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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah  usaha sadar  dan  

terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  

agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut disusun standar nasional pendidikan, terdiri atas: standar kompetensi 

lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban  menyusun  rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara lengkap  dan  sistematis  agar  

pembelajaran  berlangsung  secara interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  

menantang,  memotivasi peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  

memberikan  ruang  yang cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan  

kemandirian  sesuai  dengan bakat,  minat,  dan  perkembangan  fisik  serta  

psikologis  peserta didik. Oleh karena itu setiap satuan pendidikan perlu 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 

penilaian proses pembelajaran dengan strategi yang benar untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.   

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya 

seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Kurikulum memuat 

apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran 

merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta 

didik. Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan RPP yang 

dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang 

mengacu pada Silabus. 
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Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan 

teknik, bentuk, dan instrumen serta pedoman penilaian hasil belajar dengan 

pendekatan autentik. Penilaian memungkinkan pendidik mampu menerapkan 

program remedial bagi peserta didik yang tergolong pebelajar lambat dan 

program pengayaan bagi peserta didik yang termasuk kategori pebelajar cepat. 

Pemerintah melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 8 November 2013 

menyatakan bahwa mulai tahun pelajaran 2014/2015 seluruh SMA sejumlah 

12.637 wajib melaksanakan Kurikulum 2013 di kelas X dan kelas XI. Untuk 

menyiapkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran saintifik, serta melakukan penilaiain autentik, Pemerintah telah 

melatih guru inti dan guru sasaran, serta menyediakan silabus, buku guru, dan 

buku teks untuk peserta didik. 

Direktorat Pembinaan SMA dalam menyiapkan kemampuan guru terutama 

merancang dan melaksanakan pembelajaran saintifik serta merancang dan 

melakukan penilaian autentik, perlu penjabaran operasional dalam  

mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan langkah 

pembelajaran serta merancang dan melaksanakan penilaian autentik 

berdasarkan silabus dan buku (buku guru dan buku siswa). Oleh karena itu 

diperlukan rambu-rambu yang bisa memfasilitasi guru secara individual dan 

kelompok dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran dalam 

berbagai modus, strategi, dan model untuk muatan dan/atau mata pelajaran 

yang diampunya. 

 

B. Tujuan 

Secara umum tujuan penulisan naskah ini adalah membantu guru mata  

pelajaran Sejarah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan 

memafaatkan buku sumber yang ada. Secara khusus naskah ini bertujuan: 

1. Memberikan rambu-rambu bagi guru dalam menganalisis kompetensi inti 

dan kompetensi dasar. 

2. Mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)  
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3. Mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan materi pokok dari 

silabus. 

4. Mengembangkan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik berdasarkan kegiatan pembelajaran dari silabus. 

5. Merancang penilaian autentik. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup naskah ini terdiri atas: 

1. Penjelasan tentang Pembelajaran Saintifik dan Penilaian Autentik 

2. Langkah-langkah pembelajaran saintifik dalam mata pelajaran Sejarah 

3. Penilaian Autentik dalam pembelajaran Sejarah 

4. Penjelasan tentang Analisis Kompetensi  

 

D. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 

tentang Standar Kompetensi Lulusan 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA 
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang 

Implementasi Kurikulum  

9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoinesia 

Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 

10. Peraturan lain tentang Kurikulum 2013 yang berlaku 
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BAB II 

PEMBELAJARAN SAINTIFIK DAN PENILAIAN AUTENTIK  

 

A. Prinsip Pembelajaran dan Penilaian 

Karakteristik  pembelajaran terkait  erat  dengan Standar  Kompetensi  Lulusan  

dan  Standar  Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka  

konseptual  tentang  sasaran  pembelajaran  yang  harus dicapai, dan Standar 

Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 

pembelajaran yang dikembangkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup 

materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan domain sikap, pengetahuan, dan  keterampilan  

yang  memiliki karakteristik berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. 

Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan,  menghargai,  

menghayati,  dan  mengamalkan.  Pengetahuan diperoleh  melalui  aktivitas  

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta.  Keterampilan  diperoleh melalui aktivitas  mengamati,  menanya,  

mencoba,  menalar,  menyaji,  dan mencipta. Pencapain kompetensi tersebut 

berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, 

guru harus merencanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang mendorong 

kemampuan peserta didik untuk melakukan penyingkapan/penelitian, serta 

dapat menghasilkan karya kontekstual, baik individual  maupun  kelompok. 

Pendidik disarankan untuk menggunakan menggunakan model  pembelajaran  

antara lain model inkuiri, discovery, problem, dan projek.  

Prinsip pembelajaran  pada kurikulum 2013 menekankan perubahan 

paradigma: (1) peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu; 

(2) guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar; (3) pendekatan  tekstual  menjadi pendekatan  proses  

sebagai  penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran  

berbasis  konten  menjadi  pembelajaran  berbasis kompetensi; (5) 

pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu; (6) pembelajaran  yang  

menekankan  jawaban  tunggal  menjadi pembelajaran dengan jawaban yang 
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kebenarannya multi dimensi; (7) pembelajaran verbalisme menjadi 

keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan  

fisikal  (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran  yang  

mengutamakan  pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai 

pebelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-nilai  

dengan  memberi keteladanan (ing  ngarso  sung  tulodo), membangun 

kemauan  (ing  madyo mangun  karso),  dan  mengembangkan  kreativitas  

peserta  didik  dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); (11) 

pembelajaranyang  berlangsung  di  rumah,  di  sekolah,  dan  di masyarakat; 

(12) pembelajaran  yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah peserta didik, dan dimana saja adalah kelas; (13) 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan  atas perbedaan  individual 

dan  latar  belakang budaya peserta didik. 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. (1) Objektif, berarti 

penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas 

penilai. (2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara 

terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

(3) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya. (4) Transparan, berarti prosedur penilaian, 

kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua 

pihak. (5) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan 

hasilnya. (6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. 

 

B. Pembelajaran Saintifik dalam Mata Pelajaran Sejarah 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-

langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah.Model 

pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya 

kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa (Alfred De Vito, 1989). Model pembelajaran 
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yang dibutuhkan adalah yang mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar 

(Joice & Weil: 1996), bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta didik (Zamroni, 

2000; &Semiawan, 1998). 

Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara 

akhir, namum proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu 

pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan proses. Model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah model 

pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam 

sistem penyajian materi secara terpadu (Beyer, 1991). Model ini menekankan 

pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer pengetahuan, peserta 

didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan 

mengkoordinasikan kegiatan belajar. Dalam model ini peserta didik diajak 

untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi 

pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh 

para ilmuwan (scientist) dalam melakukan penyelidikan ilmiah (Nur: 1998), 

dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai 

fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk 

kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan 

keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan 

mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan 

(Semiawan: 1992). 

Model ini juga tercakup penemuan makna (meanings), organisasi, dan struktur 

dari ide atau gagasan, sehingga secara bertahap siswa belajar bagaimana 

mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Pembelajaran berbasis 

keterampilan proses sains menekankan pada kemampuan peserta didik dalam 

menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman 

belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan generalisasi, sehingga lebih 

memberikan kesempatan bagi berkembangnya keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (Houston, 1988). Dengan demikian peserta didik lebih diberdayakan 

sebagai subjek belajar yang harus berperan aktif dalam memburu informasi 
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dari berbagai sumber belajar, dan guru lebih berperan sebagai organisator dan 

fasilitator pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains berpotensi 

membangun kompetensi dasar hidup siswa melalui pengembangan 

keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan proses konstruksi pengetahuan 

secara bertahap. Keterampilan proses sains pada hakikatnya adalah 

kemampuan dasar untuk belajar (basic learning tools) yaitu kemampuan yang 

berfungsi untuk membentuk landasan pada setiap individu dalam 

mengembangkan diri (Chain and Evans: 1990). 

Suatu pengetahuan ilmiah hanya dapat diperoleh dari metode ilmiah. Metode 

ilmiah pada dasarnya memandang fenomena khusus (unik) dengan kajian 

spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan pada simpulan. Dengan 

demikian diperlukan adanya penalaran dalam rangka pencarian (penemuan). 

Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus 

berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan 

terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.  

Pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-langkah pokok: 

1. Mengamati 

2. Menanya 

3. Mengumpulkan Informasi 

4. Mengasosiasi 

5. Mengomunikasikan 

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran Sejarah seperti berikut: 

1. Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan bagi peserta didik 

untuk secara luas dan bervariasi  melakukan pengamatan melalui kegiatan 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan 

(melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 
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pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  

tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik 

senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Dalam pembelajaran  

sejarah, pengamatan dapat dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut, 

contoh: 

 Kegiatan kemasyarakatan dalam upacara grebeg besar yang bersifat 

Islam. 

 interaksi masyarakat pantai dalam sejarah pelayaran dan perdagangan 

di Bandar Jakarta  

 Situs sejarah Sangiran 

Pada pembelajaran di kelas, kegiatan mengamati dapat dilakukan melalui 

berbagai media yang dapat diamati siswa, misalnya: video, gambar, grafik, 

bagan, sedangkan kegiatan pengamatan yang dilakukan di luar kelas 

dengan melakukan kunjungan ke objek/situs sejarah dan atau kegiatan 

yang memiliki nilai historis.  

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sejarah dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

 Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

 Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

 Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik 

primer maupun sekunder 

 Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi 

 Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

 Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video 

perekam, dan alat-alat tulis lainnya.  

2. Menanya 

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
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pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kegiatan menanya dapat 

mengembangkan kompetensi kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 

hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Guru perlu membimbing 

peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang 

yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak 

berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih 

abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang 

bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan 

pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah 

pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu 

peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu 

semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk 

mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang 

ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang 

tunggal sampai sumber yang beragam. Jika peserta didik merasa kesulitan 

mengemukakan pikiran dan gagasannya, guru dapat mengajukan 

pertanyaan yang dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik. Pertanyaan 

guru dimaksudkan untuk membimbing dan memandu peserta didik agar 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Misalnya: Apakah seni bangun 

candi merupakan budaya asli Indonesia atau merupakan pengaruh dari 

budaya di luar Indonesia?. Mengapa Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai 

kerajaan laut terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara? Setelah 

kegiatan pengamatan, diupayakan  yang aktif  bertanya bukan guru, tetapi 

peserta didik karena membiasakan kegiatan bertanya adalah menanamkan  

sikap ingin tahu yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Yang harus 

dipahami bahwa tahap menanya menitikberatkan pada bagaimana siswa 

mengartikulasikan pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar untuk menggali 

pengetahuan dan memperoleh keterampilan sesuai kompetensi yang ingin 

dicapai. Berikut manfaat / fungsi bertanya: 
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 Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  peserta didik 

tentang suatu tema atau topik pembelajaran. 

 Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

 Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan 

ancangan untuk mencari solusinya. 

 Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan 

pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. 

 Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, 

mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, 

dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

 Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, 

mengembangkan kemampuan berpikir,  dan menarik  simpulan. 

 Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima 

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan 

toleransi sosial dalam hidup berkelompok. 

 Membiasakan peserta didik berpikir spontan, cepat, dan sigap dalam 

merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. 

 Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

3. Mengumpulkan data (mengeksplorasi) 

Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui 

peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan 

adalah memperluas dan memperdalam pengetahuan yang menerapkan 

strategi belajar aktif. Pendekatan pembelajaran yang berkembang saat ini 

secara empirik telah melahirkan disiplin baru pada proses belajar. Tidak 

hanya berfokus pada apa yang dapat peserta didik temukan, namun 

sampai pada bagaimana cara mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Istilah 

yang populer untuk menggambarkan kegiatan ini adalah  “explorative 

learning”. 

Pendekatan belajar yang eksploratif tidak hanya berfokus pada bagaimana 

mentransfer ilmu pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi, namun 
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harus diimbangi dengan peningkatan  mutu materi ajar. Informasi tidak 

hanya disusun oleh guru. Perlu ada keterlibatan peserta didik untuk 

memperluas, memperdalam, atau menyusun informasi atas inisiatifnya. 

