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ABSTRAK 

 

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh suatu model pendidikan Sejarah yang 

didasarkan pada pengembangan keterampilan belajar abad 21 (21st Century Skills). 

Pengembangan mata kuliah Sejarah Lokal berbasis keterampilan abad 21 di Jurusan 

Pendidikan Sejarah Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga merupakan 

pengembangan lebih luas dari penelitian terdahulu di Jurusan Pendidikan Sejarah UPI. 

Permasalahan penelitian difokuskan pada pengembangan keterampilan mahasiswa 

dalam merancang tujuan, materi belajar, proses pembelajaran, serta evaluasi hasil 

belajar yang didasarkan pada empat kekuatan konvergen yakni Knowledge Work, 

Thinking Tools, digital Lifestyles, dan Learning Research. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Research and Development (R&D) dengan target 

menghasilkan suatu model pendidikan sejarah yang mampu beradaptasi pada tuntutan 

abad 21. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi (mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Sejarah) yang mengontrak mata kuliah Sejarah Lokal. Melalui penelitian 

dengan menggunakan metode ini, diharapkan diperoleh suatu produk berupa model 

pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang mampu menghadapi tuntutan global 

abad 21. 
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1 Dr. Murdiyah Wiyanarti, M.Hum, Dra. Yani Kusmarni, M.Pd dan Drs. Tarunasena Ma’mur, M.Pd adalah 
dosen di Departemen Pendidikan Sejarah, FPIPS UPI, penulis dapat dihubungi di tarunasena@upi.edu  



FACTUM 

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016 

294 

 

PENDAHULUAN 

Kompetensi pencapaian lulusan 

tidak hanya didasarkan pada 

kemampuan kognisi semata, melainkan 

juga diperlukan pengembangan 

keterampilan secara aplikatif. Adanya 

kesenjangan antara kemampuan para 

mahasiswa yang lebih menguasai konten 

sejarah sebagai materi yang sudah pasti 

harus diterima, dengan tuntutan 

diperlukannya kemampuan (skills) 

sebagai pendidik sejarah yang berada 

pada abad ke-21. Dalam hal ini 

mahasiswa perlu memiliki keterampilan 

pengembangan tujuan, pengembangan 

materi belajar, pengembangan 

pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar 

yang didasarkan pada Empat Kekuatan 

Konvergen yakni Knowledge Work, 

Thinking Tools, Digital Lifestyles, dan 

Learning Research.  

Pembelajaran sejarah di tingkat 

persekolahan seringkali menghadapi 

suatu permasalahan dimana para guru 

sejarah masih belum mampu 

memberikan pemahaman positif tentang 

perlunya belajar sejarah selain hanya 

sebagai kewajiban memenuhi target 

kurikulum, bahkan yang lebih 

menyedihkan jika seorang guru 

mengajar sejarah dalam rangka 

memenuhi target ujian akhir. Esensi dari 

mempelajari sejarah menjadi sangat 

tidak terlihat kecuali menghafal fakta-

fakta sejarah yang akan ditanyakan 

ulang pada saat ujian akhir. Di sini 

terlihat adanya kesenjangan antara 

kemampuan guru (calon guru bagi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah) 

mengajarkan sejarah sebagaimana yang 

menjadi tuntutan untuk abad 21 dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. Jika 

dilihat lebih mendalam, pola belajar 

mahasiswa yang masih menggunakan 

pola konvensional dengan cara 

menghafal akan sangat menghambat 

ketercapaian skills abad 21 yang sudah 

menjadi tuntutaan pada masa kini. 

Mengantisipasi perlunya produk 

calon guru yang memiliki kemampuan 

(skills) sebagai pendidik sejarah yang 

berada pada abad 21, tuntutannya adalah 

memiliki keterampilan pengembangan 

tujuan, pengembangan materi belajar, 

pengembangan pembelajaran, serta 

evaluasi hasil belajar yang didasarkan 

pada Empat Kekuatan Konvergen yakni 

Knowledge Work, Thinking Tools, 

digital Lifestyles, dan Learning 

Research, maka penelitian ini 

difokuskan pada pengembangan suatu 

model pendidikan sejarah yang dapat 

mencapai keempat kekuatan konvergen 

tersebut. Dengan demikian dalam model 
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ini secara komprehensif dilakukan 

penelitian pengembangan yang meliputi 

aspek-aspek pengembangan tujuan, 

pengembangan materi/konten belajar, 

pengembangan proses pembelajaran, 

serta pengembangan alat evaluasi hasil 

belajar sejarah melalui mata kuliah TIK 

dalam Pembelajaran Sejarah pada tahap 

pertama (tahun 2013).  

