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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan analisis data hasil-hasil penelitian, 

tiba saatnya untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis serta 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

kesatu, sebagai berikut:  

1. Pembelajaran multikultural pada dasarnya memiliki pengaruh yang  signifikan  

terhadap interaksi antar etnis dalam integrasi bangsa. Tingginya pengaruh 

pembelajaran multikultural terhadap interaksi antar etnis tersebut, dapat dipahami 

karena melalui pembelajaran multikultural, selain dikembangkan identitas diri yang 

menyangkut keunikan ciri-ciri khasnya maupun rasa ingin tahu siswa terhadap 

budaya yang berbeda-beda, juga menekankan pentingnya menghargai budaya lain, 

serta menerima komunitas budaya tersebut sebagai kebaikan yang positif untuk 

dikembangkan. Pembelajaran sejarah dengan basis multikultural yang menerapkan 

pendekatan interdisiplin dengan menggunakan konsep-konsep sejarah, antropologi, 

dan sosiologi, mendorong siswa untuk menjadi lebih menarik karena memiliki 

keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa yang menyentuh akar sosial-budaya 

di lingkungannya. 

2. Pengaruh pembelajaran multikultural terhadap rasa solidaritas bangsa menunjukkan 

derajat yang signifikan, namun mengalami penurunan. Pengaruh  multikultural 

yang lebih rendah terhadap rasa solidaritas jika dibandingkan dengan interaksi antar 

etnis tersebut,  dapat ditelusuri akar masalahnya berkaitan dengan sikap penerimaan 

siswa tentang rendahnya keadilan, tingginya kemiskinan, menipisnya dignity dan 
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rasa memiliki negeri ini, masih adanya stereotipe antar etnis, serta kurang bersihnya 

aparat pemerintah di mata publik. Potret negatif ataupun image yang kurang  

kondusif penilain siswa tentang  Indonesia ini,  diperparah oleh meluasnya gaya 

hidup mereka yang individualis, materialis, dan hedonis di kota-kota khususnya. 

Semuanya berpengaruh terhadap rendahnya sense of belonging atau rasa memiliki 

sebagai bangsa Indonesia, yang pada akhirnya mengurangi tumbuhnya nilai 

solidaritas bangsa. 

3. Pengaruh pembelajaran sejarah lokal terhadap interaksi antar etnis menunjukkan 

perolehan yang tidak signifikan. Rendahnya pengaruh tersebut berkaitan dengan 

berbagai sebab. Sikap penerimaan siswa terhadap sejarah lokal,  sementara ini 

masih merasa asing karena belum “familier” di lingkungan mereka. Pembelajaran 

sejarah lokal yang kurang memperhatikan aspek perkembangan siswa dalam prinsip 

belajar expanding community dapat menimbulkan masalah baru, di samping 

karakter sejarah lokal itu sendiri tidak semuanya memiliki makna yang lebih luas. 

Hasil pembelajaran sejarah lokal yang demikian, bukan saja akan menimbulkan 

pertanyaan “keampuhan” peranan sejarah lokal terhadap interaksi antar etnis, tetapi 

juga mengisyaratkan  pembelajaran sejarah lokal tersebut harus diberikan secara 

hati-hati, memiliki keterkaitan makna yang lebih luas lagi bagi siswa, maupun 

prinsip-prinsip belajar yang disesuaikan dengan perkembangan siswa.  

4. Signifikannya pengaruh pembelajaran sejarah lokal terhadap rasa solidaritas 

bangsa, menunjukkan beberapa keunggulan pembelajaran sejarah lokal, baik  untuk 

mengisi “kevakuman identitas” kelokalannya yang selama ini mereka tidak ketahui, 

menghargai sejarah daerah Indonesia lainnya yang berbeda-beda, maupun karena 

sejarah lokal dapat berfungsi untuk menguji generalisasi-generalisasi serta 

keterkaitannya dengan sejarah nasional. Pembelajaran sejarah lokal yang berkisah 
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di lingkungan terdekat siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