Dalam hal ini peserta didik menyusun dan memvalidasi informasi sebagai 

input bagi kegiatan belajar. Peta konsep yang dikembangkan menunjukan 

kompleksitas kegiatan eksplorasi dalam proses pembelajaran yang 

mengharuskan adanya proses dialog yang : (1) interaktif (2) adaptif, 

interaktif dan reflektif (3) menggambarkan tingkat-tingkat penguasaan 

pokok bahasan (4) menggambarkan level kegiatan yang berkaitan dengan 

meningkatkan keterampilan menyelesaikan tugas sehingga memperoleh 

pengalaman yang bermakna.  

Pelaksanaan kegiatan  mengumpulkan data (eksplorasi) pada mata 

pelajaran ilmu Sejaah  dapat dilakukan melalui kerja sama dalam 

kelompok kecil. Bersama teman sekelompoknya peserta didik dalam 

menelusuri informasi yang mereka butuhkan, merumuskan masalah dalam 

kehidupan nyata, berpikir kritis untuk menerapkan ilmu yang dimiliki dalam 

kehidupan yang nyata dan bermakna.  

Melalui kegiatan mengumpulkan data (eksplorasi) peserta didik dapat 

mengembangkan pengalaman belajar, meningkatkan penguasaan ilmu 

sejarah, serta menerapkannya untuk menjawab fenomena yang ada. 

Peserta didik juga dapat mengeksploitasi informasi untuk memperoleh 

manfaat tertentu sebagai produk belajar. 

4. Mengasosiasi/Menalar/Mengolah Informasi 

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan 

berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 
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informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. Kegiatan ini dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

a. Cara menalar 

Seperti telah dijelaskan di muka, terdapat dua cara menalar, yaitu 

penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif 

merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari fenomena 

atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. 

Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada observasi 

inderawi atau pengalaman empirik.  

Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik 

simpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat 

umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Pola penalaran deduktif 

dikenal dengan pola silogisme. Cara kerja menalar secara deduktif 

adalah menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

Ada tiga jenis silogisme, yaitu silogisme kategorial, silogisme 

hipotesis, silogisme alternatif. Pada penalaran deduktif terdapat 

premis, sebagai proposisi menarik simpulan. Penarikan simpulan 

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu  langsung dan tidak langsung. 

Simpulan secara langsung ditarik dari satu premis, sedangkan 

simpulan tidak langsung ditarik dari dua premis. 

Contoh: 

Penalaran Induktif  

 Di Bali terjadi perang Puputan, di Sumatera terjadi perang Padri 

dan di Jawa terjadi perang Diponegoro yang kesemuanya 

melawan penjajah Belanda, maka dari fakta tersebut dapat 

disimpulkan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda.  

Penalaran Deduktif  
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 Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang sangat maju di bidang 

sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil sastra zaman 

Kediri seperti Bharatayuda karangan mpu Sedah dan Mpu 

Panuluh, Arjuna Wiwaha karangan Mpu Kanwa, Hariwangsa 

karangan mpu Panuluh, dan Smaradhahana karangan Mpu 

Dharmaja.  

b. Analogi dalam Pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik sering kali 

menemukan fenomena yang bersifat analog atau memiliki persamaan. 

Dengan demikian, guru dan peserta didik adakalanya menalar secara 

analogis. Analogi adalah suatu proses penalaran dalam pembelajaran 

dengan cara membandingkan sifat esensial yang mempunyai 

kesamaan atau persamaan.  

Berpikir analogis sangat penting dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial, 

karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta didik. Seperti 

halnya penalaran, analogi terdiri atas dua jenis, yaitu analogi induktif 

dan analogi deklaratif. Kedua analogi itu dijelaskan berikut ini. 

Analogi induktif disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua 

fenomena atau gejala. Atas dasar persamaan dua gejala atau 

fenomena itu ditarik simpulan bahwa apa yang ada pada fenomena 

atau gejala pertama terjadi juga pada fenomena atau gejala kedua. 

Analogi induktif merupakan suatu “metode menalar” yang sangat 

bermanfaat untuk membuat suatu simpulan yang dapat diterima 

berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua 

fenomena atau gejala khusus yang diperbandingkan 

Contoh: 

 Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat dalam bidang 

ekonomi melahirkan pemberontakan PRRI. Demikian juga, 

ketidakpuasan daerah dalam bidang politik dan ekonomi 

menyebabkan pemberontakan Permesta. Ketidakpuasan daerah 

terhadap kebijakan pusat dapat melahirkan pemberontakan 

daerah.. 
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Analogi deklaratif merupakan suatu “metode menalar” untuk 

menjelaskan atau menegaskan sesuatu fenomena atau gejala yang 

belum dikenal atau masih samar, dengan sesuatu yang sudah dikenal. 

Analogi deklaratif ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru, 

fenomena, atau gejala menjadi dikenal atau dapat diterima apabila 

dihubungkan dengan hal-hal yang sudah diketahui secara nyata dan 

dipercayai. 

Contoh: 

 Keberhasilan pendidikan di Jepang pada masa Restorasi Meiji 

disebabkan kesungguhan dan sinergisitas antara pemerintah, 

masyarakat, dan dukungan orang tua. Seperti halnya keberhasilan 

sekolah tidak terlepas dari sinergitas, saling menghargai, sikap 

pantang menyerah dari dewan guru, peserta didik, dan seluruh 

stake holder sekolah. 

c. Hubungan Antarfenomena 

Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan menghubungkan 

antarfenomena atau gejala sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta 

didik. Di sinilah esensi bahwa guru dan peserta didik dituntut mampu 

memaknai hubungan antarfenomena atau gejala, khususnya 

hubungan sebab-akibat. 

Hubungan sebab-akibat diambil dengan menghubungkan satu atau 

beberapa fakta yang satu dengan satu atau beberapa fakta yang lain. 

Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu 

atau dapat juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta 

tersebut. 

Penalaran sebab-akibat ini masuk dalam ranah penalaran induktif, 

yang disebut dengan penalaran induktif sebab-akibat. Penalaran 

induktif sebab akibat terdiri dari tiga jenis. 
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Hubungan sebab–akibat. Pada penalaran hubungan sebab-akibat, hal-

hal yang menjadi sebab dikemukakan terlebih dahulu, kemudian 

ditarik simpulan yang berupa akibat. 

