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SARI 
 

Nurmanuel, Pratiwi Chrisnanda. 2013. “Penggunaan Buku Sekolah Elektronik 
(BSE) sebagai Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran IPS Sejarah di SMP 
Negeri 1 Batang”. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr.Suwito Eko Pramono, M.Pd. Pembimbing II 
: Drs. IM Jimmy De Rosal, M.Pd. 
Kata Kunci :Penggunaan, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Sumber Belajar, 

Pembelajaran IPS Sejarah 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, penggunaan BSE 
dalam pembelajaran IPS sejarah, serta efektifitas penggunaan Buku Sekolah 
Elektronik sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1 Batang.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini adalah guru IPS, siswa, kepala sekolah, bendahara BOS, petugas 
perpustakaan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. pemahaman guru dan siswa, penggunaan BSE serta efektifitas 
penggunaannya merupakan fokus dalam penelitian ini. Teknik pemilihan 
informan pada penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Untuk menguji 
objektivitas dan keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan metode dengan 
membandingkan  kajian pustaka yang digunakan dengan hasil wawancara dan 
hasil pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis 
interaksi yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru IPS serta siswa kurang 
memahami tentang BSE, disebabkan kurangnya sosialisasi terkait program BSE 
dari pemerintah serta sekolah secara intensif kepada guru dan siswa, sehingga 
diketahui masih terdapat beberapa guru dan siswa yang hanya mengetahui BSE 
versi cetakannya saja. (2) Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai 
sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang belum 
terlaksana dengan baik dan optimal, dikarenakan dalam penggunaannya 
cenderung bersifat konvensional artinya pembelajaran IPS sejarah dengan 
menggunakan BSE terkesan seperti pembelajaran berbasis buku teks. (3) 
Penggunaan BSE sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah belum 
efektif dilaksanakan, dikarenakan kurangnya pemahaman guru dan siswa 
mengenai BSE, kurangnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas sekolah guna 
mendukung pembelajaran elektronik khususnya penerapan sistem BSE.. 

Saran yang diberikan penulis yaitu (1) bagi guru IPS, agar terampil dan 
kreatif dalam menggunakan BSE sebagai sumber belajar, lebih inovatif dalam 
menggunakan metode, sumber dan media pembelajaran dengan bantuan 
teknologi. (2) bagi siswa, agar kreatif dan aktif dalam menggunakan sumber 
belajar dengan berbantuan teknologi. (3) bagi SMP Negeri 1 Batang, agar 
mengadakan sosialisasi mengenai BSE dan (4) bagi Dinas Pendidikan, 
mengadakan sosialisasi, pengawasan, pelatihan, dan evaluasi terkait program 
BSE. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No.20 Tahun 2003 dinyatakan Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melalui 

Pendidikan Nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan 

martabat manusia Indonesia, sehingga pendidikan nasional dapat 

menghasilkan manusia terdidik yang beriman, berpengetahuan, 

berketerampilan dan memiliki rasa tanggungjawab. 

Upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan memerlukan 

peningkatan kualitas program pembelajaran. Hakikat kualitas 

pembelajaran merupakan implementasi dari program pembelajaran yang 

telah dirancang sebelumnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, 

pengembangan materi pembelajaran, pengadaan buku dan alat-alat 

pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi 
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guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah, perbaikan sistem evaluasi 

(Depdiknas, 2001: 3). Peningkatan kualitas pembelajaran dapat tercapai 

jika proses pembelajaran telah mencapai sasaran yang dikehendaki. 

Peningkatan proses pembelajaran merupakan upaya dasar untuk 

membenahi kualitas pendidikan. Pembelajaran menurut Undang-Undang 

No 20 Tahun 2003 merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Terjadinya proses 

timbal balik dengan mengoptimalkan peran dari komponen-komponen 

tersebut diharapkan timbul dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat 

faktor sumber belajar yang beragam yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Sumber belajar tersebut dapat berupa buku teks. 

