu perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Legitimasi sejarah bagi upaya pembangunan kesadaran berbangsa 
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bagi pemerintah dianggap penting. Historiografi yang tidak berpihak kepada 

penguasa tidak dapat diterima pada masa sebelum reformasi, sedangkan setelah 

masa reformasi historiografi mengalami perkembangan yang pesat dan para 

penulis sejarah lebih bebas menyajikan tulisan dengan interpretasi yang terkadang 

tidak berpihak kepada legitimasi penguasa sehingga menimbulkan isu-isu 

kontroversi. 

Materi sejarah yang mengandung isu-isu kontroversial dalam sejarah 

bangsa dapat disampaikan kepada siswa. Pembelajaran isu-isu kontroversi sangat 

penting dikembangkan dalam pembelajaran, sebagaimana dikemukakan Somantri 

(2001:319) bahwa : “… maksud diberikannya kesempatan kepada guru untuk 

menyajikan bahan kontroversial itu ialah agar para siswa berlatih diri dalam 

memecahkan perbedaan pendapat di antara teman sekelasnya”. Dengan membawa 

ke dalam kelas dan menjadikan isu-isu yang kontroversial tersebut sebagai baha 

kajian, “akan melatih keterampilan berpikir siswa, melatih mengemukakan 

pendapat, mempertahankan pendapat, belajar berbeda pendapat, serta belajar 

menghormati dan menghargai pendapat orang lain “ (Hasan, 1986 : 202-204) 

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, materi-materi isu 

kontroversial sangat menarik perhatian siswa di kelas dan membuat mereka 

menjadi lebih kritis. Tetapi guru harus berhati-hati dan berupaya untuk 

menyesuaikan materi dengan tingkat pemikiran siswa. Siswa sekolah dasar dan 

menengah pertama biasanya berpikir konkret, jadi diupayakan bagaimana 

mengemas materi agar sesuai dengan perkembangan mereka yang berbeda dari 

cara berpikir siswa SMA, apalagi logika berpikir mahasiswa. Sebagai hasil proses 

belajar, pendidikan/pengajaran sejarah mestinya lebih mengutamakan pencapaian 

nilai intinsik berupa ”learning capacity” yang menjadi pangkal pengembangan 

kemampuan nalar, karena sejarah sebagai substansi proses pendidikan sejarah 

pada hakekatnya adalah corak wacana intelektual yang kritis dan rasional. 

Apabila karakteristik pelajaran sejarah seperti ini, ditarik dalam konteks 

strategi metodologisnya akan terlihat suatu kecenderungan bahwa pengajaran 

sejarah akan sulit pula membebaskan diri dari orientasi penyajian yang berbau 

ekstrinsik/instrumental. Pengajaran sejarah akan cenderung mengutamakan 
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pendekatan reseptip dalam arti meminimalkan peluang learning capasity untuk 

lebih memperkokoh proses self-knowledge dan self-understanding yang 

diharapkan (Widja, 1996 : 179). 

Dalam sejarah kontemporer dengan sumber-sumber, fakta-fakta dan 

interpretasi-interpretasi baru  menghasilkan isu-isu kontemporer dan bahkan isu-

isu kontroversial sebagai pembelajaran di dalam kelas akan dapat menimbulkan 

permasalahan berupa kebingungan dari siswa. Perbedaan penafsiran dalam sebuah 

peristiwa sejarah baik berupa buku-buku baru di toko buku atau sekedar artikel 

yang mudah didapat siswa ketika membrowsing internet menurut peneliti adalah 

sebuah masalah yang dapat mendorong peserta didik untuk memancing rasa ingin 

tahu. Sebagai contoh di kelas XI IPS ketika peserta didik melihat tentang pro-

kontra Hari Kebangkitan Nasional yang berkaitan dengan materi Masa Pergerakan 

Nasional, peserta didik yang sudah terbiasa dengan apa yang disajikan guru dan 

buku teks maka peserta didik akan bertanya-tanya tentang hal ini.  

Guru sebagai kunci di dalam kelas harus dapat memberikan arahan-arahan 

yang membuat siswa menjadi mengerti terhadap keberagaman interpretasi. Ketika 

guru berhasil, maka siswa di dalam kelas pun dapat menganalisis dari setiap 

interpretasi dan bahkan siswa dapat menentukan dan membuat keputusan untuk 

memilih mana yang menurut pandangan mereka yang memiliki interpretasi yang 

tepat atau mereka membuat interpretasi sendiri terhadap sebuah peristiwa sejarah. 