Pada tahun ke 2, uji validasi 

menunjukkan adanya hasil yang kurang 

signifikan dalam pengembangan model 

pendidikan Sejarah untuk ke-21 

berdasarkan empat kekuatan konvergen 

pada mata kuliah sejarah lokal, tetapi 

menunjukkan hasil yang signifikan pada 

mata kuliah Perencanaan.Karakteristik 

mata kuliah ikut menentukan hasil 

penelitian, oleh sebab itu kami merasa 

perlu melakukan uji validasi lebih luas 

dari model ini di salah satu Perguruan 

Tinggi di Jawa Tengah (Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga) pada 

mata kuliah Sejarah Lokal.Untuk tahun 

ke-2 (2014) direncanakan akan menguji 

cobakan hasil revisi dari uji coba 

terbatas pada tahun pertama. Mata 

kuliah yang digunakan untuk uji coba 

hasil revisi tersebut adalah Sejarah 

Lokal. Adapun penelitian ini merupakan 

penelitian tahap ke 3 (2015) yaitu uji 

coba lebih luas di perguruan tinggi Jawa 

Tengah dengan mata kuliah yang masih 

sama.Penelitian ini dilakukan untuk 

mengantisipasi kebutuhan akan 

pengembangan keterampilan yang 

dituntut pada masa abad 21 khususnya 

bagi Pendidikan Sejarah yang akan 

menghasilkan guru-guru sejarah. 

Hakikat sejarah mengandung tiga 

aspek penting yakni (a) kisah dari suatu 

peristiwa, (b) manusia yang terlibat di 

dalamnya, (c) dan waktu terjadinya 

peristiwa yang dikisahkan tersebut. 

Sejarah selalu berhubungan dengan 

manusia, waktu, dan tempat, seperti 

yang dikemukakan oleh Toynbee (1972, 

hlm. 30) “In any age of any society the 

study of history, like other social 

activities, is governed by the dominant 

tendencies of the time and the place”.  

Sejarah tidak hanya merupakan cerita 

dari masa lampau, tetapi melalui sejarah 

dapat diungkap kembali kehidupan atau 

interaksi sosial manusia pada masa 

lampau yang dapat menjadi cermin 

untuk kehidupan umat manusia pada 

masa kini dan untuk masa yang akan 

datang. Menurut Lucey (1984: 9), 

sejarah mengandung beberapa 

pengertian: “a science; an inquiry; a 

record; past actuality; man in society; 

the unique”. 
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Sjamsuddin (1996, hlm. 18) 

menjelaskan bahwa tujuan ilmu sejarah 

adalah memelihara hasil-hasil penelitian 

itu sebagai pengetahuan yang bermakna 

dan berguna. Melalui bentuk sejarah 

yang diwujudkan ke dalam ceritera 

sejarah, dapat dikenali sejarah, berupa 

gambaran yang dilukiskan mengenai 

berbagai aktivitas manusia dalam 

masyarakat pada masa lampau (yaitu 

fakta-fakta sejarah), dianalisis dan 

ditafsirkan serta disusun di dalam 

ceritera sejarah. Fakta-fakta sejarah 

dirangkaikan dalam hubungan-hubungan 

logis yang fungsional dengan berbagai 

kombinasi, antara lain hubungan 

kronologis, hubungan kausal, hubungan 

genetis, serta proses perubahan.Atas 

dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sejarah adalah gambaran masa 

lampau tentang manusia sebagai 

mahluk sosial dan lingkungan hidupnya, 

yang disusun secara ilmiah dan lengkap, 

yang meliputi urutan fakta-fakta pada 

masa lampau, dengan tafsiran dan 

penjelasan, yang memberikan 

pengertian dan pemahaman tentang apa 

yang telah lalu (Sjamsuddin, 1996, hlm. 

19). 

Pemahaman sejarah 

menempatkan konsekuensi 

pembelajaran yang harus memanfaatkan 

peristiwa aktual dan permasalahan 

kontemporer, serta pembelajaran melalui 

isu-isu kontroversial melalui 

pengembangan keterampilan berpikir. 

Untuk itu diperlukan latihan-latihan 

terhadap thinking skills. Trilling & Fadel 

(2009, hlm. 21) menjelaskan, terdapat 

empat kekuatan utama yang akan 

membentuk keterampilan abad 21 yakni 

knowledge work, thinking tools, digital 

lifestyles, dan learning research. 