Buku merupakan salah sarana proses pembelajaran dan merupakan 

sumber belajar yang penting bagi guru dan siswa. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, pengertian buku adalah lembaran kertas yang berjilid 

dan berisi tulisan. Selain itu buku merupakan kumpulan kertas atau bahan 

yang dijilid, berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari lembaran kertas 

pada sebuah buku disebut dengan halaman. Seiring dengan perkembangan 

dalam bidang informatika, kini dikenal juga dengan nama e-book atau 

buku elektronik yang mengandalkan komputer dan internet. Peningkatan 

mutu pendidikian dapat dilakukan dengan menggunakan buku teks dalam 

proses pembelajaran. 
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Pengadaan buku sebagai sumber belajar di sekolah sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Buku teks sebagai sumber 

belajar menyediakan berbagai materi pelajaran tertulis yang berkaitan 

dengan mata pelajaran tertentu. Selain itu, dalam buku teks juga 

menyediakan evaluasi pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Dengan adanya buku teks dalam proses pembelajaran dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan bagi siswa dapat 

mempermudah dalam memahami materi pembelajaran serta memperluas 

pengetahuan siswa sehingga menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. 

Buku berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu sesuai pasal 43 Ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat 

Perbukuan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran pada satuan 

pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah 

menengah atas. 

Upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku teks 

pelajaran yang bermutu direalisasikan dengan peluncuran program Situs 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau e-book. Tujuan diluncurkannya BSE 

oleh Depdiknas adalah menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, 

merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi 
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informasi dan komunikasi, memberi peluang kebebasan untuk 

menggandakan, mencetak, memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau 

memperdagangkan BSE tanpa  prosedur  perijinan, dan bebas biaya 

royalti, dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan 

dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan Menteri (Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. 

2013. BSE. http://puskurbuk.net/web/bse.html. 13 Januari 2013). Dengan 

adanya program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) diharapkan 

terpenuhinya kebutuhan akan buku teks pelajaran di Sekolah sehingga 

dapat menunjang dan memperlanjar proses pembelajaran. 

Berdasarkan data dari kemendiknas saat ini tersedia 1331 Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dengan rincian sebagai berikut : 502 Buku SD, 

238 Buku SMP, 338 Buku SMA, 222 Buku SMK dan 2 Buku Bahasa. 

Dengan jumlah berikut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan buku di 

Sekolah. Persediaan BSE setiap saat akan terus bertambah seiring dengan 

banyaknya buku yang ditulis dan diunduh di situs tersebut. Disamping itu, 

untuk mendapatkan file BSE diperlukan komputer yang terhubung 

internet, yakni dengan mengakses salah satu dari beberapa situs yang  

disediakan,diantaranya:http://www.bse.depdiknas.go.id/www.depdiknas.g

o.id/www.pusbuk.or.id/www.sibi.or.id. Setelah mendapat file nya, 

masyarakat diberi kebebasan untuk meng-copy, mencetak, menggandakan, 

mengalihmediakan bahkan sampai dengan memperdagangkannya. Buku 

yang diterbitkan secara online tersebut, menurut Mendiknas, merupakan 
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buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas yang telah 

dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

(Kementrian Pendidikan Nasional. 2013. BSE. 

http://bse.kemendiknas.go.id/#. 13 Januari 2013). 

Pembelajaran IPS yang diterapkan di SMP meliputi beberapa 

bidang studi, diantaranya Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Sejarah.  

Dalam pembelajaran IPS Sejarah, buku teks dapat berfungsi sebagai 

sumber dan media belajar yang dapat membangun visualisasi, interpretasi, 

dan generalisasi siswa terhadap peristiwa dan fakta-fakta sejarah 

(Darwanti, 2011:76). Dengan demikian, pembelajaran sejarah dapat 

menjadi bermakna karena siswa mampu mengambil makna dari peristiwa 

yang terjadi pada masa lampau. Selain itu, dalam pembelajaran IPS 

Sejarah, materi yang disampaikan sebagian besar adalah materi yang 

bersifat hafalan, bila dibandingkan pembelajaran ilmu alam yang 

menekankan pada perhitungan. Sehingga siswa dituntut untuk banyak 

membaca buku-buku yang berkualitas agar hasil belajar siswa dapat 

maksimal. Selain itu siswa juga membutuhkan lebih dari 1 buku 

pendukung atau buku teks pelajaran untuk menambah wawasan dan 

pengetahuannya. Menurut Kochhar (2008 : 175) menjelaskan penggunaan 

buku teks tunggal dalam pembelajaran sejarah akan menimbulkan batasan-

batasan artinya siswa cenderung mengembangkan ide yang salah bahwa 

sejarah sama artinya dengan buku teks sejarah sehingga sebaiknya 

penggunaan buku teks diharapkan lebih dari satu. Dengan ini akan 
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meminimalkan kecenderungan untuk bergantung sepenuhnya pada satu 

buku cetak saja . disamping itu, siswa juga mampu membandingkan dan 

menyelaraskan sudut-sudut pandang yang berbeda. 