Kenyataan bahwa apa yang diharapkan oleh para pakar pendidik terutama dalam 

pembelajaran dalam pengembangan keterampilan terutama dalam decision making 

skill, dimana isu-isu kontroversial ini menjadi materi yang tidak menarik dan tidak 

perlu di pelajari karena tidak terdapat dalam buku teks. Kenyataan ini juga yang 

menjadi permasalahan yang ingin di angkat oleh peneliti, karena menurut 

pandangan peneliti, materi isu-isu kontroversial akan dapat memperkaya materi 

sejarah yang sudah ada dan jika digunakan sebagai salah satu materi yang 

diajarkan, peneliti berpendapat banyak kemampuan keterampilan dari peserta 

didik yang dapat dikembangkan termasuk yang akan diteliti peneliti yaitu decision 

making skill. 
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Materi yang merupakan isu-isu kontemporer menurut peneliti dianggap 

sebagai materi yang tepat untuk dapat mengembangkan siswa dalam keterampilan 

sejarah (historical skill) yang lebih khusus lagi adalah keterampilan membuat 

keputusan (making decision skill). Oleh karena itu, peneliti mencoba mengangkat 

permasalahan ini sebagai sebuah penelitian.  

Pengembangan making decision skill merupakan hal yang tidak dapat 

diabaikan.  Kemampuan ini selain tercakup dalam tujuan pendidikan, making 

decision skill  merupakan salah satu kemampuan yang sangat bermanfaat bagi 

peserta didik dalam kehidupannya sebagai pengembangan potensi diri dalam 

keluarga, masyarakat atau bangsanya. Melalui kemampuan making decision, maka 

peserta didik dapat memaksimalkan kemampuan berpikir kritis dan menentukan 

sebuah keputusan pada saat menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapinya 

dengan baik dan tepat. 

Making decision skill juga sangat diperlukan peserta didik sebagai bekal 

menghadapi perkembangan dunia di masa sekarang dan di masa yang akan 

datang, dimana tantangan dalam menghadapi kehidupan terus berkembang dan 

lebih berat sehingga membutuhkan daya pikir dan nalar yang lebih berkualitas. 

Peserta didik yang tidak mampu mengembangkan making decision skill  hanya 

akan menjadi objek dari penguasaan globalisasi, karena pada masa informasi 

global, proses masuknya budaya dan informasi baru yang semakin cepat akan 

membutuhkan keterampilan untuk membuat keputusan dalam memilih dan 

mengolah serta menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas 

kehidupannya. 

Pembelajaran sejarah mempunyai kedudukan yang penting dalam 

pengembangan making decision skill. Pelajaran sejarah sebagai suatu mata 

pelajaran memiliki berbagai masalah yang membutuhkan kemampuan making 

decision  dalam menilai berbagai peristiwa sejarah, baik dari aspek peristiwanya, 

hubungan dan manfaatnya bagi kehidupan masa sekarang, berbagai interpretasi 

dan sumber-sumber baru, dan perubahan aspek politik, sosial yang terjadi di 

masyarakat. Materi-materi sejarah yang masih dianggap kontroversi sangat baik 
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dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan making decision  

peserta didik dalam pembelajaran sejarah.  

Mengajarkan making decision skill dalam pembelajaran sejarah 

memerlukan perencanaan yang baik, karena belajar sejarah adalah belajar tentang 

konsep-konsep yang abstrak sehingga guru sejarah harus mampu menyajikan 

pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik dalam making decision dengan 

rasa percaya diri. Peristiwa-peristiwa sejarah dengan berbagai interpretasi akan 

mendorong peserta didik melakukan making decision serta melakukan refleksi 

makna dari nilai-nilai yang dapat digali dari materi pelajaran sejarah tersebut. 

Penggunaan materi sejarah  isu-isu kontroversi yang tepat akan membantu 

upaya-upaya ke arah tujuan pengembangan making decision skill  dalam 

pembelajaran sejarah. guru dapat menggunakan media pustaka berupa buku-buku 

terbaru, media informasi atau internet berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan 

materi yang di bahas. Materi sejarah yang mengandung isu-isu kontroversial dapat 

menarik dan mendorong daya berpikir siswa untuk making decision skill.  