mendorong misi pembelajaran sejarah tersebut mudah dihayati dan dimiliki oleh 

siswa  karena dapat membawa siswa ke situasi riil. Pandangan ini memperkuat 

pendapat  bahwa pada setiap orang, termasuk manusia Indonesia, mempunyai 

kemampuan dan loyalitas untuk menjadi pendukung lebih dari satu lokalitas dan 

budaya yang menjadi identitasnya. Dengan demikian seseorang di satu pihak ia 

menjadi pendukung suatu lokalitas dan budaya tertentu, di pihak lain menjadi 

pendukung nasionalitas Bhineka Tunggal Ika yang lebih luas. Kalau kebhinekaan 

itu terintegrasi dalam satu kesatuan nasional, maka terciptalah suatu masyarakat 

dalam kesatuan identitas nasional yang kaya dengan kenekaragaman budaya, dan 

oleh karena itu juga mejadi kuat.  

5.  Pengaruh pembelajaran sejarah nasional terhadap interaksi antar etnis menunjukkan 

derajat yang signifikan. Kuatnya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa 

pembelajaran sejarah nasional tersebut memiliki nilai strategis dalam memperluas 

dan mempererat pergaulan antar etnis untuk terus dikembangkan, yang pada 

gilirannya dapat memupuk persatuan serta integrasi bangsa. Siswa menyadari 

bahwa pembelajaran sejarah nasional pada hakekatnya juga upaya national 

character building untuk memupuk identitas dan kesadaran bangsa (nation 

consciousness) dalam rangka mewujudkan proses-proses ketahanan nasional dalam 

totalitasnya terutama integrasi bangsa. Pembelajaran sejarah nasional juga berperan 

dalam memperkokoh ideologi bangsa yang mengatasi  loyalitas dan solidaritas 

parochial, maupun sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman  kekuatan 

eksternal  baik kekuasaan kolonial, penetrasi transnational corporation, 

multinational corporation, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya 

pengaruh globalisasi. Pandangan tersebut memperkuat bahwa pengembangan 



 

 

259

 

nasionalisme untuk integrasi bangsa, masih relevan bagi masa kini maupun secara 

futurologis untuk kelanjutan pembangunan bangsa. Spirit dan ethos demikian masih 

tetap diperlukan, bahkan akan lebih diperlukan mengingat alasan-alasan di era 

globalisasi yang ditandai majunya teknogi komunikasi, dapat menembus dan 

mengaburkan batas-batas politis-ideologis suatu bangsa/negara.  

6. Rendahnya pengaruh pembelajaran sejarah nasional terhadap solidaritas bangsa,  

sebenarnya disebabkan oleh berbagai faktor. Pembelajaran yang berorientasi 

kepada ranah kognitif rendah; terbatas pada hafalan atau faktual (nama-nama tokoh, 

tempat, tanggal/tahun peristiwa) menyebabkan siswa cepat merasa bosan dan 

kurang mengembangkan berpikir kritis-analitis. Pelajaran sejarah perlu 

diperkenalkan dengan pendekatan disciplinary yang berorientasi kepada struktur 

keilmuan dan penyelidikan sejarah di lapangan serta tidak cukup dengan 

pendekatan “collective memory” saja. Selain itu  sense of belonging terhadap 

bangsa/negara yang menurun ini, juga berkaitan dengan meluasnya penilaian 

negatif siswa terhadap aparat pemerintah (meningkatnya Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme), penanggulangan krisis multi dimensi berkepanjangan, serta meluasnya 

pola hidup materialisme, konsumerisme, serta hedonisme di kalangan siswa.    