SMP Negeri 1 Batang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten 

Batang yang telah mendapatkan rekomendasi oleh pemerintah untuk 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar 

dalam proses pembelajarannya. Tipe BSE yang digunakan sebagai sumber 

belajar merupakan versi cetakannya atau hard copy. Sekolah 

menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah 

untuk membeli buku-buku versi cetak BSE. Siswa hanya diperbolehkan 

untuk meminjam buku tersebut di Perpustakaan Sekolah. Ketersediaan 

BSE di SMP Negeri 1 Batang tergolong mencukupi jumlah siswa namun 

hanya satu jenis buku saja yang digunakan, misalnya untuk pembelajaran 

IPS Sejarah kelas IX buku teks yang digunakan adalah BSE IPS kelas IX 

karangan Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan M. Tankil 

Setyawan.  Buku teks tersebut merupakan buku wajib bagi siswa kelas IX. 

Hampir semua pelajaran menggunakan buku tersebut sebagai sumber 

belajar wajib pada kegiatan pembelajaran. Akan tetapi tidak semua jenis 

buku BSE terdapat versi cetaknya, sehingga diperlukan koleksi buku-buku 

BSE dengan versi soft copy yang bisa dimiliki dengan mendownload di 

situs BSE. 
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Untuk menunjang penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar, fasilitas di SMP Negeri 1 Batang tergolong baik. 

Berdasarkan observasi awal pada saat pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 

Batang, fasilitas pendukung pelaksanaan program BSE adalah adanya 

hotspot area, 2 laboratorium komputer, dan LCD di beberapa kelas serta 

LCD Portable yang dapat dipasang dimana-mana. Namun selama ini 

pemanfaatan laboratorium komputer hanya sebagai tempat praktik mata 

pelajaran teknologi informatika saja serta menurut informasi dari salah 

satu siswa yang mengatakan hanya sebagian kecil saja yang memiliki 

komputer/laptop secara pribadi di rumah.  

Berdasarkan informasi dari wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 

Batang serta pengamatan langsung diketahui bahwa sebagian besar siswa 

di SMP Negeri 1 Batang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya 

menengah kebawah dan tingkat penguasaan IT nya tergolong rendah. 

Begitu pula dengan kondisi guru di SMP Negeri 1 Batang, hanya sebagian 

kecil saja yang menguasai IT dengan baik. Hal ini dibuktikan pada saat 

proses pembelajaran masih sering menggunakan papan tulis dan spidol, 

meskipun terdapat fasilitas LCD di kelas.  

Oleh karena itu, guru dan siswa seharusnya mampu memanfaatkan 

fasilitas sekolah untuk mengakses BSE melalui internet.  Akan tetapi pada 

kenyataannya guru dan siswa tidak memanfaatkan internet untuk 

mengakses BSE dan hanya menggunakan BSE tipe hard copy sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajarannya. Padahal dengan 
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memanfaatkan internet dalam mengakses BSE, guru maupun siswa dapat 

memiliki buku teks pelajaran secara gratis dan beragam hanya dengan 

mendownloadnya saja. Sehingga guru dan siswa dapat memiliki sumber 

belajar yang beragam. 

Ketersediaan akan buku teks pelajaran/BSE di SMP Negeri 1 

Batang kurang beragam sehingga menyebabkan minat membaca siswa 

rendah. Sebagian besar siswa tidak memiliki buku teks pendukung lain 

dikarenakan untuk membeli buku teks setiap mata pelajaran harganya 

relatif mahal. Jika Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) dilaksanakan 

secara maksimal maka diharapkan dapat mengatasi ketersediaan buku-

buku teks pelajaran yang cenderung mahal. Karena program Buku Sekolah 

Elektronik ini bertujuan untuk menyediakan buku teks pelajaran yang 

murah dan berkualitas. 

Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber 

belajar dalam proses pembelajaran IPS Sejarah diharapkan mampu 

mengatasi masalah keterbatasan buku teks yang dimiliki oleh siswa 

sebagai sumber belajar. Guru dan siswa dapat memanfaatkan internet 

untuk memperoleh sumber belajar berupa buku teks yang beragam secara 

gratis melalui program BSE ini. Selain itu, dengan digunakannya Buku 

Sekolah Elektronik sebagai sumber belajar, siswa dapat secara mudah 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru khususnya materi 

yang bersifat hafalan. Didukung juga dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya yang membahas mengenai penggunaan Buku Sekolah 
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Elektronik sebagai sumber belajar, diantaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Maya Adityawini pada tahun 2011 mengenai “Keefektifan 

Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Mata Pelajaran IPS Ekonomi 

Dalam Meningkatkan Penyerapan Pemahaman (Cognitive Absorption) 

Pada SMP Negeri 6 Yogyakarta” didalamnya diuraikan mengenai 

pembelajaran IPS Ekonomi menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar. diuraikan bahwa Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPS Ekonomi, serta 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar 

efektif dapat meningkatkan penyerapan pemahaman (Cognitive 

Absorption) siswa. Juga penelitian yang dilakukan oleh Indra Mustika R 

pada tahun 2012 mengenai “Efektifitas Mengajar Menggunakan Buku 

Sekolah Elektronik Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana” diuraikan bahwa 

menggunakan buku sekolah elektronik lebih efektif dibandingkan dengan 

mengajar model konvensional dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana di 

SMKN 1 Lebong Selatan. 

Berdasarkan pada kondisi serta tinjauan pustaka tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penggunaan Buku 

Sekolah Elekronik (BSE) Sebagai Sumber Belajar Dalam Proses 

Pembelajarn IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru dan siswa di SMP Negeri 1 Batang 

mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE)? 

2. Bagaimana penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai 

sumber belajar dalam  pembelajaran di SMP Negeri 1 Batang? 

3. Bagaimana efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS Sejarah di SMP 

Negeri 1 Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari 

penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui pemahaman guru dan siswa di SMP Negeri 1 Batang 

mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

2. Untuk mengetahui penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai 

sumber belajar dalam pembalajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 

Batang. 

3. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS Sejarah 

di SMP Negeri 1 Batang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan dunia pendidikan pada umumnya 

dan khususnya dalam pengembangan buku teks sebagai sumber belajar 

sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut: 

a. Bagi Guru  

Guru mempunyai gambaran dalam menentukan, menyusun, 

dan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang tepat Bagi 

Siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa 

1) Membantu siswa untuk terbiasa berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2) Merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan 

teknologi informasi dan komunikasi 

3) Meningkatkan prestasi siswa 

 

 



12 
 

 
 

c. Bagi Peneliti 

Untuk memperoleh tanbahan wawasan bagi peneliti. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai interpretasi dan untuk mewujudkan 

kesatuan berpikir, cara pandang dan anggapan tentang segala sesuatu pada 

penelitian ini maka batasan istilah sangat penting. Batasan istilah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sumber Belajar 

Mengenai sumber belajar, website bced mendefinisikan 

sebagai berikut : Learning resources are defined as information, 

represented, and stored in variety of media and format so that assists 

student learning as defined by provincial or local curricula. This 

includes but is not limited to materials in print, video, and software 

formats, as well as combination of these formats intended for use by 

teachers and students yakni sumber belajar diartikan sebagai informasi 

yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat 

membatu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. 

Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format 

perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang dapat 

digunakan oleh siswa maupun guru (Zainal, 2012:109). 

Dalam proses pembelajaran, terdapat suatu interaksi antara 

komponen-komponen pembelajaran yang saling berkesinambungan. 

Komponen-komponen tersebut merupakan interaksi antara peserta 
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didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. 

adanya hubungan timbal-balik serta optimalisasi peran dari komponen-

komponen pembelajaran seperti guru dalam melakukan perencanaan, 

pemilihan model dan metode pembelajaran, pemilihan sumber belajar, 

penentuan evaluasi belajar. selain itu adanya faktor sumber belajar 

yang digunakan dalam pembelajaran. Sumber belajar merupakan 

sarana dalam pembelajaran yang sangat penting. Penggunaan sumber 

belajar dapat mendukung proses atau kegiatan pembelajaran secara 

efektif dan efisien serta dapat memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sumber belajar dalam proses pembelajaran bermacam-

macam, bisa dalam bentuk buku ataupun sumber yang berupa 

lingkungan.  