Pentingnya pembelajaran sejarah di masa sekarang adalah apa yang 

dihasilkan di dalam kelas. Siswa dapat memetik apa yang menjadi poin penting 

dalam setiap pembelajaran sejarah. Tidak hanya hapalan nama tokoh, nama 

peristiwa, tanggal dan lain-lain, tetapi juga semua kompleksitas yang ada dalam 

sejarah sehingga nilai-nilai dalam setiap momen sejarah menambahkan 

keterampilan siswa. 

Untuk menghadapi kondisi sekarang, siswa dapat diberi motivasi melalui 

pembelajaran sejarah, karena dengan mempelajari masa lalu, siswa dapat 

mengambil manfaat dan mengembangkannya untuk bekal di masa depan. Nilai-

nilai dan keterampilan-keterampilan dalam pembelajaran sejarah memberikan 

sebuah pelajaran yang dapat diimplementasikan di masa sekarang dan masa yang 

akan datang. Sehingga siswa dapat lebih terinspirasi dan terasah dalam 

menghadapi masa depan. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari pendidikan 

sejarah bagi generasi sekarang sangat penting, seperti yang disampaikan oleh 

Borries (Stearns, Seixas dan Winenburg, 2000 :  249): 
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Aim of Historical Instruction in teachers’ and Students’ perspective 

are seek knowledge about the main facts in history; morally judge 

historical events according to the standards of human and civil 

rights imagine what it felt like in the past, taking account of all 

viewpoints; understand past person by reconstructing the special 

situations and contemporary thoughts of the period when they 

lived; explain the situationin the world today and find out the 

tendencies of change; acknowledge the traditions, characteristics, 

value, and tasks of our nation and society; value the preservation 

of historical relics and old buildings; be fascinated by and have fun 

dealing with history; internalize basic democratic values. 

 

Globalisasi saat ini dapat dihubungkan  dengan pelajaran sejarah yang 

mempelajari masa lalu. Ketika siswa dengan mudah mengakses informasi, maka 

mereka akan dapat melihat berbagai persepsi dan interpretasi tentang sejarah. Hal 

ini dapat dimanfaatkan oleh guru termasuk dalam materi kontroversial untuk 

mengasah kemampuan siswa dalam mengambil keputusan ketika siswa 

dihadapkan dengan berbagai informasi.   

Pemanfaatan informasi di masa sekarang dalam pembelajaran sejarah yang 

semakin terbuka, memungkinkan bagi guru dan peserta didik untuk mendapatkan 

informasi, khususnya tentang isu-isu kontroversial dalam pembelajaran sejarah. 

Sebagai contoh adalah ketika peserta didik kelas XI IPS mempelajari materi Masa 

Pergerakan Nasional, peserta didik akan berhadapan dengan berbagai isu-isu yang 

kontroversial seperti tentang penetapan Hari Kebangkitan Nasional, dan tokoh RA 

Kartini. Isu-isu ini banyak bermunculan ketika peserta didik berselancar di dunia 

internet. Dengan kata kunci Hari Kebangkitan Nasional dan RA Kartini, pada 

pencarian pada situs google di internet, maka akan bermunculan artikel-artikel 

yang bersifat kontroversial dimana judul-judul dan website-website yang 

mengangkat masalah kedua kata kunci tersebut dengan sudut pandang yang 

berbeda dari yang biasanya didapat peserta didik di sekolah sebelumnya. Hal ini 

juga yang menarik perhatian peneliti. Karena peneliti melihat bahwa 

permasalahan isu-isu kontroversial tentang Masa Pergerakan Nasional ini dapat 

mendorong peserta didik dalam mengasah kemampuan yang tidak hanya 

kemampuan membaca dan bertanya saja tetapi kemampuan berpikir kesejarahan 

yang di dalamnya terdapat kemampuan decision making dapat terasah selama 
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guru dapat mengeksplore metode pembelajaran pada kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

Kebiasaan di dalam kelas yaitu siswa menerima materi secara utuh dari 

penjelasan guru membuat rendahnya kemampuan siswa dalam mengambil 

keputusan. Siswa hanya mendengarkan informasi materi dari gurunya dengan 

lengkap. Sehingga motivasi bertanya dapat berkurang. Rasa ingin tahu siswa 

sudah dapat mereka terima dari apa yang sudah didjelaskan gurunya di depan 

kelas. Sehingga siswa tidak termotivasi untuk mencari masalah yang terjadi dalam 

materi, dan siswa kurang mengidentifikasi berbagai interpretasi tentang materi 

tersebut. 