Contoh: 

 Sehubungan adanya pembuatan jalan oleh Belanda yang melewati 

makam leluhur Diponegoro, maka pecahlah perang Diponegoro 

melawan Belanda 1825 – 1830  

Hubungan akibat–sebab. Pada penalaran hubungan akibat-sebab, hal-

hal yang menjadi akibat dikemukakan terlebih dahulu, selanjutnya 

ditarik simpulan yang merupakan penyebabnya. 

Contoh  

 Kerajaan Majapahit  mengalami keruntuhan setelah masuknya 

Islam. Hal ini dapat  dilihat dari fakta adanya kemunduran 

ekonomi dan perdagangan, banyaknya daerah yang melepaskan 

diri dari kekuasaan pusat.  

Hubungan sebab–akibat 1 – akibat 2. Pada penalaran hubungan 

sebab-akibat 1 –akibat 2, suatu  penyebab dapat menimbulkan 

serangkaian akibat. Akibat yang pertama menjadi penyebab, sehingga 

menimbulkan akibat kedua. Akibat kedua menjadi penyebab sehingga 

menimbulkan akibat ketiga, dan seterusnya. 

Contoh :  

 Peristiwa pertemuan Saigon melahirkan peristiwa Rengasdengklok. 

Peristiwa Rengasdengklok menyebabkan lahirnya aktivitas 

menyiapkan proklamasi. Proklamsi Kmerdekaan RI menyebabkan 

adanya upaya membentuk badan-badan kelengkapan Negara. 

5. Mengomunikasikan 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh 

guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok. Kegiatan 

mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil 
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konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau 

grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu mengomunikasikan 

pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta kreasi siswa melalui 

presentasi,  membuat laporan, dan/atau unjuk karya. 

 

C. Model Pembelajaran dalam Pembelajaran Sejarah 

Model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Sejarah 

sehingga dapat membangkitkan kreativitas dan keingintahuan peserta didik, 

antara lain Discovery Based Learning, Project Based Learning, Problem 

Based Learning, dan Inquairy Social.  

 

Model Inkuiri Sosial (Social Inquairy)  

Menurut Bruce Joyce, inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran dari 

kelompok sosial (social family) subkelompok konsep masyarakat (concept of 

society). Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup 

dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Wina Sanjaya 

(2007)  tahapan proses pembelajaran inkuiri sosial dapat dilaksanakan 

dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Orientasi 

Guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran, 

guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 

masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. 

Keberhasilan pembelajaran inkuiri sosial sangat tergantung pada kamauan 

siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam 

memecahkan masalah; tanpa kemauan dan kemampuan itu tak mungkin 

proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang 

dapat dilakukan dalam tahapam orientasi ini adalah: (a)  menjelaskan 

topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa.; 

(b) menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inkuiri 
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serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah 

sampai dengan merumuskan kesimpulan; dan (c) menjelaskan pentingnya 

topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan 

motivasi belajar siswa. 

b. Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah 

persoalan yang menantang siswa untuk berpikir  memecahkan teka-teki 

itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji 

disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk 

mencari jawaban yang tepat. Poses mencarl jawaban itulah yang sangat 

penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut siswa 

akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berpikir. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam merumuskan masalah, diantaranya: (a)  masalah 

hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. (b) masalah yang dikaji adaIah 

masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. dan (c) 

konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah 

diketahui terilebih dahulu oleh siswa.  

c. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) pada setiap anak 

adalah (dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat 

merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dan suatu 

permasalahan yang dikaji. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang 

perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga 

hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan 

berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan 

yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu 
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yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis 

yang rasional dan logis. 

d. Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran 

inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat 

penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data 

bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi 

juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi 

berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini 

adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa 

untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan.  

e. Menguji Hipotesis 

Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data 

atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang 

terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan 

siswa atas jawaban yang diberikan. Disamping itu, menguji hipotesis juga 

berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran 

jawaban yang diberikan bukan banya berdasarkan argumentasi, akan 

tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f. Merumuskan kesimpulan 

Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam 

proses pembelajaran. Sering terjadi, oleh karena banyaknya data yang 

diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus 

terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai 

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa 

data mana yang relevan. 
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D. Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) 

pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar 

secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) 

tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, 

bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan 

dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. 

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

2013. Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar 

peserta didik, baik dalam rangka mengamati/mengobservasi, menanya, 

mencoba, menalar, membangun jejaring atau mengomunikasikan. Penilaian 

autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, 

memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Penilaian autentik disebut juga penilaian responsif, suatu metode untuk menilai 

proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari 

mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, 

hingga yang jenius. Penilaian autentik dapat diterapkan dalam berbagai bidang 

ilmu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi 

utamanya pada proses dan hasil pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Penilaian sikap pada pembelajaran sejarah mencakup kompetensi inti 1 

(sikap spiritual), kompetensi inti 2 (sikap social), kompetensi dasar sikap 

spiritual dan kompetensi dasar sikap social. Contoh kompetensi inti dan 

kompetensi dasar sikap spiritual dan sosial sebagai berikut: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Kompetensi Prilaku 

1. Menghayati 
dan 
mengamalkan 

1.1 Menghayati 
proses 
kelahiran 
manusia 

 Menghayati, 
dan 

 Mengamalka

 Bersyukur  

 Teladan  
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Kompetensi Prilaku 

ajaran agama 
yang dianutnya 

Indonesia 
dengan rasa 
bersyukur 

n  

 
1.2 Menghayati 

keteladanan 
para pemimpin 
dalam 
mengamalkan 
ajaran 
agamanya. 

2. Menghayati, 
mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin,tanggu
ng jawab, 
peduli (gotong 
royong, 
kerjasama, 
toleran, 
damai), 
santun, 
responsif dan 
proaktif dan 
menunjukkan 
sikap sebagai 
bagian dari 
solusi   atas 
berbagai 
permasalahan 
dalam 
berinteraksi 
secara efektif 
dengan 
lingkungan 
sosial dan alam 
serta dalam 
menempatkan 
diri sebagai 
cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan 
dunia 

2.1 Menunjukk
an sikap 
tanggung 
jawab, peduli 
terhadap 
berbagai hasil 
budaya zaman 
praaksara, 
Hindu-Buddha 
dan Islam. 