Sumber belajar yang selama ini dipercaya masih memegang 

peran penting dan bahkan paling banyak digunakan adalah buku teks. 

Buku teks penting karena ia berperan tidak hanya sebagai sumber, 

tetapi juga sebagai media pembelajaran, sarana untuk penyampaian 

materi, penyedia instrumen evaluasi, meningkatkan minat dan motivasi 

belajar siswa (Darwanti :2011). 

2. Buku Sekolah Elektronik 

Buku elektronik atau e-book merupakan versi digital dari 

sebuah buku yang pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang 

berisikan teks atau gambar, sedangkan buku elektronik berisikan 

informasi digital yang dapat berwujud teks atau gambar. Buku 
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elektronik disajikan dengan format pdf, jpg dan html. Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) adalah buku elektronik yang dirilis oleh Departemen 

Pendidikan Nasional. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh 

pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sehingga bebas 

diunduh,diproduksi,direvisi serta diperjualbelikan dengan batas atas 

harga yang telah ditentukan. BSE tersedia dalam berbagai versi, yakni 

versi cetakan atau hard copy atau versi soft file dari tingkatan sekolah 

dasar sampai sekolah menengah. BSE merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pengadaan 

buku ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menjamin 

ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu, murah dan dapat 

diakses oleh berbagai kalangan sehingga peserta didik dan pendidik 

dapat memperoleh serta memanfaatkan buku teks tersebut sebagai 

sumber belajar. 

3. Pembelajaran IPS Sejarah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dalam proses pembelajaran di 

Sekolah Menengah Pertama, Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas IPS 

sejarah, sosiologi antropologi, geografi, dan ekonomi. Pembelajaran 

sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa 

dari berbagai periode, pembelajaran ekonomi memberikan wawasan 

mengenai kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 
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geografi menekankan pada konsep ruang atau wilayah serta 

pembelajaran sosiologi dan antropologi memberikan pengetahuan 

mengenai kehidupan sosial, interaksi sosial serta kebudayaan dan nilai-

nilai. 

Dalam pendidikan, sejarah memiliki fungsi edukatif atau 

pendidikan karena dengan memahami sejarah berarti telah diambil satu 

manfaat atau hikmah dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sejarah 

adalah guru kehidupan (historia vitae magistra) yang bermakna bahwa 

sejarah ini memiliki fungsi pendidikan, yang mengajarkan bagaimana 

manusia seharusnya itu bertindak dengan melihat peristiwa yang telah 

terjadi untuk kemudian diambil hikmahnya. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan proses mendewasakan individu, dari tidak tahu 

menjadi tahu. Menurut Gage dan Berliner (dalam Hamdani, 2011 : 21) 

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena 

pengalaman. Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik 

ketika disekolah maupun di lingkungan rumah  atau keluarganya sendiri 

(Syah, 2003: 63). 

Morris L. Bigge (dalam Zainal Arifin, 2012:6) menjelaskan bahwa 

belajar merupakan perubahan terus menerus dalam kehidupan individu yang 

tidak dapat didapatkan dari keturunan atau tidak terjadi secara genetik. 

Perubahan itu meliputi pemahaman (insight), tingkah laku, persepsi, 

motivasi, atau kombinasi antara semua hal tersebut; belajar senantiasa 

merujuk pada perubahan sistematis dalam tingkah laku atau disposisi 

tingkah laku yang terjadi sebagai konsekuensi dari pengalaman dalam 

situasi-situasi tertentu. 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

mengandung hal-hal pokok sebagai berikut : 

a. Belajar merupakan proses usaha, dan memerlukan waktu tertentu. 

b. Terdapat perubahan tingkah laku peserta didik selama proses belajar, 

baik tingkah laku yang dapat diamati maupun yang tidak. 

c. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, 

psikomotor dan campuran. 

d. Perubahan terjadi melalui pengalaman atau latihan 

e. Perubahan tingkah laku memjadi sesuatu yang relatif menetap. 

f. Belajar terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan. 