Kebutuhan akanknowledge work adalah 

agar siswa dapat mengkreasi dan 

menghasilkan inovasi dalam rangka 

memecahkan masalah.Thinking tools 

dianggap sebagai kekuatan yang sangat 

potensial untuk abad 21 sejalan dengan 

kecepatan perkembangan informasi dan 

komunikasi; Digital lifestyle merupakan 

tuntutan gaya hidup yang tidak dapat 

dihindari dalam rangka mengembangkan 

thinking tools, jika seseorang gagap 

teknologi maka ia akan tertinggal 

jauh.Learning research merupakan 

tuntutan abad pengetahuan yaitu 

seseorang dituntut untuk selalu berpikir 

ibarat seorang peneliti, mencari dan 

menemukan sesuatu yang baru (Trilling 

& Fadel 2009, hlm. 24-31). Gambar di 

bawah ini memperlihatkan keempat 

kekuatan yang diperlukan dalam belajar 
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di abad 21 sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Trilling & Fadel. 

Pemikiran Trilling & Fadel ini 

patut dipertimbangkan jika seorang guru 

akan mengajarkan sejarah. Artinya, 

meskipun belajar sejarah adalah 

mempelajari kisah perjalanan manusia di 

masa lampau, tetapi dalam kegiatan 

pembelajaran itu seorang guru dituntut 

untuk berpikir maka kini dan masa 

depan. Keterampilan berpikir, 

melakukan penelitian, dan kemampuan 

menggunakan teknologi informasi 

merupakan tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam rangka pembelajaran 

sejarah.Shalaway (2005, hlm. 122) 

memberikan penjelasan: 

 “knowing how to think – to 

extend the mind beyond the 

obvious and develop creative 

solutions to problems – should 

be the outcome of a good 

education. Out thinking skills 

affect how well we can receive 

and process new information.” 

 

Sejarah lokal merupakan 

suatustudi tentang kehidupan 

masyarakat atau komunitas dari suatu 

lingkungan sekitar (neighborhood) 

tertentu (Widja, 1991, hlm. 15), 

sedangkan Finberg lebih khusus 

menyebutkan suatu komunitas, township 

atau village (Finberg: 1973). Definisi 

lain dari Goubert, (1971, hlm. 113) “... 

local history that which concern a 

village or a few villages, a small or 

middle-sized town (a large harbor or a 

capital is beyond the local scope), or a 

geographical area not greater than the 

common provincial unit…” 

Taufik Abdulah dalam bukunya 

‘Sejarah Lokal di Indonesia”, 

mengemukakan bahwa pengetian kata 

lokal adalah tempat, ruang atau suatu 

locality yang ditentukan oleh 

‘perjanjian’ yang diajukan oleh penulis 

sejarah sendiri (Abdullah, 2010, hlm. 

15).Sejarah lokal dengan sederhana 

dapat dirumuskan sebagai kisah/cerita 

tentang masa lampau dari kelompok-

kelompok mayarakat yang berada pada 

daerah geografis yang terbatas. 

Rumusan sederhana ini juga 

dipergunakan untuk menjelaskan sejarah 

lokal pada tulisan ini, sejarah yang 

menceritakan dinamika kehidupan dari 

suatu komunitas masyarakat dengan 

kultur yang dimilikinya di suatu 

wilayah, regionalitastertentu. 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara sejarah lokal dengan 

nasional, meskipun tidak semua sejarah 

lokal menjadi bagian dari sejarah 

nasional, karena dalam dirinya juga 

melekat aspek sosio-kultural yang 

‘otonom’ sifatnya. Seringkali hal-hal 
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yang ada di tingkat nasional baru dapat 

dipahami dengan melihat apa yang 

terjadi di tingkat lokal, karena hal-hal 

ditingkat yang lebih luas itu biasanya 

hanya memberikan gambaran dari pola-

pola serta masalah-masalah umumnya, 

sedangkan situasinya yang lebih konkrit 

dan mendetail baru dapat diketahui 

melalui gambaran sejarah lokal 

(Kartodirdjo, 1982, hlm. 35).  