 

 Menunjukkan 

 Menghayati, 
dan 

 Mengamalka
n 

 Tanggungja
wab 

 Peduli 

 Cinta damai 

 Responsive 

 Proaktif 

 Jujur 

 

2.2 Meneladani 
sikap dan 
tindakan cinta 
damai, 
responsif dan 
pro aktif yang 
ditunjukkan 
oleh tokoh 
sejarah dalam 
mengatasi 
masalah sosial 
dan 
lingkungannya 

 

2.3 Berlaku 
jujur dan 
bertanggungja
wab dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas 
dari 
pembelajaran 
sejarah 
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2. Penilaian Pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 

singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian 

dilengkapi pedoman penskoran. Tes uraian mampu memberikan multi 

jawaban yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Tes uraian menuntut 

peserta didik mampu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi, atas materi yang sudah dipelajari. Tes 

tertulis semacam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat 

mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau 

kompleks. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen 

penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan 

secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penilaian 

pengetahuan dilakukan oleh guru secara berkelanjutan, ulangan harian 

yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, ulangan tengah semester 

dan ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh 

satuan pendidikan pada kelas XI (tingkat 5) dengan menggunakan kisi-kisi 

yang disusun oleh Pemerintah, ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas 

XII (tingkat 6) yang dilakukan melalui UN dan Ujian Sekolah. 

Tes lisan adalah tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara 

lisan. Pelaksanaan Tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung antara pendidik dan peserta didik.  

Penilaian pengetahuan pada pembelajaran sejarah mencakup kompetensi 

inti 3 (pengetahuan), kompetensi dasar pengetahuan. Contoh kompetensi 

inti dan kompetensi dasar pengetahuan sebagai berikut: 

Kompetensi Inti 
Kompetensi 

Dasar 
Kompetensi  

Materi 
Pokok 

1.  Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan 

3.7 Menganalisis 
keterkaitan 
dan 
menerapkan 
langkah-
langkah 
penelitian 
Sejarah 

 Memahami 

 Menerapkan 

 Menganalisis 

 Langkah 
penelitian 
sejarah 
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Kompetensi Inti 
Kompetensi 

Dasar 
Kompetensi  

Materi 
Pokok 

rasa 
ingintahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora 
dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban 
terkait penyebab 
fenomena dan 
kejadian,  serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian 
yang spesifik 
sesuai dengan 
bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 

terhadap 
berbagai 
peristiwa 
Sejarah 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan 

penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau 

skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. Tes praktik adalah 

penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu 

aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.  

Penilaian keterampilan pada pembelajaran sejarah mencakup kompetensi 

inti 4 (keterampilan), dan kompetensi dasar 4 (keterampilan).  

Contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar keterampilan sebagai 

berikut: 
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Kompetensi Inti 
Kompetensi 

Dasar 
Kompetensi Konten 

4. Mengolah, 
menalar, dan 
menyaji dalam 
ranah konkret 
dan ranah 
abstrak terkait 
dengan 
pengembanga
n dari yang 
dipelajarinya 
di sekolah 
secara 
mandiri,dan 
mampu 
menggunakan 
metoda sesuai  
kaidah 
keilmuan. 

1.7 Melakukan 
penelitian 
sejarah 
secara 
sederhana 
dan 
menyajikany
a dalam 
bentuk 
laporan 
penelitian 

 Mencoba, 

 Mengolah, 

 Menalar, 
dan 

 Menyajikan 

 P enelitian 
sejarah secara 
sederhana 
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BAB III  

ANALISIS KOMPETENSI 

 

A. Kompetensi  

Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kompetensi 

yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Oleh karena itu fokus pertama dan utama bagi guru dalam 

menyiapkan pembelajaran adalah melakukan analisis pada ketiga kompetensi 

itu. Dari analisis itulah akan diperoleh penjabaran materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang diperlukan. Standar kompetensi 

lulusan adalah muara utama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran 

pada jenjang tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama 

pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi 

tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam 

rumusan kompetensi dasar. 

Rumusan standar kompetensi lulusan seperti yang tercantum pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 untuk tingkat SMA 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1. 

Standar Kompetensi Lulusan 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki  perilaku  yang  mencerminkan  sikap orang beriman,  
berakhlak mulia, berilmu, percaya  diri, dan bertanggung 
jawab dalam  berinteraksi  secara  efektif dengan lingkungan 
sosial dan  alam  serta  dalam menempatkan  diri  sebagai  
cerminan  bangsa  dalam pergaulan dunia 

Pengetahuan Memiliki  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural, dan  
metakognitif  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni,  dan  
budaya  dengan  wawasan  kemanusiaan, kebangsaan,  
kenegaraan,  dan  peradaban  terkait penyebab serta dampak 
fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif  
dalam  ranah  abstrak  dan  konkret  sebagai pengembangan  
dari  yang  dipelajari  di  sekolah  secara mandiri. 
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Kompetensi inti tingkat SMA terdiri atas dua tingkatan, yaitu tingkat 

kompetensi ke lima yang mencakup kelas X dan kelas XI, dan tingkat 

kompetensi keenam untuk kelas XII. Rumusan kompetensi yang relelevan bagi 

kelas X sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Standar Isi adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2. 

Rumusan Standar Kompetensi Inti Kelas X 

Kompetensi Deskripsi Kompetensi 

Sikap 
Spiritual 

1. Menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  agama  yang 
dianutnya 

Sikap Sosial 2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung  jawab, peduli  (gotong royong, kerjasama,  
toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan  
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam  berinteraksi secara efektif  
dengan  lingkungan  sosial dan  alam  serta  dalam  
menempatkan  diri  sebagai  cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

Pengetahuan 3.  Memahami, menerapkan,  dan  menganalisis  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  prosedural,  dan  metakognitif 
berdasarkan  rasa  ingin  tahunya  tentang  ilmu  
pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya,  dan  humaniora  
dengan  wawasan kemanusiaan,  kebangsaan,  
kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan  prosedural  
pada  bidang  kajian  yang  spesifik sesuai  dengan  bakat  
dan  minatnya  untuk  memecahkan masalah 

Keterampilan 4. Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  
dan ranah  abstrak  terkait  dengan  pengembangan  dari  
yang dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  bertindak  
secara efektif  dan  kreatif,  serta  mampu  menggunakan  
metoda sesuai dengan kaidah keilmuan 

