
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

  

 

 

Bab I akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, definisi istilah, 

dan ruang lingkup penelitian. 

 

1.1   Latar Belakang Masalah  

 

Lembaga formal atau biasa disebut sekolah sebagai sarana tranformasi nilai dan 

salah satu unsur pembentukan karakter bertanggung jawab dalam menjadikan 

siswa memiliki identitas bangsa yang sesuai dengan kepribadian luhur di tengah-

tengah masyarakat. Salah satu usaha menanamkan kesadaran nilai dan 

membentuk karakter siswa adalah dengan mengenalkan siswa kepada wawasan 

lokal tempat mereka berpijak. Terlepas dari batasan geografis dalam pengertian 

sejarah lokal, khususnya dalam pembelajaran sejarah idealnya berangkat dari 

masalah dan fenomena lokal, agar anak didik mempunyai perasaan memiliki dan 

membutuhkan terhadap pelajaran yang disampaikan (Abdullah, 2010: 52). 

 

Selama ini proses pembelajaran bermuatan lokal di  SMAN 1 Tumijajar Tulang 

Bawang Barat masih sangat rendah untuk dikembangkan dalam kurikulum 

sekolah khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Rendahnya kesadaran guru 

dalam menggali local genius (kearifan lokal) sebagai bahan ajar menjadikan siswa 
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tidak mampu mengenali warisan budayanya sendiri apalagi untuk dijadikan 

sebuah kebanggaan lokal masih sangat jauh dari internalisasinya. Sebagai contoh, 

cerita rakyat adalah salah satu materi dan komponen untuk mengembangkan 

bahan ajar yang tidak begitu diperhatikan oleh guru dalam mengajar.  

 

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

pembelajaran sejarah Indonesia kelas X, pada kompetensi dasar memahami corak 

kehidupan masyarakat pada zaman praaksara diajarkan materi tentang kebudayaan 

zaman praaksara: tradisi lisan (folklor) berupa cerita rakyat seperti legenda, mitos 

dan dongeng. Dalam materi tersebut diharapkan guru mampu melakukan 

penggalian cerita rakyat yang terdapat didaerahnya. Namun pada kenyataan,  

materi tentang cerita rakyat masih sangat minim diekplorasi oleh guru. Terkadang 

guru hanya memberi tugas kepada siswa untuk mencari berbagai cerita rakyat 

nusantara baik melalui buku maupun internet tanpa membahas lebih dalam nilai-

nilai karakter dan kearifan lokal yang terdapat dalam cerita rakyat.  

 

Wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 65 siswa kelas X 

SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat diperoleh data sebagai berikut: hanya 

10 siswa atau sekitar 15% yang tahu tentang cerita rakyat daerah Lampung, 52 

siswa (80%) tidak mengetahui kalau dalam cerita rakyat terkandung nilai-nilai 

karakter dan kearifan lokal. Hal ini dikarenakan materi mengenai cerita rakyat 

hanya diberikan berupa konsep-konsep tentang cerita rakyat. Guru lebih fokus 

pada penyampaian materi yang terdapat pada buku paket tanpa berupaya 

mengembangkan materi cerita rakyat Lampung, sehingga siswa lebih mengenal 

cerita rakyat dari daerah lain. Berdasarkan wawancara tersebut, 61 siswa (94%) 
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menyatakan memerlukan bahan ajar berupa cerita rakyat Lampung dengan ulasan 

nilai karakter dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat dan 56 siswa 

(86%) setuju agar bahan ajar berupa cerita rakyat Lampung digunakan dalam 

pembelajaran sejarah Indonesia. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat guru, 

yang menyatakan bahwa nilai-nilai karakter yang terkandung dalam cerita rakyat 

dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah Indonesia.  

 

Bahan ajar buku paket yang digunakan dalam pembelajaran sejarah Indonesia 

jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan siswa yakni satu buku untuk satu siswa. 

Secara keseluruhan jumlah siswa kelas X SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang 

Barat berjumlah 319 dan jumlah buku wajib yang tersedia berjumlah 350 buah. 