Belajar menurut teori konstruktivisme dikatakan sebagai kegiatan 

manusia untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya (Smith, 2009 : 

84-86). Dalam pandangan teori konstruktivisme menekankan pada proses 

belajar, berbeda dengan teori behaviourisme yang menekankan pada hasil 

suatu proses belajar. Guru dan siswa sama-sama berperan aktif, siswa aktif 

mengkonstruksi pengetahuan dan guru bertindak sebagai fasilitator. guru 

tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga 

harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. 

Guru dapat memberikan kemudahan dengan membri kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide – ide mereka sendiri, dan 

mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Pembelajaran berdasarkan teori 
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konstruktivisme berfungsi membekali kemampuan siswa mengakses 

berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar (Sugandi, 2004 : 40). 

Sesuai dengan prinsip teori konstruktivisme maka dalam pembelajaran 

nampak adanya suatu pergeseran fungsi guru dan buku sebagai sumber 

informasi. Dalam kaitan memperoleh informasi, siswa mempunyai 

kemampuan untuk mengakses beragam informasi yang dapat digunakan 

untuk belajar dan guru lebih berfungsi untuk membekali siswa dalam 

menyeleksi informasi yang dibutuhkan. 

2. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran yang ditinjau dari pendekatan sistem dalam prosesnya 

melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Komponen 

tersebut adalah tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran dan penunjang. 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan 

pembelajaran instructional effect yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

(sugandi, 2004:28). 

b. Subyek Belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen 

utama karena berperan sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek 

(sugandi, 2004 : 28). Sebagai subyek karena siswa adalah individu yang 
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melakukan kegiatan pembelajaran dan sebagai obyek karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 

c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis, dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh terhadap 

intensitas proses pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dari 

suatu pembelajaran yang berupa bahan kajian atau topik-topik yang dapat 

dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran.  

d. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum yang terdiri atas 

metode, dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamdani, 2011: 19) 

e. Media pembelajaran 

Menurut Martin dan Briggs (dalam Wena, 2009: 9), media adalah 

semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan 

siswa. Dalam proses pembelajaran, media digunakan untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. 

f. Penunjang 

Penunjang dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, 

sumber belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan lainnya yang 

berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran (Sugandi, 2004:28) 
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B. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Dalam proses pembelajaran terdapat suatu interaksi yang 

berkesinambungan antara komponen-komponen pembelajaran. Salah satu 

komponen pembelajaran itu adalah sumber belajar. AECT (Association For 

Educational Communication Technologi) mendefinisikan sumber belajar 

adalah semua sumber baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun 

secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajar (Hamdani, 2011 : 118). 

Sumber belajar dapat diartikan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membatu siswa dalam 

belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah 

dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari 

berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa maupun guru (Zainal, 

2012:109).   

Pada dasarnya sumber belajar dapat memberikan informasi kepada 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang disajikan 

secara menarik dapat pula menimbulkan rasa ingin tahu kepada siswa. Jadi 

apapun benda yang digunakan baik berupa data, cetakan/buku, video, orang, 

yang hakikatnya dapat mempermudah proses pembelajaran itu merupakan 

sumber belajar serta penggunaan berbagai sumber belajar dapat memberikan 
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rangsangan kepada siswa untuk belajar dan dapat mempercepat pemahaman 

serta penguasaan pada bidang keilmuan tertentu. 

2. Fungsi Sumber Belajar 

Secara umum dalam proses pembelajaran, sumber belajar memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan mempercepat laju 
belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, 
serta mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual dengan 
mengurangi kontrol guru kaku dan tradisional, serta memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 
kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan 
perancangan program pembelajaran yang sistematis. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan 
sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan lebih konkret. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika yaitu mengurangi kesenjangan 
antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas 
yang konkret serta memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luasdengan 
menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi. (Hamdani, 
2011 : 118-119). 