7.  Pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap interaksi antar etnis menunjukkan 

perolehan yang signifikan. Tingginya pengaruh tersebut menunjukkan ketertarikan 

siswa terhadap sejarah global yang cukup “menantang” bagi siswa serta 

memberikan wacana eksploratif terhadap kejadian-kejadian di dunia internasional 

yang aktual. Sejarah global yang menyajikan berbagai peristiwa menarik dunia 

yang aktual, dapat memuaskan “nafsu intelektual” siswa dan mendorong 

memajukan pergaulan antar bangsa di dunia. Siswa umumnya merasa bereksplorasi 

dalam suatu “petualangan akademik” dari suatu bangsa ke bangsa  lainnya, dengan 
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mempelajari berbagai masalah  global  seperti; politik, ekonomi, sosial, budaya, 

HAM, lingkungan, teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembelajaran 

sejarah global yang menggunakan pendekatan interdisipliner dan futurologis, 

mendorong siswa lebih tertarik dalam pencarian makna belajar sejarah. Sikap kritis 

dan antisipatip siswa, menempatkan mereka mampu mengembangkan kognisinya 

serta memiliki kesadaran sejarah untuk masa depan bersama menuju kepada 

refinement of the internal structures of human will atas dasar hubungan selaras 

saling menyayangi dan memupuk kebersamaan. Karena itu melalui pembelajaran 

sejarah global, siswa diharapkan mampu menjadikan dirinya sebagai new civic 

history yang  terbuka wawasan akademik dan afeksinya terhadap perlunya 

penguasaan high tech dan high touch dalam mengatasi berbagai tantangan yang 

terus berkembang.  

8.  Tingginya pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap rasa solidaritas bangsa, 

dapat kita pahami melalui karaktersistik sejarah global itu sendiri dalam kajiannya 

yang sangat luas mencakup berbagai bidang kehidupan. Beberapa informasi dunia 

internasional yang aktual menambah wawasan siswa untuk memahami 

perkembangan mutakhir yang mereka ketahui. Kemauan siswa untuk belajar 

sejarah yang demikian, memiliki motivasi yang tinggi karena sesuai dengan 

kepentingan dirinya; cakupannya yang luas dan topiknya beragam. Pendekatannya 

yang interdisipliner melalui pengembangan konsep-konsep sosiologi, antropogi, 

bahkan futurologi, sehingga nampak kajian tersebut lebih bernuansa sejarah sosial 

dapat mengungkap jaringan sosio-kulturalnya, serta memunculkan cultural creative 

yang menuju budaya “integral”. Semua ini merupakan bagian aktivitas belajar 

siswa yang menyenangkan. Pembelajaran sejarah global, dengan karakteristiknya 

yang inklusif, dan menekankan kerjasama antar bangsa serta perdamaian,         
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dapat memberikan harapan meningkatnya kebersamaan/solidaritas bangsa  yang 

telah menghadapi berbagai krisis; politik, ekonomi, sosial, ekologi, moral yang 

demikian parah. 

9.  Pengaruh interaksi antar etnis terhadap rasa solidaritas bangsa, ternyata derajatnya  

memiliki pengaruh yang signifikan. Tingginya pengaruh tersebut menandakan 

bahwa  interaksi antar etnis merupakan faktor penting terwujudnya rasa solidaritas 

bangsa.  Beberapa ahli menyorotinya bahwa interaksi antar etnis adalah sine qua 

non (syarat mutlak yang harus dipenuhi) untuk tercapainya solidaritas bangsa yang 

dapat mewujudkan kebersamaan bangsa. Sebab, interaksi adalah bukan sekedar 

hubungan individu-individu, melainkan suatu aktivitas yang berulang (sosiation) 

dan bermakna  untuk membentuk suatu masyarakat yang diharapkan. Proses 

interaksi ini mencakup initiating (memulai), experimenting (menjajaki), 

intensifying (meningkatkan), integrating (menyatupadukan), dan bonding 

(mempertalikan). Peranan interaksi ini sering juga diasosiasikan sebagai bagian 

menuju suksesnya program asimilasi dalam kehidupan berbangsa yang lebih 

integratif. 