Dewasa ini terkait dengan arus 

globalisasi dicermati akan disertai oleh 

timbulnya kesadaran etnik, terutama 

dalam orientasi budaya. Dalam hal ini 

sejarah lokal perlu diberi isi, bahan, 

materi yang memuat pemberdayaan dan 

dinamika, selanjutnya dikemas dan 

disajikan dengan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif dengan 

tujuan antara lain mampu menanamkan 

nilai-nilai kemandirian, mampu 

bersaing, menghormati perbedaan, sadar 

akan ketergantungan dalam rangka 

mengenal identitas diri secara etnik dan 

budaya. Keindonesiaan yang dibentuk 

oleh simpul-simpul peristiwa di tingkat 

lokal kini sedang dihadapkan pada 

kecenderungan melemahnya semangat 

persatuan, ditandai banyaknya krisis 

horizontal yang terjadi. Oleh sebab itu 

berbagai krisis yang terjadi akibat 

keragaman etnik, ekonomi dan budaya 

mengambil lokasi di daerah-daerah 

tertentu dan memerlukan penanganan 

lokal, dimana pemberdayaan daerah 

merupakan keharusan yang tidak dapat 

diabaikan lagi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

model pendekatan penelitian dan 

pengembangan (research and 

development), yaitu suatu model 

penelitian dan pengembangan dalam 

bidang pendidikan sebagai “a process 

used to develop and validate educational 

products” (Borg & Gall, 1979 dalam 

Mukhtar, 2013). Langkah-langkah 

dalam penelitian mengacu kepada 

bentuk siklus berdasarkan kajian temuan 

penelitian yang kemudian 

dikembangkan suatu produk. 

Pengembangan produk didasarkan pada 

temuan kajian pendahuluan kemudian 

diuji dalam suatu situasi dan dilakukan 

revisi terhadap hasil uji coba tersebut 

sampai pada akhirnya diperoleh suatu 

model (sebagai produk) yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki output. 

Siklus penelitian dan pengembangan 

(research and development) dalam riset 

ini secara khusus merupakan tahapan 

pengujian model pembelajaran sejarah 

abad 21. 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini meliputi 3 

(tiga) aspek yakni: (1) dampak 

penerapan model Pendidikan Sejarah 

Abad 21 terhadap kinerja dosen Prodi 

Pendidikan  Sejarah di Universitas Satya 

Wacana, (2) dampak penerapan model 

Pendidikan Sejarah Abad 21 terhadap 

kemampuan mahasiswa Prodi 

Pendidikan Sejarah di Universitas Satya 

Wacana,  dan  (3)   pembahasan Model 

Pendidikan  Sejarah Abad 21. 

1. Dampak penerapan model 

Pendidikan Sejarah Abad 21 

terhadap kinerja dosen 

Dampak penerapan model 

terhadap kinerja dosen Prodi Pendidikan 

Sejarah di Universitas Satya Wacana 

didapat dari pandangan dosen terhadap  

empat kekuatan konvergen yang akan 

membentuk keterampilan abad 21 yakni: 

knowledge work, thinking tools, digital 

lifestyles dan learning researchpada 

perkuliahan sejarah local dan hasil 

jawaban angket mahasiswa terhadap 

kinerja dosen selama mereka mengikuti 

perkuliahan sejarah lokal.  Pendapat 

mahasiswa tersebut terdiri dari tujuan 

pembelajaran, proses tanya jawab di 

kelas, penggunaan media, dan 

pemberian tugas melalui akses 

internet.Berdasarkan data hasil angket 

mengenai penerapan model pendidikan 

sejarah abad 21 terhadap kinerja dosen 

menunjukkan bahwa : 

a. Sebagian besar kelompok 

eksperimen maupun kontrol 

(lebih dari 60%) berpendapat 

dosen telah menjelaskan tujuan 

pembelajaran dari mata kuliah 

Sejarah Lokal selama satu 

semester dengan baik.  

b. Sebagian dari kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol (50% dan 44%) 

berpendapat dosen sering 

menanyakan kesiapan 

mahasiswa dalam setiap 

kesempatan akan memulai 

perkulihaan. Tindakan ini 

mendorong mahasiswa untuk 

berani mengemukakan 

pendapatnya, menanggapi 

pendapat teman ataupun 

dosennya tentang topik yang 

akan diajarkan.     

c. Sebagian besar mahasiswa  dari 

kelompok eksperimen (75%) 

berpendapat bahwa  dosen 

kadang-kadang  memberi 

kesempatan kepada mereka 

untuk dapat mengelabori konsep 
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yang muncul pada waktu 

perkuliahan berlangsung, tetapi 

kelompok kontrol (55,6%) 

berpendapat bahwa sering kali 

memberi kesempatan kepada 

mereka untuk dapat 

mengelaborasi konsep yang 

muncul pada waktu perkuliahan 

berlangsung.  

d. Dosen sudah menggunakan 

media power point  secara 

optimal untuk  membantu 

mahasiswa memahami materi 

perkuliahan. Hal ini 

dikemukakan oleh sebagian 

besar mahasiswa baik dari 

kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol (50% dan 

44.4%). 

e. Hanya sebagian kecil kelompok 

yang berpendapat positif 

terhadap kinerja dosen dalam 

memperkenalkan internet yaitu 

kelompok eksperimen 38% dan 

kelompok kontrol 33,3%. 