 

 

B. Mengkaji keterkaitan KI dan KD dalam silabus maupun buku (buku 
guru dan buku siswa); 

Mengkaji keterkaitan KI dan KD dalam silabus maupun buku secara umum 

dapat digambarkn dengan bagan 1 sebagai berikut; 
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Gambar 1. Kajian Silabus 

Penjelasan Gambar 1; 

1. Kegiatan diawali dengan analisis keterkaitan antar KI dan KD sebagai 

berikut;   

a. KI-3 dan KI-4 merupakan kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran 

(though curriculum) yang akan memberikan pengalaman belajar 

secara langsung (direct teaching) kepada peserta didik. 

b. KI-1 dan KI-2 merupakan kompetensi sikap religius dan sikap sosial 

yang harus dicapai peserta didik sebagai dampak pengiring (nurturant 

effects) yang merupakan pengalaman belajar tidak langsung (indirect 

teaching)  

c. Keempat kompetensi tersebut harus merupakan hasil pembelajaran 

secara utuh atau teerpadu. 

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik 

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. 

Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan 

pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:  

a. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-1;  
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b. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2;  

c. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3; dan  

d. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4.  

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur 

dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 

tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 

pencapaian kompetensi mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

Dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi perlu diperhatikan 

hal-hal berikut ini: 

a. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang terukur, 

didalamnya terdapat dua unsur, yaitu tingkat kompetensi dan konten 

(pengetahuan dan keterampilan); 

b. Penyusunan indikator mengacu pada kompetensi inti, kompetensi 

dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam 

silabus; 

c. Tingkat kompetensi indikator harus mencapai tingkat kompetensi 

minimal yang tercantum pada kompetensi dasar maupun kompetensi 

inti dan dapat dikembangkan hingga ke tingkat yang paling tinggi 

untuk mencapai target pencapaian kompetensi sesuai dengan 

karakteristik dan daya dukung sekolah dan lingkungannya; 

d. Tingkat kompetensi pada aspek sikap adalah menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan; 

e. Tingkat kompetensi pada aspek pengetahuan adalah mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevalasi, dan mengkreasi; 

f. Tingkat kompetensi pada aspek keterampilan adalah mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta, dan  

g. Keseluruhan indikator yang disusun memadai untuk mencapai 

kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi lulusan. 



Naskah Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 di SMA  29 

 

 

©2014,Direktorat Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan Menengah 

Contoh pengembangan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran 

sejarah. 

a. Kompetensi Spiritual 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1. Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1 Menghayati 
proses kelahiran 
manusia 
Indonesia 
dengan rasa 
bersyukur 

 Bersyukur dalam 
rangka proses 
kelahiran manusia 
Indonesia 

 Menampilkan 
keteladanan para 
pemimpin dalam 
mengamalkan 
ajaran agamanya 

 

1.2 Menghayati 
keteladanan para 
pemimpin dalam 
mengamalkan 
ajaran 
agamanya. 

 

b. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1. Menghayati, 
mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin,tanggung 
jawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif 
dan proaktif dan 
menunjukkan 
sikap sebagai 
bagian dari solusi   
atas berbagai 
permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif 
dengan 
lingkungan sosial 
dan alam serta 
dalam 
menempatkan diri 

2.1 Menunjukkan 
sikap tanggung 
jawab, peduli 
terhadap 
berbagai hasil 
budaya zaman 
praaksara, 
Hindu-Buddha 
dan Islam. 

 

 Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas dari 
pembelajaran 
sejarah, 

 Menunjukkan 
perilaku peduli 
terhadap berbagai 
hasil budaya, 

 Menunjukkan 
perilaku cinta 
damai dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya,  

 Menunjukkan 
perilaku responsif  
dalam mengatasi 
masalah sosial dan 

2.2 Meneladani sikap 
dan tindakan 
cinta damai, 
responsif dan 
pro aktif yang 
ditunjukkan oleh 
tokoh sejarah 
dalam mengatasi 
masalah sosial 
dan 
lingkungannya 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 lingkungannya 

 Menunjukkan 
perilaku pro aktif 
dalam mengatasi 
masalah sosial dan 
lingkungannya, 

 Menunjukkan 
perilaku jujur 
dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas dari 
pembelajaran 
sejarah 

2.3 Berlaku jujur dan 
bertanggungjaw
ab dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas dari 
pembelajaran 
sejarah 

 

c. Kompetensi Pengetahuan 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi  

3. Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab 
fenomena dan 
kejadian,  serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian 

3.7 Menganalisis 
keterkaitan dan 
menerapkan 
langkah-langkah 
penelitian 
Sejarah terhadap 
berbagai 
peristiwa Sejarah 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan heuristik 
dalam penelitian 
sejarah 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan verifikasi 
dalam penelitian 
sejarah  

 Menganalisis data 
dan fakta sejarah 
dari kegiatan 
heuristik 

 Menganalisis 
validitas dan 
relaibilitas data 
dan fakta sejarah 
dari 
kegiatanverifikasi 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan 
interpretasi dalam 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi  

yang spesifik 
sesuai dengan 
bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 

penelitian sejarah 

 Menganalisis 
prinsip 
objektivitas yang 
subjektif dalam 
interprestasi 
terhadap fakta 
sejarah. 

 Menyimpulkan 
berbagai langkah 
penelitian sejarah 

 

d. Kompetensi Keterampilan 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi  

4. Mengolah, 
menalar, dan 
menyaji dalam 
ranah konkret 
dan ranah 
abstrak terkait 
dengan 
pengembangan 
dari yang 
dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri,dan 
mampu 
menggunakan 
metoda sesuai  
kaidah keilmuan. 

4.7 Melakukan 
penelitian 
sejarah secara 
sederhana dan 
menyajikanya 
dalam bentuk 
laporan 
penelitian 

 Menentukan topik 
penelitian sejarah 
di sekitarnya. 

 Menerapkan 
langkah heuristik 
dalam penelitian 
sesuai dengan 
topic yang dipilih. 

 Melakukan 
langkah verifikasi 
terhadap data dan 
fakta sejarah 
yang diperoleh 
dari kegiatan 
heuristik. 

 Melakukan 
interpretasi 
terhadap data dan 
fakta sejarah 
yang diperoleh 
dari kegiatan 
verifikasi. 