 

B. Implikasi  

1.Implikasi Kebijakan  

a.  Pengaruh  pembelajaran multikultural yang begitu kuat  terhadap integrasi bangsa  

(interaksi antar etnis dan rasa solidaritas bangsa), seyogyanya pembelajaran 

tersebut  dijadikan suatu kebijakan pemerintah pusat yang lebih serius untuk 

memperkokoh integrasi bangsa, yang selama ini program tersebut tidak 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penghargaan terhadap perbedaan etnis dan 

budaya yang beragam di Indonesia itu, bukan hanya dibenarkan secara antropogis-
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sosiologis, melainkan juga mendapatkan pembenaran  secara teologis. Selain itu 

dalam pembelanjaran sejarah berbasis multikultural yang memiliki karaktersitik 

dalam The New History yang menerapkan pendekatan interdisipliner dengan 

menggunakan konsep ilmu sosial-budaya (sejarah, antropologi, sosiologi), 

hendaknya model pembelajaran sejarah yang demikian dapat dijadikan rujukan 

dalam pembelajaran sejarah untuk topik lainnya yang relevan. Model pembelajaran 

sejarah yang demikian komprehensif tersebut, sesuai dengan perluasan tema sejarah 

politik dengan sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang lebih holistik 

dan memiliki keterkaitan  kehidupan siswa sehari-hari. 

b. Pembelajaran sejarah lokal, perlu diperkenalkan kepada siswa untuk mengenali 

identitas kelokalannya maupun menghargai identitas etnis/daerah lain yang ada di 

Indonesia dengan mempertimbangkan azas belajar dan tahap perkembangan siswa. 

Pembelajaran sejarah lokal bukan sekedar untuk mengenal identitas kelokakalannya 

maupun dalam memahami hubungannya yang lebih luas, melainkan juga dapat 

menguji valid tidaknya generalisasi-generalisasi sejarah nasional yang mereka 

ketahui. Mengingat pentingnya pembelajaran sejarah lokal tersebut, bagi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun guru-guru sejarah di lapangan 

hendaknya pemerintah maupun guru-guru sejarah berusaha sekuat-kuatnya untuk   

mendorong terlaksananya pembelajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah.  Sejarah 

lokal dalam posisi ini,  seperti materi sejarah keluarga,  sejarah desa, kelurahan, 

kecamatan dan seterusnya menjadi penting karena siswa hidup di lingkungan 

tersebut sampai kepada sejarah bangsa di mana mereka  sebagai warganya.  

c.  Mengingat pentingnya pembelajaran sejarah nasional yang  masih menempati posisi  

strategis dalam memelihara dan meningkatkan integrasi bangsa, pemerintah  pusat 

perlu menegaskan sekuat-kuatnya kepada pemerintah daerah dan guru di lapangan, 
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untuk meyakinkan bahwa jiwa dan semangat heroisme dan nasionalisme tetap 

relevan bahkan makin diperlukan dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai 

meningkatnya kemajuan teknologi informasi. Mengenai rendahnya pengaruh 

pembelajaran sejarah nasional terhadap rasa solidaritas bangsa dalam penelitian ini, 

sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor-faktor teknis dalam pembelajaran sejarah 

yang hanya mementingkan fakta sebagai materi pelajaran, akibatnya sejarah hanya 

dianggap sebagai rangkaian angka tahun, nama orang dan nama tempat yang cepat 

membosankan. Pembelajaran sejarah (nasional) juga perlu dihindari dari adanya 

dominasi collective memory, dan sebaliknya harus diimbangi dengan pendekatan 

“disciplinary” yang mengantarkan siswa ke pengembangan inkuri lapangan yang 

kritis-analitis. Selain itu konsistensi  keteladanan guru, perlu ditingkatkan melalui 

pembelajaran nilai-nilai; kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan dengan 

meminimalisir pola hidup yang materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, yang 

dapat menekan berkembangnya  KKN. 