Mahasiswa  belum banyak yang 

diinstruksikan dosen kepada 

mahasiswa untuk menggunakan 

internet sebagai bagian dalam 

proses pembelajaran dan 

pengembangkan materi Sejarah 

Lokal.  

f. Sebagian mahasiswa dari 

kelompok eksperimen maupun 

kontrol (63% dan 55,6%) 

berpendapat bawa dosen sering 

memberikan tugas pada mereka. 

Tugas-tugas tersebut tentunya 

secara bergantian harus 

dikomunikasikan di depan kelas 

untuk selanjutnya 

ditanggapi/didiskusikan.  

g. Sebagian mahasiswa dari 

kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol (25% dan 

55,6%) mengatakan dosen sering 

memberikan tugas pada 

mahasiswa guna memperluas 

wawasan melalui internet. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, 

meskipun dapat dikatakan pendapat 

mahasiswa atas kinerja dosen untuk 

kegiatan pembelajaran abad 21 tidak 

mengecewakan, tampaknya masih perlu 

dioptimalkan. Namun karena Sejarah 

Lokal memiliki karakteristik tersendiri, 

tidak cukup banyak informasi yang 

tersedia di internet untuk aspek tertentu 

di lokalitas tertentu yang menjadi fokus 

kajian mahasiswa. Paling tidak dengan 

melacak informasi dari internet akan 

diperoleh sejumlah besar materi Sejarah 

Lokal dari berbagai tempat di Indonesia 

sebagai bahan kaji banding serta 
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memperluas wawasan mahasiswa akan 

kekhasan masing-masing lokalitas 

tersebut.  

 

2. Dampak penerapan model 

Pendidikan Sejarah Abad 21 

terhadap kemampuan mahasiswa 

Dampak penerapan model 

Pendidikan Sejarah Abad 21 dapat 

dilihat melalui empat kekuatan 

konvergen yang membentuk 

keterampilan abad 21 yakni: knowledge 

work, thinking tools, digital lifestyles 

dan learning research terhadap 8 orang 

mahasiswa yang diberikan tugas melalui 

internet sebagai kelompok eksperimen 

dan 8 orang mahasiswa yang tidak 

diberikan tugas melalui internet sebagai 

kelompok kontrol. Berdasarkan hasil 

hasil uji validasi, diperoleh data pada 

tabel 4.2 berikut ini :

 

Tabel 1 

Uji Validasi Tes Hasil Belajar Kelompok Eksperimen  

dan Kelompok Kontrol  

 

Skor Rerata Kelompok Eksperimen Skor Rerata Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

57,25 68,00 49,72 53,61 
Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

Tabel di atas menunjukkan 

terdapat perbedaan perolehan rerata skor 

antara hasil pretest-postest kelompok 

eksperimen dengan hasil pretest-posttest 

kelompok kontrol. Hasil tersebut 

memperlihatkan bahwa skor antara dua 

kelompok (eksperimen dan kontrol) 

cenderung meningkat dari pre-test ke 

postest. Skor pretest dan posttest pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Pengetahuan tentang keempat kekuatan 

konvergen yang akan membentuk 

keterampilan abad 21 yakni: knowledge 

work, thinking tools, digital lifestyles 

dan learning research mahasiswa yang 

diberikan tugas melalui internet lebih 

baik dibandingkan dengan mahasiswa 

yang mengerjakan tugas secara 

konvensional. Skor postest di kelompok 

eksperimen pada data di atas 

memperlihatkan skor hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Berdasarkan data di atas, tabel 

berikut ini memperlihatkan hasil uji t 

perolehan skor pretest-posttestkelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol   

sebagai berikut:
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Tabel 2 

Hasil Uji t Perolehan Skor Pretest-Postest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Kelompok N Kelompok 

Tes 

Rerata Standar 

Deviasi 

Nilai t df Sig (2 

tailed) 

Eksperimen 8 Pretest 

 

57,25 23,94  

-1,113 

 

 

7 

 

.30 

 Eksperimen 8 Posttest 

 

68,00 8,19 

Kontrol 8 Pretest 

 

49,72 30,50  

-0,342 

 

8 

 

.74 

Kontrol 8 Posttest 

 

53,61 25,77 

Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

 

Tabel di atas menunjukkan 

bahwa hasil t hitung -1,113 dan -0,342, 

ternyata lebih kecil dari t tabel (dengan 

df = 7), t tabelnya adalah 1,415 dan 

df=8, t tabelnya adalah 1,397. Maka 

dapat dikatakan bahwa hasil di atas 

memperlihatkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil pretest dan 

posttest  kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol, meskipun hasil 

perolehan rerata skor tes kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol tetapi tidak 

memperlihatkan perbedaan yang 

bermakna. Hal yang menarik lainnya 

dari data di atas adalah simpangan baku 

(standar deviasi) kelompok kontrol lebih 

tinggi daripada kelompok eksperimen. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebaran 

skor kelas kontrol lebih bervariasi  

dibandingkan dengan sebaran skor 

kelompok eksperimen.  