Namun buku-buku tersebut masih bersifat umum dan perlu upaya untuk 

mengembangkan materi berdasarkan kebutuhan belajar siswa (need assesmen). 

Bahan ajar lain sebagai pendukung dalam pembelajaran adalah lembar kerja siswa 

(LKS) yang berasal dari penerbit luar. 

 

Buku-buku dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 

X di SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat berkaitan dengan cerita rakyat 

sebagai berikut. 

1. Buku sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK yang diterbitkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 66), menyatakan bahwa 

mitos-mitos pada zaman praaksara tidak hanya mengandung nilai pelajaran 

tetapi jika ditelusuri lebih jauh, membawa pesan-pesan rasional yang sering 

disampaikan secara simbolik serta mengandung unsur-unsur kearifan lokal. 
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Dalam buku tersebut cerita rakyat yang disajikan adalah legenda tentang 

Candi Prambanan dari Jawa Tengah. 

 

2. Buku berjudul Dinamika Sejarah I untuk siswa SMA kelas X terbitan 

Yudhistira. Pada materi jejak sejarah di dalam folklor, tercakup cerita rakyat 

meliputi mitos, legenda dan dongeng. Cerita rakyat berupa mitos yang 

disajikan antara lain: 

a. mitos dari Jawa Timur, yakni tentang asal muasal gunung Semeru yang 

sampai kini dianggap suci oleh masyarakat setempat karena sebagai 

tempat bersemayamnya para Dewa. 

b. mitos dari Sumatra, menceritakan bahwa raja Alexander Agung atau 

Zulkarnaen turun di gunung Siguntang. Raja Zulkarnaen inilah yang 

kemudian menurunkan raja-raja Sumatra. 

c. mitos dari Jawa, disebutkan bahwa raja-raja Mataram adalah keturunan 

para nabi. 

d. mitos dari Sunda, cerita tentang Dayang Sumbi yang bersumpah akan 

kawin dengan siapa saja yang sanggup mengambilkan gulungan 

benangnya yang terjatuh. Dayang Sumbi terpaksa harus kawin dengan si 

tumang, anjing jantan peliharaannya karena berhasil mengambil gulungan 

benang Dayang Sumbi 

 

Cerita rakyat berupa legenda yang disajikan dalam buku terbitan Yudhistira: 

a. legenda Kuningan dari Jawa Barat. Kuningan adalah nama sebuah kota 

kecil di lereng kaki gunung Ceremai Jawa Barat. Diceritakan bahwa nama 
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Kuningan diambil dari nama Aria Kemuning, putra dari Ong Tien Hio 

yang diperistri oleh Sunan Gunung Jati. 

b. legenda Nusantara lainnya yakni asal muasal nama Banyuwangi, asal mula 

kota Jember, legenda gunung Tangkuban Perahu, dan legenda Gunung 

Batok di Jawa Timur (Thamiend, 2006: 34).  

 

3. Buku berjudul Sejarah Indonesia untuk SMA/MA kelas X terbitan Erlangga. 

Pada materi hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara: tradisi lisan, tidak 

disajikan deskripsi cerita rakyat. Jenis-jenis folklor seperti mitos, legenda dan 

dongeng hanya dijelaskan berupa konsep, pengertian, ciri-ciri dari mitos, 

legenda dan dongeng. Untuk legenda hanya disebutkan contoh-contoh 

legenda seperti si Pahit Lidah dari Sumatra, Lutung Kasarung dari Jawa 

Barat, Rara Mendut dan Jaka Tingkir dari Jawa Tengah, legenda terjadinya 

Danau Toba di Sumatra, legenda gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, 

dan legenda asal-usul nama kota Banyuwangi.  Contoh dongeng: si kancil 

yang cerdik, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan dongeng Joko Kendil 

(Hapsari, 2013: 118). 