 Menuliskan hasil 
penelitian sejarah 
dalam bentuk 
laporan. 
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2. Aloksi waktu/Alat/Bahan/Media 

a. Alokasi waktu diambil jumlah yang sesuai dengan silabus 

b. Sumber/Alat/media; jika hasil kajian analisis memiliki perbedaan 

dengan yang tercangtum di salabus, maka dilakukn peneyesuain 

dengn hasil kajian (sesuai karakteristik materi pemeblajaran)  

3. Pengembangan Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan tuntutan KD-3. Guru 

dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sudah tercantum dalam 

silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik.   Pengembangan materi 

pembelajaran merujuk pada materi pokok dalam silabus dan kompetensi 

dasar yang termuat dalam kompetensi inti ketiga (pengetahuan).Dalam 

penjabaran materi pembelajaran tetap diperlukan untuk melihat linierisasi 

dengan kompetensi inti keempat (keterampilan). Selain itu guru juga harus 

dapat mengembangkan materi yang kontekstual, baik materi yang sudah 

tercantum dalam  buku maupun pengembangan dengan menggunakan 

sumber lain. Materi yang kontekstual dapat mengintegrasikan muatan local 

yang mencakup keunggulan lingkungan setempat atau materi kekinian 

yang sedang menjadi pembicaraan.  

Selanjutnya guru juga harus mencari materi dari buku atau 

mengembangkannya dari sumber lain yang dapat diaktualisasikan dalam 

kegiatan kepramukaan. Dari materi tersebut dibuat suatu kegiatan yang 

berisi nilai-nilai kepramukaan untuk diserahkan dan dilaksanakan kepada 

dan oleh Pembina Pramuka pada saat kegaiatan kepramukaan yang 

terjadwal.  

Selain itu materi juga dikembangkan agar siswa memiliki Lower Order 

Thinking Skills (LOTS) dan Higher Order Thinking Skills (HOTS), misalnya ; 

a. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia (LOTS) 

b. Menjelaskan ukti-bukti kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan 

pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada pada saat ini  (HOTS) 

4. Pengembangan kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengembangkan 

kegiatan pembelajaran yang sudah tercantum di silabus dan buku sesuai 
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dengan hasil kajian terhadap materi pembelajaran dikaitkan dengan hasil 

kajian terhadap KI-2 dan KI-2.  

Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Kegiatan inti mencakup kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

a. Mengamati adalah kegiatan yang dilakukan dengan memaksimalkan 

panca indra dengan cara melihat, mendengar, membaca, menyentuh, 

atau menyimak. Yang diamati adalah materi yang berbentuk fakta, 

yaitu fenomena atau peristiwa dalam bentuk gambar, video, rekaman 

suara, atau fakta langsung yang bisa disentuh, dilihat, dan 

sebagainya. 

Contoh:  

Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

Membaca buku teks 
tentang langkah-
langkah penelitian 
Sejarah. 

 Guru menyajikan tayangan audio 
visual tentang kegiatan penelitian 
sejarah. 

 mengamati tayangan audio visual,  

 mencatat hal-hal yang menarik dari 
tayangan,  

 mencatat hal-hal yang belum jelas 
dalam bentuk pertanyaan 

 mencari dan membaca yang berkaitan 
konsep-konsep penelitian sejarah. 

 

b. Menanya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

Contoh: 

Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

Menanya untuk 
mendapatkan 

 Guru mengarahkan siswa untuk 
menanya  
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Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

pemahaman lebih 
mendalam tentang 
langkah-langkah 
penelitian Sejarah. 

 Membuat pertanyaan tentang langkah-
langkah penelitian sejarah 

 Mengemukakan pertanyaan tentang 
langkah-langkah penelitian sejarah 

 

c. Mengumpulkan data adalah melakukan eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian, dan aktivitas 

wawancara dengan nara sumber 

Contoh: 

Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

Mengumpulkan data 
terkait tentang langkah-
langkah penelitian 
sejarah melalui bacaan 
dan referensi lain yang 
tersedia. 

 Membaca dari referensi lain tentang 
konsep, prinsip, dan prosedur 
penelitian sejarah 

 Membuat rangkuman tentang konsep, 
prinsip, dan prosedur penelitian 
sejarah 

 Membuat peta konsep tentang tentang 
konsep, prinsip, dan prosedur 
penelitian sejarah 

 

d. Mengasosiasi adalah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 

Contoh: 

Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

Menganalisis beberapa 
tulisan dan  referensi 
mengenai langkah-
langkah penelitian 

 Membentuk kelompok diskusi masing-
masing maksimal 5 orang dengan 
ditunjuk ketua dan sekretarisnya. 
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Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

sejarah.  Masing-masing kelompok bekerja 
untuk melakukan analisis dan 
mengasosiasi konsep, prinsip, dan 
prosedur penelitian sejarah dari 
berbagai sumber. 

 Secara kelompok mencari, mendalami, 
dan berdiskusi tentang konsep, prinsip, 
dan prosedur penelitian sejarah. 

 

e. Mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya 

Contoh: 

Kegiatan Pembelajaran 
(Silabus) 

Langkah-langkah Pembelajaran (RPP) 

Menyajikan laporan hasil 
penelitian sejarah secara 
sederhana dalam bentuk 
tulisan mengenai salah 
satu peristiwa sejarah 
baik nasional maupun 
lokal (dalam bentuk 
tugas semester). 

 Membuat bahan presentasi atau 
laporan tentang konsep, prinsip, dan 
prosedur penelitian sejarah 

 Mempresentasikan konsep, prinsip, 
dan prosedur penelitian sejarah 

 

Kelima kegiatan tersebut di atas, tidak harus terjadi dalam satu kali 

pertemuan, tetapi setiap pertemuan fokus kepada kegiatan mana yang 

akan dilakukan disesuaikan dengan karakteristik materi atau IPK.  