 

3. Pembahasan Model Pendidikan  

Sejarah Abad 21 

Pandangan mahasiswa terhadap 

kinerja dosen pada perkuliahan sejarah 

lokal sangat positif. Sebagian besar 

kelompok eksperimen maupun kontrol 

(lebih dari 50%) berpendapat dosen 

telah menjelaskan tujuan pembelajaran, 

memberikan pertanyaan, memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengelaborasi konsep atau istilah, 

menggunakan alat bantu media dan 

memberikan tugas untuk memperluas 

wawasan melalui akses internet dari 

mata kuliah Sejarah Lokal selama satu 

semester dengan baik.Berdasarkan tabel 

1 dapat dilihat bahwa perolehan rerata 

skor antara hasil pretest-postest 
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kelompok eksperimen lebih tinggi dari  

hasil pretest-posttest kelompok kontrol. 

Hal ini memperlihatkan bahwa internet 

dapat memberikan pengetahuan tentang 

informasi yang bermanfaat kepada 

mahasiswa tentang perkembangan dunia 

teknologi dan informasi komunikasi, 

melalui penggunaan internet sebagai 

sumber sekaligus media pembelajaran 

mahasiswa diberi kesempatan 

mengembangkan kemampuannya dalam 

bidang teknologi dan informasi 

komunikasi sehingga mereka dapat 

mengakses melalui warnet, laptop dan 

modem, smartphone dan ipad untuk 

mengekplorasi berbagai macam sumber 

informasi yang bermanfaat sebagai 

bekal mereka menjadi calon guru sejarah 

di era global. Walaupun tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dengan 

mahasiswa yang mengerjakan tugas 

secara konvensional (tanpa internet) 

dikarenakan mahasiswa sekarang hidup 

di era cyber sehingga teknologi, 

informasi dan komunikasi di dunia maya 

merupakan kebutuhan. Data di atas 

menunjukkan pengetahuan tentang 

keempat kekuatan konvergen yang akan 

digunakan sebagai keterampilan abad 21 

mahasiswa yang diberikan tugas 

menggunakan internet lebih baik 

dibandingkan mahasiswa yang 

mengerjakan tanpa internet . 

Secara keseluruhan, jika 

dibandingkan dengan hasil uji t 

perolehan skor pretest-posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol (tabel 2) dapat dikatakan bahwa 

hasil di atas memperlihatkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil 

pretest dan posttest kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Hal ini memperlihatkan bahwa 

pengetahuan tentang teknologi, 

informasi dan komunikasi mahasiswa 

yang mengerjakan tugas menggunakan 

internet tampaknya tidak memberikan 

hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan mahasiswa yang 

tidak menggunakan internet. Hasil 

tersebut memperlihatkan bahwa 

kemampuan mereka dalam mencari 

berbagai sumber informasi dari internet 

tidak dapat dibedakan. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan sumber 

informasi yang tersedia di internet 

tentang sejarah lokal sehingga 

mahasiswa lebih banyak menggunakan 

sumber dari tradisi lisan (wawancara 

dengan narasumber) dibandingkan 

mencari informasi di internet. Oleh 

karena itu data tersebut memperlihatkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan 
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antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol.  

Aktualisasi diri mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan sejarah 

lokal antara mahasiswa yang diberikan 

tugas menggunakan internet (kelompok 

eksperimen) dengan mahasiswa yang 

diberikan tugas dengan cara 

konvensional tanpa menggunakan 

internet (kelompok kontrol) terdapat 

perbedaan pandangan dalam beberapa 

aspek. Persentase aspek pencapaian 

tujuan belajar mahasiswa kelas 

eksperimen lebih besar dibanding kelas 

kontrol, yaitu dalam hal keinginan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan 

sebanyak-banyaknya sebesar 50% (kelas 

eksperimen) dan 44,4% (kelas kontrol), 

adapun aspek tujuan untuk mengubah 

pola berpikir ke arah yang lebih kritis 

dan komprehensif kelas eksperimen 

sebesar 25% dan kelas kontrol sebesar 

11%. 