 

4. LKS sejarah untuk SMA/MA/SMK/MAK terbitan Mediatama, pada materi 

cara masyarakat praaksara mewariskan masa lalunya adalah melalui cerita 

rakyat. Cerita rakyat hanya dijelaskan berupa konsep, pengertian, ciri-ciri dari 

mitos, legenda dan dongeng. Contoh mitosnya adalah Dewi Sri dan asal 

muasal Gunung Semeru. Contoh legenda: si Pahit Lidah dan terjadinya Danau 

Toba dari Sumatra, Lutung Kasarung dan Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, 

Rara Mendut dan Jaka Tingkir dari Jawa Tengah. Sedangkan contoh 
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dongeng: Jakatarub dari Jawa Barat, Raja Pala dari Bali, Ande-Ande Lumut 

dari Jawa Tengah (Suparman, dkk, 2013: 22). 

 

Cerita rakyat yang disajikan pada buku-buku dan LKS tersebut semuanya berasal 

dari daerah lain. Sementara cerita rakyat Lampung belum dikenal secara luas baik 

lokal maupun nasional. Bila hendak dikaji lebih jauh, terdapat nilai karakter dan 

kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat Lampung. Seperti pada mitos 

Sidang Belawan, legenda berdirinya Keratuan Melinting dan Keratuan Darah 

Putih, legenda asal mula nama Way Sekampung, legenda Tuan Rio Mangkubumi, 

legenda ikan kamal berlurik emas, dongeng kisah si anak tiri, dongeng batu 

bertangkup, dan lain-lain. 

 

Mitos Sidang Belawan mendeskripsikan tentang perjalanan seorang putra 

mahkota kerajaan dalam mencari identitas pribadi. Dari cerita Sidang Belawan, 

didapat nilai-nilai karakter seperti: (1) kerja keras, (2) bertanggung jawab, dan (3) 

religius. Sedangkan kearifan lokal yang terdapat dalam cerita Sidang Belawan 

adalah pemakaian jala untuk mencari ikan di sungai, hal ini merupakan kebiasaan 

masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai, dan kearifan 

lokal lainnya adalah penggunaan lumbung padi sebagai tempat penyimpanan 

pangan bagi masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit. Sampai saat ini cara 

menyimpan hasil panen dengan menggunakan lumbung padi masih banyak 

digunakan oleh masyarakat Lampung.  

 

Legenda asal mula nama Way Sekampung mendeskripsikan tentang seorang 

penguasa Way Sekampung. Nilai-nilai karakter yang dapat diambil pada cerita 

tersebut adalah: (1) bertanggung jawab, (2) demokratis, (3) peduli sosial dan 
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lingkungan, (4) berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif . Bentuk kearifan lokal 

yang terdapat pada cerita rakyat asal mula nama Way Sekampung adalah 

penggunaan sesat atau balai pertemuan adat yang sampai saat ini fungsinya masih 

tetap sama.     

 

Dongeng kisah si anak tiri mendeskripsikan tentang perjalanan hidup seorang 

anak tiri yang berusaha disingkirkan oleh sang ibu tiri yang jahat. Nilai karakter: 

(1) menghargai keberagaman, (2) demokratis, (3) bertanggung jawab, (4) religius, 

(5) kerja keras, (6) berjiwa wirausaha, (7) santun, (8) berpikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif. Kearifan lokal yang terdapat dalam dongeng ini adalah penggunaan 

istilah-istilah seperti, (1) begawi atau yang dikenal dengan perhelatan atau pesta, 

(2) tenunan: kerajinan tangan, dan (3) sesaan atau barang bawaan mempelai 

wanita yang akan diberikan kepada keluarga mempelai pria. Sampai saat ini di 

daerah yang beradat pepadun masih berlaku adat pemberian sessan. Secara 

substansif fungsi cerita rakyat dalam penelitian ini mengandung pesan nilai dan 

pengetahuan yang bijak untuk disampaikan kepada siswa dalam upaya 

pembentukan karakter bangsa dan melestarikan kearifan lokal.  