d.  Pengaruh pembelajaran sejarah global yang begitu kuat terhadap integrasi bangsa, 

berimplikasi pada kebijakan baru di tataran pusat dan daerah. Era globalisasi yang 

diwarnai ketatnya kompetisi antar bangsa dalam segala aspek kehidupan, menuntut 

kesiapan generasi muda berwawasan jauh kedepan sebagai new civic history dan 

mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Penguasaan high tech dan high 

touch, merupakan bekal menjadikan bangsa   the winner dalam kompetisi ini, 

bukan bangsa yang the loser. Pembelajaran sejarah global, di samping 

meningkatkan wawasan siswa terhadap perkembangan dunia yang aktual, juga 

memiliki kontribusi kuat secara afektif untuk menumbuhkan  cultural creatives, 

yaitu suatu budaya yang dibangun atas kesadaran integral dan memandang dunia 

sebagai  kesatuan di tengah perbedaan dari kehidupan kita yang sekarang ini 
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mengalami berbagai krisis; ekologi, politik, budaya, ekonomi, HAM, sosial, 

spiritual, kesehatan, yang parah.  

e. Mengingat begitu besarnya pengaruh interaksi antar etnis terhadap rasa solidaritas  

bangsa, hal ini memiliki implikasi luas terhadap pelaksanaan program pemerintah 

untuk meningkatkan integrasi bangsa yang sebelumnya kurang mendapat perhatian 

serius. Untuk mencapai integrasi bangsa yang optimal, rakyat di samping perlu  

memperoleh keadilan, mereka terbebas dari kemiskinan, dan aparat pemerintah 

yang bersih dari KKN, juga harus adanya proses “integrasi kebudayaan”.  Integrasi 

kebudayaan yang dimaksud mencakup penuntasan program asimilasi dalam 

dimensi kultural, biologis, struktural dan psikologis, yang selama ini pemerintah 

kurang bersungguh-sungguh. Perlu disadari oleh Indonesia bahwa pada setiap 

kebudayaan terdiri atas sub-subkultur yang sering tidak terintegrasi satu sama lain. 

Anak bisa mempunyai pandangan dan gaya hidup yang lain dari orang tuanya, 

bahkan orang yang sama-pun  dapat  berpartisipasi dalam berbagai subkultur yang 

berbeda satu sama lain. Di sinilah kebudayaan nasional Indonesia yang bercirikan 

Bhineka Tunggal Ika dapat mengakomodasi atas keberagaman nilai-nilai dengan 

mementingkan kebersamaannya. Bangsa Indonesia memiliki  berbagai budaya yang 

berbeda-beda, tetapi bersama-sama berupaya mewujudkan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

 

2. Implikasi Praktis  

a. Upaya untuk mewujudkan terciptanya integrasi bangsa yang kokoh melalui 

pembelajaran  multikultural, yang perlu dilakukan adalah  continuing education, 

terutama bagi siswa adalah melalui pembelajaran maupun pendidikan yang 

merupakan bagian integral dalam enkulturasi ataupun pembudayaan. Bagi guru-guru 
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sejarah selain dituntut konsistensi tinggi dalam belajar tentang budaya bangsa 

Indonesia secara mandiri, juga dapat dilakukan  dalam bentuk penataran, pelatihan-

pelatihan, lokakarya maupun seminar yang dapat menunjang pencapaian 

terbentuknya warganegara yang gemar belajar, berwawasan luas, dan penuh 

tanggung jawab serta menjunjung tinggi integrasi bangsa. Upaya upaya tersebut 

harus diimbangi  oleh task commitment guru sejarah yang kuat serta dilandasi oleh 

motivasi instrisik kokoh untuk meningkatkan profesi khususnya dalam 

meningkatkan pemahaman dan toleransi kemajemukan etnis, budaya, serta simbol-

simbol kedaerahannya.  

b. Pembelajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah perlu diperkenalkan, baik dalam 

kerangka mengenali identitas sosio-budaya lokalnya sendiri, memahami identitas 

kelokalan yang lain di Indonesia,  maupun dalam memahami keterhubungannya 

dengan sejarah yang lebih luas, dengan memperhatikan kepentingan nasional. 