Adapun pandangan mengenai 

tugas belajar dirasakan sebagai beban 

oleh kelas eksperimen sebesar 12,5% 

dan kelas kontrol 11,1%, sementara itu 

tugas belajar sebagai kewajiban yang 

harus dijalankan oleh mahasiswa kelas 

eksperimen 12,5% dan kelas kontrol 

44,4%. Kelas eksperimen memandang 

secara seimbang bahwa tugas belajar 

dirasakan sebagai beban sekaligus 

kewajiban mahasiswa yang harus 

dipenuhi, terlihat dari persentase 

jawaban yang seimbang yaitu masing-

masing aspek sebesar 12%. Sementara 

itu sebagian besar kelas kontrol 

menganggap tugas belajar sebagai 

kewajiban dibandingkan sebagai beban 

mahasiswa. Tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap penguasaan materi 

selama belajar di jurusan Pendidikan 

Sejarah sebagian besar baik kelas 

kontrol (87,5%) maupun kelas 

eksperimen (55,6%) menyatakan belum 

puas, untuk itu mereka memilih untuk 

menambah wawasan pada pilihan 

tertinggi melalui informasi internet yaitu 

sebanyak 50% (kelas eksperimen), 

sementara memperluas pengetahuan 

melalui diskusi dan membaca 

memperoleh persentase lebih rendah 

masing-masing sebesar 37,5% dan 

12,5%. 

Beberapa aspek yang cukup 

dominan sebagai jawaban dari 

mahasiswa mengenai knowledge work 

yang digunakan dalam pembelajaran 

sejarah berbasis internet diantaranya 

aspek : 1) teknologi informasi sangat 

dibutuhkan bagi guru sejarah, 2) sebagai 

bekal menjadi guru di era global, 3) 

mengakses sumber informasi sejarah lokal 
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di dunia maya dengan terampil, 4) 

menganalisis informasi yang diperoleh dari 

dunia maya berdasarkan tema yang 

ditugaskan, 5) menyusun tugas sejarah lokal 

berdasarkan sumber internet, dan 6) 

menggunakan sumber internet sebagai 

bahan diskusi. Berdasarkan data yang 

diperoleh maka dapat dilihat bahwa 

mahasiswa kelas eksperimen cenderung 

lebih banyak menggunakan internet dalam 

kegiatan pembelajaran sejarah lokal, selain 

itu mereka juga memandang bahwa cara 

kerja modern dengan menggunakan internet 

diperlukan saat ini sebagai penyesuaian 

terhadap perkembangan zaman serta 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi 

penggunaan internet. 

penggunaan perangkat-perangkat 

teknologi, informasi dan komunikasi 

antara kelas kontrol dan eksperimen 

menempati posisi yang hampir sama. 

Terlihat dari persentase jawaban antara 

kedua kelompok kelas tersebut 

menempati posisi angka yang sama 

meliputi penggunaan berbagai macam 

perangkat informasi seperti: e-mail, 

blog, fasilitas SPOT, memanfaatkan 

Wifi sebagai sumber informasi. Selain 

itu sebanyak 37,5% (kelas eksperimen) 

dan 33,3% (kelas kontrol) menjawab 

sering sekali menggunakan lebih satu 

browser untuk mencari informasi di 

internet. Sebanyak 50% (kelas 

eksperimen) dan 55,6% (kelas kontrol) 

menjawab sering sekali berkomunikasi 

menggunakan email. Adapun mahasiswa 

yang mengembangkan blog sebagai 

sumber informasi untuk pembelajaran 

sejarah sebanyak 37,5% (kelas 

eksperimen) dan 22,2% (kelas kontrol) 

menjawab jarang, kondisi tersebut 

disebabkan karena lebih sering 

menggunakan email dibandingkan blog. 

Persentasi yang cukup besar dijawab 

oleh 62,5% responden kelas eksperimen 

dalam menggunakan Wifi di berbagai 

tempat, hal ini menunjukkan 

pemanfaatan sarana koneksi internet 

yang cukup tinggi oleh responden. 