 

Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan suatu  

pengembangan bahan ajar sejarah yang dapat membentuk karakter siswa dan 

menggali kearifan lokal setempat seperti cerita rakyat Lampung. Pengembangan 

bahan ajar ini diharapkan dapat membantu guru dan siswa khususnya di SMAN 1 

Tumijajar Tulang Bawang Barat pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang terjadi di lokasi penelitian sebagai berikut. 

1.  Materi pelajaran yang disajikan pada buku-buku sejarah Indonesia masih 

bersifat umum.  

2.  Pada kompetensi dasar memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman 

praaksara, contoh pembahasan tentang materi cerita rakyat berasal dari daerah 

lain. 

3.  Materi cerita rakyat yang disajikan baik pada buku maupun LKS tidak 

membahas pesan-pesan nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita 

rakyat. 

4.  Uraian materi pada LKS terlalu singkat sehingga masih diperlukan sumber 

belajar lain.  

 

1.3  Pembatasan Masalah  

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan difokuskan 

pada pengembangkan bahan ajar sejarah Indonesia dalam bentuk modul berupa 

cerita rakyat Lampung sebagai wujud kearifan lokal. 

 

1.4    Rumusan Masalah   

 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah masih minimnya bahan ajar sejarah Indonesia berupa cerita rakyat 

Lampung. Dengan demikian permasalah yang diajukan sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Lampung? 
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2. Bagaimana relevansi nilai cerita rakyat terhadap pembelajaran sejarah 

Indonesia pada tingkat SMA? 

3. Bagaimana bentuk pengembangan modul sejarah Indonesia berupa cerita 

rakyat sebagai wujud kearifan lokal bagi siswa SMA kelas X? 

4. Bagaimana efektifitas modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat sebagai 

wujud kearifan lokal bagi siswa SMA kelas X? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pengembangan ini 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Lampung 

2. Untuk mengetahui relevansi nilai cerita rakyat terhadap pembelajaran sejarah 

Indonesia pada tingkat SMA 

3. Untuk menghasilkan modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat sebagai 

wujud kearifan lokal bagi siswa SMA kelas X 

4. Untuk mengetahui efektifitas modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat 

sebagai wujud kearifan lokal bagi siswa SMA kelas X 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi 

siswa, guru, sekolah dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian 

ini. 

1.  Bagi siswa, dapat mengetahui cerita rakyat sebagai wujud kearifan lokal serta 

mamahami nilai-nilai karakter yang terkandung didalamnya. 
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2. Bagi guru, dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sebagai bahan ajar 

sejarah melalui cerita rakyat dan dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter 

dalam mengajar. 

3.  Bagi sekolah, dapat melaksanakan pendidikan karakter secara terintegrasi 

dalam proses pembelajaran melalui cerita rakyat. 

 

1.7   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

 

Mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA termasuk dalam ruang lingkup mata 

pelajaran IPS dan mulai diajarkan di kelas X, XI dan XII. Dalam struktur 

kurikulum SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat dan SMA/MA/SMK/MAK 

pada umumnya, jumlah pelajaran sejarah Indonesia kelompok wajib di kelas X 

adalah 2 jam tatap muka dengan waktu 2x45 menit. Mengingat waktu yang 

terbatas bila dibandingkan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa dan 

sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang dapat mengakomodir muatan lokal 

dibutuhkan pemecahan masalah dengan cara membuat modul yang dapat 

dipelajari siswa secara mandiri dan efektif.   

 

Pembelajaran dengan menggunakan modul adalah pembelajaran mandiri yang 

berfokus pada penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari siswa 

dengan waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisinya. Ditjen PMPTK 

(2008: 7) menyatakan bahwa belajar mandiri adalah suatu proses di mana individu 

mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mendiagnosa 

kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan/menentukan tujuan belajarnya, 

mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi 

belajarnya, serta mengavaluasi hasil belajarnya sendiri.  
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Modul yang dikembangkan digunakan untuk mencapai kompetensi dasar: 3.2 

memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Adapun materi 

bahan ajar yang akan dikembangkan adalah kebudayaan zaman praaksara; tradisi 

lisan (folklor) melalui cerita rakyat seperti legenda, mitos dan dongeng. Cerita 

rakyat yang disajikan semuanya berasal dari daerah Lampung dan terdapat ulasan 

nilai karakter dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Dalam 

konteks ini, ketersediaan modul sejarah Indonesia untuk siswa kelas X SMAN 1 

Tumijajar Tulang Bawang Barat belum ada. 