Pemerintah pusat maupun daerah, serta guru-guru sejarah harus secara simultan dan 

sinergis berupaya sekuat-kuatnya untuk melaksanakan  pembelajaran sejarah lokal 

kepada siswanya. Guru sejarah dapat memprakarsai pembelajaran sejarah lokal 

melalui strategi yang eksploratif, mengkaji cerita-cerita rakyat yang hidup di 

masyarakat sebagai “Praktik Belajar Sejarah” untuk memahami peristiwa, fakta, 

konsep, maupun generalisasi melalui pengalaman belajar empirik. 

c. Pembelajaran sejarah nasional  tetap relevan untuk memupuk jiwa nasionalisme dan 

heroisme dan bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi secara futurologis  bagi 

kelanjutan pembangunan bangsa. Spirit atau ethos itu masih tetap diperlukan,  

bahkan akan  lebih diperlukan  mengingat majunya teknologi informasi maupun 

adanya akselerasi mondialisasi atau universalisasi. Kesemuanya itu membutuhkan 

pemantapan nilai-nilai dasar yang membentenginya sebagai bangsa. Implikasinya  
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praktis lainnya bagi guru sejarah adalah, bahwa guru sejarah harus pandai dalam 

menyajikan topik-topik sejarah nasional, baik dalam dimensi sejarah sebagai ilmu 

maupun seni, pembelajaran sejarah nasional tetap menarik dan diminati siswa. 

Dalam hal ini guru sejarah dapat melaksanakan “Praktik Belajar Nilai Kejuangan” 

dengan menelaah cerita-cerita biografi para pahlawan pada hari peringatan yang 

berkaitan dengan peristiwa bersejarah.  

d. Mengingat begitu tingginya perhatian dan minat siswa terhadap sejarah global, perlu 

diciptakan minimal dua kondisi.  Pertama, bagi pemerintah hendaknya memberi 

perhatian yang cukup untuk membentuk new civic history sebagai manifestasi 

peningkatan SDM yang handal, yang berorientasi jauh kedepan dengan menguasai 

high tech dan dan high touch dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mengakses informasi-informasi ilmiah dan aktual yang 

ditunjang oleh fasilitas yang memadai.  Kedua;  bagi guru sejarah harus betul-betul 

banyak mempersiapkan diri dengan kesungguhan belajar dan belajar, untuk 

melayani siswa yang senang berpikir eksploratif dan kritis, terhadap perkembangan 

dunia mutakhir baik melalui media cetak (surat kabar, jurnal, buku-buku ilmiah 

lainnya) maupun media elektronik (radio, televisi, internet) dengan mengedepankan 

pentingnya integrasi bangsa.   

e. Pengaruh interaksi antar etnis terhadap rasa solidaritas bangsa ternyata memiliki 

derajat pengaruh yang kuat. Hal ini berarti pemerintah pusat/daerah terutama dalam 

pelaksanaan program pembauran/asimilasi perlu diintensifkan baik planning, 

organizing, actuating, controlling. Pemerintah hendaknya mampu membuka sekat-

sekat persamaan hak dan  keadilan bagi stiap komunitas etnis terhadap  apa yang 

disebut “dominasi mayoritas” ataupun “eksklusifisme minoritas” tertentu. Bagi guru 

sejarah, memiliki implikasi praktis terhadap pentingnya pembelajaran pergaulan 
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lintas etnis maupun solidaritas bangsa untuk mencapai integrasi bangsa yang 

diharapkan. Guru sejarah hendaknya tidak sekedar memiliki wawasan luas secara 

akademik, tetapi memberikan keteladanan  perilaku konsisten, yang  dapat dijadikan 

role model bagi para siswanya dalam pergaulan antar etnis maupun menanamkan 

rasa solidaritas bangsa. Pembelajaran sejarah pada hakekatnya bukanlah semata-

mata transfer of knowledge, melainkan juga transfer of value khususnya dalam 

kokohnya  integrasi bangsa. 