Kelompok kontrol memiliki 

digital lifestyle lebih baik dibandingkan 

dengan kelompok eksperimen. Hal ini 

terlihat pada kelompok kontrol lebih 

fleksibel dalam mengerjakan tugas 

sejarah lokal karena mereka dapat 

mengerjakan dan mengupload tugas 

dimana saja dan kapan saja tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu 

dibandingkan dengan kelompok 

eksperimen. Secara khusus di kelas 

eksperimen sebanyak 37,5% menjawab 

kadang untuk dua aspek yang 

ditanyakan terkait digital lifestyle, data 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

mahasiswa kelas eksperimen sebetulnya 

telah menerapkan digital lifestyle dalam 
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kegiatan perkuliahan dan mengerjakan 

tugas. Pada aspek learning research data 

diatas menunjukkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik dalam mencari 

informasi tentang materi sejarah lokal 

dari internet, mengupdate pengetahuan 

lewat internet dan  memiliki kreativitas 

dalam membuat laporan dan 

mempresentasikan hasil penelitian 

dibandingkan dengan kelompok 

kontrol.Tetapi secara keseluruhan 

kemampuan mahasiswa melakukan 

learning research pada mata kuliah 

sejarah lokal kurang memperlihatkan 

perbedaan yang berarti antara kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen, 

hal ini disebabkan sumber-sumber 

informasi dari internet untuk mata kuliah 

ini sukar diperoleh sehingga sumber 

informasi lebih menitikberatkan pada 

tradisi lisan/sejarah lisan (oral history). 

Paparan di atas menunjukkan 

bahwa model pembelajaran abad 21 

yang dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran sejarah lokal adalah model 

yang dapat (a) mengembangkan 

keterampilan mahasiswa dalam 

mengembangkan materi sejarah lokal, 

(b) melatih mahasiswa menggunakan 

cara-cara ilmiah untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan 

memanfaatkan sumber dan media 

pembelajaran berbasis ICT, (c) 

memupuk daya kreatif dan inovatif 

mahasiswa, (d)  memahami gagasan atau 

informasi baru dalam bidangIlmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Sehingga skema model pembelajaran 

yang dapat dikembangkan adalah  

sebagai berikut.

 

Bagan 1 

Skema Model Pembelajaran Abad 21 Dalam Mata Kuliah Sejarah Lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Pembelajaran 

Abad 21 dalam 

Pendidikan Sejarah 

 

Thinking Tools, alat/sumber yang 

dimanfaatkan berupa browser, email, 

blog, SPOT Kampus, media sosial, 

dan sms. 

 

Knowledge Work, motivasi untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang 

perkembangan dunia teknologi 

informasi dan mengimplementasikan 

dalam Pendidikan Sejarah 
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Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada tahap pertama ini diperoleh 

beberapa kesimpulan berkaitan dengan 

pengembangan model pembelajaran 

sejarah abad ke-21 sebagai berikut: 

1. Aspek knowledge work 

menjadikan lebih mudah dalam 

mempersiapkan proses 

pembelajaran; pada aspek 

thinking tools dosen terpacu 

untuk terus belajar dalam 

mengoperasionalkan komputer 

dan memaksimalkan 

pemanfaatannya;pada aspek 

digital lifestylesdosen dapat 

mengembangkan materi mata 

kuliah Sejarah Lokal dengan 

mencari sebagian sumber 

informasi dari internet; pada 

aspek learning research dosen 

mengalami kesulitan karena 

karakteristik Mata Kuliah 

Sejarah Lokal menjadikan 

sumber informasi yang diperoleh 

dari sumber internet sangat 

terbatas. 

2. Hasil uji t perolehan skor pretest-

posttest pada mata kuliah sejarah 

lokal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol dapat dikatakan tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Hal 

ini memperlihatkan bahwa 

pengetahuan tentang teknologi, 

informasi dan komunikasi 

mahasiswa yang diberikan tugas 

menggunakan internet 

tampaknya tidak memberikan 

hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan mahasiswa 

Learning Research, menggunakan 

internet sebagai sarana mencari, 

mengelola, dan menyebarkan riset 

dalam Pendidikan Sejarah 

Digital Lifestyles, proses 

pembelajaran yang meliputi belajar di 

mana saja, mengupload tugas, dan 

kuliah tanpa bertatap muka secara 

langsung 
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yang mengerjakan tugas tanpa 

internet. 

3. Pengembangan model 

pendidikan sejarah abad ke 21 

tidak memberikan hasil yang 

baik untuk mata kuliah sejarah 

lokal. Kemampuan dalam bidang 

teknologi dan informasi 

mahasiswa yang diberikan tugas 

menggunakan internet dengan 

mahasiswa yang mengerjakan 

tugas tanpa internet tidak ada 

perbedaan yang signifikan, hal 

ini karena keterbatasan sumber 

informasi yang tersedia di 

internet tentang sejarah lokal 

sehingga mahasiswa lebih 

banyak menggunakan sumber 

dari tradisi lisan dibandingkan 

mencari informasi di internet.    
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