 

Komponen yang terdapat dalam modul cerita rakyat Lampung sebagai berikut. 

1. Kata pengantar 

2. Daftar isi 

3. Petunjuk penggunaan modul 

4. Pendahuluan, berisi deskripsi singkat pengenalan materi yang akan disajikan. 

Dalam pendahuluan terdapat petunjuk belajar, kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, peta konsep serta kata kunci yang terdapat dalam materi. 

5. Kegiatan belajar, berisi (a) tujuan pembelajaran, memuat kemampuan yang 

harus dikuasai siswa untuk satu kesatuan kegiatan belajar, (b) karakter yang 

dikembangkan, memuat nilai-nilai atau sikap yang diharapkan dimiliki siswa 

setelah mempelajari materi yang diberikan, (c) pre test, untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, (d) ulasan materi yang diorganisasikan berdasarkan 

tujuan kegiatan belajar, (e) sekilas info, berisi pengetahuan khusus berkaitan 

dengan materi yang akan diberikan, (f) soal-soal latihan, (g) petunjuk 

mengerjakan soal latihan, berisi informasi untuk mempermudah menjawab 
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soal-soal latihan, (h) rangkuman, berisi ringkasan materi yang telah disajikan, 

(i) uji kompetensi dan kunci jawaban. 

6. Glosarium, disajikan untuk mengetahui istilah asing atau kata-kata sulit yang 

ada dalam modul. 

7. Daftar pustaka dicantumkan pada akhir modul dengan maksud memberikan 

informasi kepada siswa untuk mengkaji pelajaran lebih mendalam. 

 

Spesifikasi modul sejarah Indonesia yang akan dikembangkan adalah, (1) 

pengembangkan materi pelajaran cerita rakyat meliputi mitos, legenda, dan 

dongeng, semuanya berasal dari daerah Lampung, (2) uraian materi mengajak 

siswa untuk mengamati lingkungan sekitar siswa dengan menyajikan contoh-

contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, (3) dalam kumpulan cerita rakyat 

Lampung disajikan uraian nilai karakter dan kearifan lokal yang terkandung 

dalam cerita rakyat, (4)  soal-soal latihan dikemas secara khusus dengan tujuan 

agar siswa dapat mengenali kearifan lokal yang terdapat di sekitar mereka. 

 

1.8  Pentingnya Pengembangan 

 

 

Adanya permasalahan yang terjadi dilapangan bahwa belum ada modul sejarah 

Indonesia yang memuat cerita rakyat Lampung lengkap dengan nilai karakter dan 

kearifan lokal, perlu dicari pemecahannya. Salah satu pemecahan yang diharapkan 

bisa mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat modul cerita rakyat 

Lampung lengkap dengan ulasan nilai karakter dan kearifan lokal. Modul ini 

mengajak siswa untuk lebih dekat dengan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Diharapkan dengan adanya modul ini dapat menumbuhkan kecintaan siswa pada 

daerahnya.  
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1.9  Definisi Istilah 

 

 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran, maka perlu adanya 

penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai 

berikut. 

1.  Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain pembelajaran 

ke dalam bentuk fisik secara sistematis mulai dari mengidentifikasi tujuan 

umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi 

kemampuan awal dan karakteristik siswa, mengembangkan strategi 

pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, merancang soal-soal latihan, serta 

melakukan revisi pembelajaran. 

2. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mempermudah 

siswa belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga dapat 

mengukur keberhasilannya belajarnya sendiri.  

3. Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran yang termasuk dalam ruang lingkup 

mata  pelajaran IPS. 