 

C. Rekomendasi 

Peneliti setelah menyimpulkan dan mengemukakan beberapa implikasi 

kebijakan maupun praktis, kini saatnya memberikan rekomendasi yang ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi ini peneliti sampaikan dengan harapan 

mereka dapat melaksanakan pembelajaran sejarah yang basis multikultural dan 

perspektif sejarah lokal, nasional, global untuk memperoleh integrasi bangsa yang lebih 

kokoh. Rekomendasi ini ditujukan: 

Pertama, kepada pemerintah pusat termasuk di dalamnya Departemen 

Pendidikan Nasional yang memayungi Undang-undang maupun keputusan penting 

lainnya dalam bidang pendidikan. Rekomendasi yang diajukan adalah agar kebijakan di 

lingkungan Dikdasmen dan SMU khususnya, dalam pembelajaran sejarah dapat 

mengakomodasi  pengembangan nilai-nilai pluralitas etnis dan budaya yang diperlukan 

untuk kepentingan hidup berbangsa/bernegara. Pemerintah harus memiliki task 

commitment yang kuat untuk melaksanakan program multikulturalisme itu, jangan 

sampai  mematikan budaya lokal secara sosial, dengan tetap memandang pentingnya 

pencapaian integrasi bangsa yang optimal. Program pembelajaran multikulturalisme ini 

hendaknya betul-betul dirancang secara cermat baik perencanaan, pelaksanaan, maupun 
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evaluasi. Hal ini penting untuk memudahkan mendiagnosis kegagalan maupun 

keberhasilan dalam suatu program. Jika terjadi kegagalan program multikulturalisme 

ini, sesungguhnya aspek dan faktor apa yang menjadi akar kegagalan tersebut; apakah 

bidang perencanaan, pelaksanaan, ataukah dalam bidang evaluasi program dan 

kegiatannya  yang lemah ? 

Kemudian untuk pembelajaran sejarah lokal. perlu pemerintah daerah  

mengidentifikasi sejarah lokal  yang ada.  Depdiknas melalui Dinas Pendidikan 

Propinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat memprakarsai pelaksanaan   inventarisasi dan 

eksplorasi sejarah lokal dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun 

organisasi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) setempat untuk mengadakan 

seminar/lokakarya yang tersebar di berbagai daerah. Hasil seminar/lokakarya tersebut 

selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh guru-guru sejarah sebagai bagian praktik belajar 

sejarah, mengadakan penelitian sejarah lokal, yang kemudian  dilanjutkan dengan 

mengadakan Praktik Belajar Sejarah dengan mengkaji berbagai peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah, termasuk 

pembelajaran sejarah nasional.  

Untuk pembelajaran sejarah global, guru-guru sejarah SMU hendaknya mampu 

memberikan layanan pembelajaran sejarah yang menggunakan berbagai media yang 

mempunyai potensi untuk menambah wawasan serta meningkatkan hasil belajar. Slide, 

film,  televisi, dan komputer yang dilengkapi CD-ROM dan hubungan internet, dapat  

dimanfaatkan  untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu lokal, nasional, 

global. Jika media tersebut masih terlalu mahal (khususnya di daerah terpencil), dapat 

dilakukan mengakses informasi itu melalui radio, surat kabar, maupun buku-buku 

ilmiah lainnya.  
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Kedua, kepada lembaga UPI yang merupakan salah satu LPTK. Suatu lembaga 

akademik yang  berfungsi membina kepribadian guru sejarah khususnya, harus tetap  

memiliki task commitment yang kokoh dan memiliki kepekaan sosial dalam melihat 

realita sosial yang  hidup di masyarakat, terutama yang menyangkut fenomena 

“disintegrasi bangsa”. Masih perlu ditingkatkan kontribusi para dosen Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang berkiprah memberikan pemikiran-pemikiran pencerahan 

kepada publik, baik melalui media cetak tulisan-tulisan artikel, hasil penelitian di surat 

kabar, jurnal, maupun media elektronik melalui radio dan televisi, tanpa mengabaikan 

tugas utama yakni membelajarkan mahasiswa dalam arti yang luas. Universitas 

bukanlah “menara gading” yang steril dari sentuhan dan pengaruh masyarakat, namun  

bukan pula untuk mencari publisitas “menjadi berita murahan”. Universitas adalah 

pranata yang muncul  dan berkembang dalam masyarakat karena kehadirannya 

dirasakan penting  oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pendidikan tinggi bagi para warganya. Universitas merupakan pusat pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Para akademisi khsususnya staf pengajar 