 
3. Klasifikasi sumber belajar 

Sumber belajar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

berdasarkan AECT dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Pesan (message) adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan 
oleh komponen lainndalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan 
data. 

b. Orang (people), yaitu manusia  yang berperan sebagai pencari, 
penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, guru 
pembimbing, guru pembina, tutor, siswa, pemain, pembidara, instruktur 
dan penatar. 

c. Bahan (material), yaitu sesuatu tertentu yang mengandung pesan atau 
ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri 
tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau 
software, atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, film, film 
strip dan sebagainya. 
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d. Alat adalah sesuatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan yang tersimpan dalam bahan dan memainkan sumber-sumber lain. 
Misalnya proyektor film, proyektor slide, monitor komputer dan lain-
lain.  

e. Teknik, yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara suatu 
teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar contoh: belajar 
secara mandiri, simulasi, ceramah, diskusi, pemecahan masalah, tanya 
jawab dan sebagainya. 

f. Lingkungan, yaitu situasi disekitar proses belajar mengajar terjadi. Latar 
ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan berbentuk fisik dan 
non fisik, yaitu: 1) Lingkungan Fisik, misalnya gedung, sekolah, rumah, 
perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, museum, taman dan sebagainya; 
2) Lingkungan non fisik, misalnya tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, 
tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya (Sudjana 
dan Rivai, 2007 : 79-80). 

 
Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2007:79) 

mengklasifikasikan sumber belajar menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber belajar “by design”, yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan 

guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar mengajar, 

misalnya buku, brosur, ensiklopedia, film, video tape. Slide, film strip, 

OHP. 

b. Sumber belajar “by ultilization”, yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan 

guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala 

macam sumber belajar yang terdapat disekeliling kita. 

Menurut Kochhar, (2008:160) jenis-jenis sumber pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh siswa, meliputi : 

a. Buku cetak 

b. Bahan bacaan tambahan 

c. Buku latihan 

d. Sumber-sumber pembelajaran yang terprogram 
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e. Sumber-sumber referensi umum seperti ensiklopedia, surat kabar, atlas, 

pamflet, dan buku-buku terbitan pemerintah 

f. Buku-buku tambahan untuk bidang studi yang sedang dipelajari. 

4. Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Dalam menentukan sumber belajar, guru perlu mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Sumber Belajar Berdasarkan Kriteria Umum 
Pemilihan sumber belajar berdasarkan kriteria umum merupakan 

pemilihan sumber yang menggunakan ukuran kasar, misalnya : 
1) Ekonomis, dalam pengertian murah atau terjangkau. Ekonomis tidak 

berarti harganya selalu rendah. Bisa saja dana penggadaan sumber 
belajar cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya dalam jangka panjang 
terhitung murah. 

2) Praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan serta 
pengadaan sampingan yang sulit dan langka, dan sederhana yaitu 
memerlukan pelayanan yang menggunakan keterampilan khusus yang 
rumit. 

3) Mudah diperoleh dalam arti sumber belajar itu dekat, tidak perlu 
diadakan atau dibeli. Sumber berlajar yang telah dirancang lebih 
mudah diperoleh asal jelas tujuannya dan dapat dicari dilingkungan 
sekitar. 

4) Bersifat fleksibel, artinya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 
instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya 
kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan keinginan pemakai. 

5) Komponen-komponen sesuai dengan tujuan Merupakan kriteria yang 
penting. Sering terjadi suatu sumber belajar mempunyai tujuan yang 
sesuai, pesan yang dibawa juga cocok, tetapi keadaan fisik tidak 
terjangkau karena di luar kemampuan disebabkan oleh biaya yang 
tinggi dan banyak memakan waktu (Sudjana, Nana 2007 : 84-85). 

 
b. Kriteria Sumber Belajar Berdasarkan Tujuan 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2007 : 85-86) mengemukakan 
beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, sebagai 
berikut : 
1) Sumber belajar untuk memotivasi siswa yang lebih rendah motivasi 

belajarnya, sehingga termotivasi terhadap mata pelajaran yang 
diberikan. 

2) Sumber belajar untuk tujuan pembelajaran, yaitu untuk mendukung 
kegiatan belajar mengajar, memperluas bahan pengajaran, melengkapi 
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berbagai kekurangan bahan, dan sebagai kerangka belajar yang 
sistematis. 

3) Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat 
diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti. Jenis sumber belajar ini 
diperoleh secara langsung di masyarakat. 

4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah, yang berkaitan dengan 
kegiatan belajar mengajar. 

5) Sumber belajar untuk presentasi. Hampir sama dengan yang 
digunakan dalam kegiatan instruksional, lebih menekankan sumber 
sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. 