Contoh; 

Jika dalam satu RPP terdapat 3 (tiga) kali pertemuan, maka dapat 

dikembngkan kegiatan sebagai berikut; 

a. pertemuan pertama fokus kepada kegiatan mengamati dan menanya,  

b. pertemuan kedua fokus kepada menanya, mengumpulkan informasi, 

dan mengasosiasi 

c. pertemuan ketiga fokus kepada kegiatan mengomunikasikan.  
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5. Mengembangkan rencana penilaian yang mencakup penilaian kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

Mengembangkan penilaian autentik yang mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan berdasarkan kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. 

a. Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

 Bersyukur dalam 
rangka proses 
kelahiran manusia 
Indonesia 

 Menampilkan 
keteladanan para 
pemimpin dalam 
mengamalkan ajaran 
agamanya 

 Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab 
dalam mengerjakan 
tugas-tugas dari 
pembelajaran 
sejarah, 

 Menunjukkan perilaku 
peduli terhadap 
berbagai hasil 
budaya, 

 Menunjukkan perilaku 
cinta damai dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya,  

 Menunjukkan perilaku 
responsif  dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya 

 Menunjukkan perilaku 
pro aktif dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 

 Siswa dapat 
bersyukur dalam 
rangka proses 
kelahiran manusia 
Indonesia dengan 
sungguh-sungguh 

 Siswa dapat 
menampilkan 
keteladanan para 
pemimpin dalam 
mengamalkan ajaran 
agamanya dengan 
konsisten 

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 
tanggung jawab 
dalam mengerjakan 
tugas-tugas dari 
pembelajaran sejarah 
dengan semangat, 

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 
peduli terhadap 
berbagai hasil budaya 
dengan sepenuh hati, 

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 
cinta damai dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya 
dengan sepenuh hati,  

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 

 Observasi 

 Penilaian 
diri 

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

lingkungannya, 

 Menunjukkan perilaku 
jujur dalam 
mengerjakan tugas-
tugas dari 
pembelajaran sejarah 

responsif  dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya 
dengan tepat 

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 
pro aktif dalam 
mengatasi masalah 
sosial dan 
lingkungannya 
dengan cepat, 

 Siswa dapat 
menunjukkan perilaku 
jujur dalam 
mengerjakan tugas-
tugas dari 
pembelajaran sejarah 
dengan kontinu 

 

b. Kompetensi Pengetahuan 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan heuristik 
dalam penelitian 
sejarah 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan verifikasi 
dalam penelitian 
sejarah  

 Menganalisis data 
dan fakta sejarah 
dari kegiatan 
heuristik 

 Menganalisis 
validitas dan 
relaibilitas data dan 
fakta sejarah dari 

 Siswa dapat 
mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan heuristik 
dalam penelitian 
sejarah dengan 
benar 

 Siswa dapat 
mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan verifikasi 
dalam penelitian 
sejarah dengan 
benar 

 Siswa dapat 
menganalisis data 
dan fakta sejarah 
dari kegiatan 
heuristik dengan 

 Tes tertulis 

 Penugasan 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

kegiatanverifikasi 

 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan interpretasi 
dalam penelitian 
sejarah 

 Menganalisis prinsip 
objektivitas yang 
subjektif dalam 
interprestasi 
terhadap fakta 
sejarah. 

 Menyimpulkan 
berbagai langkah 
penelitian sejarah 

tepat 

 Siswa dapat 
menganalisis 
validitas dan 
relaibilitas data dan 
fakta sejarah dari 
kegiatanverifikasi 
dengan tepat 

 Siswa dapat 
mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
kegiatan interpretasi 
dalam penelitian 
sejarah dngan benar 

 Siswa dapat 
menganalisis prinsip 
objektivitas yang 
subjektif dalam 
interprestasi 
terhadap fakta 
sejarah dengan 
tepat. 

 Siswa dapat 
menyimpulkan 
berbagai langkah 
penelitian sejarah 
dengan tepat 

 

c. Kompetensi Keterampilan 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

 Menentukan topik 
penelitian sejarah di 
sekitarnya. 

 Menerapkan langkah 
heuristik dalam 
penelitian sesuai 
dengan topic yang 
dipilih. 

 Melakukan langkah 
verifikasi terhadap 

 Siswa dapat 
menentukan topik 
penelitian sejarah di 
sekitarnya dengan 
benar. 

 Siswa dapat 
menerapkan langkah 
heuristik dalam 
penelitian sesuai 
dengan topic yang 

 Tes Praktik 

 Projek 

 Portofolio 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal 
Teknik 

Penilaian 

data dan fakta 
sejarah yang 
diperoleh dari 
kegiatan heuristik. 

 Melakukan 
interpretasi terhadap 
data dan fakta 
sejarah yang 
diperoleh dari 
kegiatan verifikasi. 

 Menuliskan hasil 
penelitian sejarah 
dalam bentuk 
laporan. 

dipilih dengan tepat. 

 Siswa dapat 
melakukan langkah 
verifikasi terhadap 
data dan fakta 
sejarah yang 
diperoleh dari 
kegiatan heuristik 
dengan teliti. 

 Siswa dapat 
melakukan 
interpretasi terhadap 
data dan fakta 
sejarah yang 
diperoleh dari 
kegiatan verifikasi 
dengan tepat. 

 Siswa dapat 
menuliskan hasil 
penelitian sejarah 
dalam bentuk 
laporan dengan 
benar. 

 

Catatan: 

Agar lebih jelas bagaimana merancang dan menyusun, serta 

melaksanakan penilaian, lihat naskah Model Penilaian di SMA).  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Efektifitas pembelajaran merupakan indikator keberhasilan belajar, artinya semakin 

efektif kegiatan pembelajaran, maka hasil belajar semakin berkualitas dan sebaliknya 

semakin tidak efektif kegiatan pembelajaran, maka berdampak hasil belajar yang 

tidak optimal. 

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses 

pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik 

melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan 

RPP berupa kegiatan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Dalam 

pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan pendekatan 

saintifik yaitu melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi 

atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam 

kegiatan analisis. Oleh karena itu fokus pertama dan utama bagi guru dalam 

menyiapkan pembelajaran adalah melakukan analisis kompetensi.  

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses 

pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran 

tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Baik pembelajaran 

langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak 

terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut 

KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4 berupa kompetensi pengetahuan dan 

kompetensi keterampilan.. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu 

proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan 

KI-2 yang merupakan kompetensi sikap religius dan sikap sosial. 

Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun 

kelompok yang mengacu pada Silabus. Selanjutnya  mengembangkan alternatif 

pembelajaran serta merancang dan melaksanakan penilaian autentik.  
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