Jurusan Pendidikan Sejarah dituntut  untuk benar-benar peduli dan memiliki 

kemampuan memberikan pencerahan alternatif-alternatif pemikiran  baru sebagai 

bagian integral solusi pemecahannya. Seperti yang dikatakan Shils (1993: 13) bahwa 

antara pengetahuan, penelitian, dan pengabdian tidak lepas dari tanggung-jawab 

cendekiawan. Bagi cendekiawan, di satu pihak “pengetahuan akan merana dan layu 

apabila tidak ditunjang oleh penelitian, sebaliknya universitas juga harus 

bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya bagi kehidupan 

masyarakat. 

Ketiga, kepada guru-guru sejarah khususnya sebagai ujung tombak yang 

terdepan  dalam pembelajaran sejarah di SMU. Guru sejarah hendaknya dalam 
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menunaikan  tugas-tugas profesinya sebagai pengembang kesadaran sejarah untuk tidak 

bosan-bosannya meningkatkan pengetahuan melalui belajar. Tantangan kita begitu 

besar dalam  upaya meningkatkan integrasi bangsa yang selama ini mendapat 

“sandungan” berada di “persimpangan”,  dan terlalu kecil karena menipisnya harapan 

akibat terjadi krisis keteladanan yang bermuara dari krisis moral yang berkepanjangan. 

Namun masyarakat luas masih menaruh harapan dipundaknya, bahwa guru hendaknya  

benar-benar menjadi insan “pembelajar” dan “pendidik” yang dihayati hakikat tentang 

dirinya terlebih dahulu sebagai “apa” dan “siapa” untuk menjadi pembelajar (becoming 

a learner), kemudaian mereka untuk menjadi seorang pemimpin (becoming a leader) 

serta pendidik (becoming a educator). 

Guru sebagai insan “pembelajar”, suka atupun tidak, harus tetap konsisten 

gemar belajar sebagai jendela untuk mengembangkan aktualisasi dirinya seraya 

mengetahui dan menyikapi berbagai perkembangan baru yang terjadi. Guru sebagai 

insan “teladan”, dituntut konsistensinya antara ucapan dan perbuatan. Hanya melalui 

peningkatan wawasan yang luas serta kearifan yang bijak,  hakitat sebagai guru, baru 

akan dihargai dan bisa didengar nasihat serta ucapannya oleh siswa-siswi yang 

memerlukan figur pembelajar maupun pendidik yang  konsisten dan penuh tanggung 

jawab. Melalui pembelajaran sejarah yang discovery, (seperti strategi-strategi inqury, 

exploratory, dan problem solving), secara heuristik guru perlu mengadakan  “Praktik 

Belajar Sejarah” yang merupakan suatu inovasi  pembelajaran  sejarah yang dirancang  

untuk membantu siswa agar memahami fakta, konsep, dan generalisasi melui 

pengalaman belajar empirik.   

Selain itu untuk  memupuk sifat-sifat heroisme para tokoh perjuangan masa 

lampau, guru sejarah  dapat melakukan “Praktik Belajar Nilai Kejuangan” yang 

merupakan bagian integral dari belajar sejarah dalam upaya menanamkan kesadaran 
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sejarah. Dalam kegiatan “Praktik Belajar Sejarah” bisa dimulai dari peristiwa-peristiwa 

lokal yang terjadi pada lingkungan siswa, sedangkan untuk “Praktik Belajar Nilai 

Kejuangan” tidak harus selalu mengkaji biografi orang-orang besar yang sudah 

terkenal, akan tetapi  dapat digunakan biografi tokoh nasionalis di kalangan rakyat 

kebanyakan (grass-root). Yang terpenting biografi ini secara konkrit menggambarkan 

role model semangat pengabdiannya  selama hidupnya yang sering berakhir dengan 

mengorbankan jiwanya. Kesungguhan, keberanian serta kesetiaan kepada  bangsa, 

perjuangan tokoh tersebut memberikan inspirasi bagi siswa yang menumbuhkan 

idealisme tanpa jatuh ke kultusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