Dalam materi yang berkaitan dengan isu kontroversi, umumnya siswa ada 

kecenderungan menghindari memperoleh informasi-informasi yang sifatnya 

kontroversi, dalam arti siswa lebih menyukai informasi yang pasti.  Kondisi ini 

terjadi karena berbagai hal, seperti kurangnya minat baca, isu-isu tersebut 

membingungkan siswa untuk mencari mana yang benar dan yang salah, dan 

terlalu mengandalkan informasi dari gurunya yang menurut mereka sudah 

pasti.Oleh karena itu, dengan pengembangan materi isu-isu kontroversial dalam  

pembelajaran sejarah di dalam kelas, guru dapat mencoba mengembangkan 

kemampuan siswa dalam making decision skill.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Pada perumusan masalah ini, peneliti memfokuskan penelitiannya ke 

dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

antara lain: 

 Bagaimana rancangan pembelajaran dalam pengembangan decision 

making skill melalui materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi ? 

 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam pengembangan decision 

making skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi dengan menggunakan 

materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah ? 
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 Bagaimanakah hasil pembelajaran dalam pengembangan decision making 

skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi dengan menggunakan materi 

kontroversial dalam pembelajaran sejarah ? 

 Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan 

pengembangan decision making skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi 

dengan menggunakan materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pembelajaran 

tentang materi isu-isu kontroversial yang dapat mengembangkan salah satu 

keterampilan sejarah (historical skill) yakni kemampuan  mengambil keputusan 

(making decision).  

Sementara itu, ada beberapa tujuan khusus di dalam penelitian ini, antara 

lain: 

 Memperoleh gambaran mengenai rancangan pembelajaran dalam 

pengembangan decision making skill materi kontroversial dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi; 

 Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam 

pengembangan decision making skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi 

dengan menggunakan materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah;  

 Mengidentifikasi hasil pembelajaran dalam pengembangan decision 

making skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi dengan menggunakan 

materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah; 

 Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan 

pengembangan decision making skill siswa kelas XI IPS SMAN 5 Cimahi 

dengan menggunakan materi kontroversial dalam pembelajaran sejarah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 
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a. Memberikan informasi secara ilmiah mengenai pengembangan 

decision making skill  pada peserta didik melalui materi isu-isu 

kontroversial dalam pembelajaran sejarah 

b. Sebagai sumber data untuk penelitian kedepannya dalam 

memahami lebih jauh mengenai pengaruh implementasi 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan materi isu-isu 

kontroversial dalam pembelajaran sejarah terhadap pengembangan 

decision making skill  peserta didik. 

2.  Manfaat Praktis : 

a. Untuk Peneliti, dapat mengaplikasikan dan menguji teori yang 

dimiliki untuk ditarik kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan 

praktis; 

b. Untuk Guru, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran sejarah, proses pembelajaran menarik 

peserta didik; peningkatan pemahaman peserta didik; meningkatkan 

kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, dan 

mengidentifikasi  hingga memecahan masalah.  

c. Untuk Peserta Didik,  dapat menumbuhkan wawasan sejarah 

sebagai ilmu, meningkatkan pemahaman peserta didik dan 

mengembangkan tahapan-tahapan metodologi sejarah sebagai hasil 

historical skills. Dan manfaat decision making skill dapat digunakan 

tidak hanya  dalam pembelajaran sejarah saja tetapi dalam di 

implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Bagi Penelitian Berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya terutama yang 

berkenaan dengan pembelajaran sejarah  di sekolah yang dijadikan 

sebagai sumber belajar serta penelitian yang berhubungan dengan 

pengembangan decision making skill  bagi siswa. Sehingga 

penelitian berikutnya diharapkan bisa lebih baik lagi. 

 