4.  Nilai karakter, adalah serangkaian sikap (attitudes), perilaku (bahaviors), 

motivasi (motivations) dan keterampilan (skills). 

5.  Kearifan lokal merupakan entitas suatu daerah yang berasal dari pengalaman 

hidup yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses 

regenerasi kearifan lokal dapat dilakukan melalui tradisi lisan. 
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1.10  Ruang Lingkup Penelitian  

  

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1.    Ruang lingkup obyek penelitian  

Obyek penelitian ini adalah pengembangan modul sejarah Indonesia berupa 

cerita rakyat sebagai wujud kearifan lokal untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK 

kelas X.  

2.   Ruang lingkup tempat penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMAN 1 Tumijajar kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Sekolah ini dipilih berdasarkan need assesmen yang 

telah dilakukan sebelumnya, yakni belum ada modul sejarah Indonesia berupa 

cerita rakyat yang membahas nilai karakter dan kearifan lokal. Selain itu 

daerah Tulang Bawang Barat memiliki potensi etnik berupa cerita rakyat 

yang dapat dieksplorasi guna kepentingan pembelajaran sejarah Indonesia.  

3.  Ruang lingkup ilmu 

Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin 

ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan 

alam yang dikemas secara alamiah dan pedagogis untuk pembelajaran di 

sekolah. Para ahli ilmu-ilmu sosial telah memerinci sekitar delapan ilmu 

sosial yang mendukung untuk pengembangan program social studies yang 

meliputi: antrpologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, 

psikologi dan sosiologi. Berarti sejarah Indonesia termasuk kelompok IPS.   

 

Tujuan utama pendidikan IPS pada dasarnya adalah mempersiapkan siswa 

sebagai warga negara agar dapat mengambil keputusan secara reflektif dan 
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partisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosialnya sebagai pribadi, warga 

masyarakat, bangsa dan warga dunia. Untuk mencapai tujuan IPS, maka 

dalam pembelajaran pendidikan  IPS diterapkan dengan 5 tradisi pendidikan 

IPS sebagai berikut. 

a. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission) 

b. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences) 

c. IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflective inquiry) 

d. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism) 

e. IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as personal 

development of the individual) (Pargito, 2009: 44). 

 

Ruang lingkup ilmu dalam pengembangan modul sejarah Indonesia berupa 

cerita rakyat termasuk dalam tradisi sebagai transmisi kewarganegaraan 

(social studies as citizenship transmission) karena nilai karakter dan kearifan 

lokal yang terkandung dalam cerita rakyat Lampung meliputi: 

a. kerja keras 

b. religius 

c. bertanggung jawab 

d. demokratis 

e. peduli sosial dan lingkungan 

f. percaya diri 

g. berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

h. ingin tahu 
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i. jujur 

j. santun 

k. menghargai keberagaman 

l. berjiwa wirausaha, dapat ditanamkan kepada siswa untuk mengajarkan 

kebijakan, cita-cita luhur suatu bangsa, dan nilai-nilai kebudayaan.   

 

Trianto (2012: 173) menyatakan terdapat sepuluh tema IPS sebagai berikut.  

a. Budaya 

b. Waktu, kontinuitas, dan perubahan 

c. Orang, tempat, dan lingkungan 

d. Perkembangan individu dan identitas 

e. Individu, kelompok, dan lembaga 

f. Power, kewenangan, dan pemerintahan 

g. Produksi, distribusi, dan konsumsi 

h. Sains, teknologi, dan masyarakat 

i. Global koneksi 

j. Cita-cita dan praktek kewarganegaraan.  

 

Modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat termasuk pada tema (a) budaya, 

karena dalam cerita rakyat terkandung  nilai, tradisi, norma, adat istiadat, dan 

kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Modul ini juga termasuk 

pada tema (b) waktu, kontinuitas, dan perubahan. Cerita rakyat termasuk 

dalam tradisi lisan pada masyarakat sebelum mengenal tulisan/praaksara. 