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih 

sumber belajar diperlukan kriteria-kriteri tertentu. Kriteria sumber belajar 

digunakan untuk menyeleksi sumber belajar mana yang sebaiknya 

digunakan dalam pembelajaran. 

C. E-Learning 

1. Pengertian E-Learning 

Istilah e-learning merupakan gabungan dari dua kata, yaitu e yang 

merupakan singkatan dari electronic (elektronik) dan learning (belajar) 

(Hamdani, 2011 : 112). E-learning adalah sistem pembelajaran yang 

memanfaatkan media elektronik sebagai alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran (Daryanto, 2010 : 168). Pada hakikatnya e-learning 

merupakan proses belajar yang menggunakan media elektronik, digital 

seperti multi media.   

Menurut Horton (2006) e-learning is the use of information and 

computer technologies to create learning experience dan Holmes and 

Gardner (2006) merumuskan lebih sederhana, yakni e-learning : online 

access to learning resources anytime, anywhere learning experiences (Dewi 
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Salma, 2012 : 277). Menurut ahli diatas, penyediaan sumber belajar serta 

pengalaman belajar menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan e-

learning. Dalam proses penyelenggaraan e-learning mengacu pada teori 

belajar dan pembelajaran konstriktivisme, dengan penggunaan e-learning 

berarti terdapat proses belajar mandiri. Dengan bantuan e-learning siswa 

dapat mengembangkan dan membangun pengetahuannya sendiri tanpa 

bimbingan langsung oleh guru. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital 

dalam pembelajaran konstruktivisme dapat dimaksimalkan sehingga 

menghasilkan pengalaman belajar yang baik bagi siswa.  

Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual baik secara 

terprogram dan tidak terprogram. Secara tidak terprogram siswa dapat 

mengakses berbagai bahan belajar dan informasi di internet menggunakan 

fasilitas pencari data. Internet juga dapat digunakan secara terprogram, salah 

satunya dengan program e-learning. Pada program ini, pihak penyelenggara 

menyediakan sebuah situs/web e-learning yang menyediakan bahan 

belajar`secara lengkap baik bersifat interaktif maupun non interaktif 

(Daryanto, 2010 : 168). 

Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan e-book yang 

bermaksud memberikan materi pelajaran bagi siswa dan guru secara gratis 

yaitu melalui program Buku Sekolah Elektronik (BSE). Program ini 

bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui 

penyedian sumber belajar yang dapat diakses dimanapun, kapanpun dan 

oleh siapapun. Hal ini merupakan langkah nyata dari Departemen 
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Pendidikan Nasional untuk mengikutsertakan e-learning dalam proses 

pembelajaran. 

2. Tipe E-Learning 

Penggunaan e-learning yang bermacam-macam saat ini 

menyebabkan adanya pembagian atau pembedaan penggunaan e-learning. 

Pada dasarnya e-learning menurut Effendi dan Hartono (2005 : 7-8)  

mempunyai dua tipe, yaitu : 

a. Synchronous Training 
Istilah synchronous berarti “pada waktu yang sama”. Jadi 

Synchronous Training adalah tipe pelatihan, dimana proses pembelajaran 
terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan siswa 
sedang belajar. Adanya interaksi langsung antara guru dan siswa, baik 
melalui internet maupun intranet. Synchronous Training mengharuskan 
guru dan siswa mengakses internet secara bersamaan. Guru memberi 
makalah dengan slide presentasi dan siswa dapat mendengarkan 
presentasi melalui hubungan internet. Siswa juga dapat mengajukan 
komentar serta pertanyaan melalui chat window. Jadi Synchronous 
Training sifatnya mirip dengan pembelajaran di kelas, namun kelasnya 
bersifat maya. 

b. Asynchronous Training 
Istilah asynchronous berarti “tidak pada waktu bersamaan”. Jadi 

siswa dapat belajar pada waktu yang berbeda dengan guru mengajar. 
Pelatihan berupa pembelajaran yang dijalankan pada komputer dan tidak 
melibatkan interaksi dengan guru ataupun siswa lain. oleh karena itu, 
siswa dapat memulai dan mengakhirinya setiap saat. Pembelajaran 
berbentuk bacaan dengan animasi, simulasi, permainan edukatif, maupun 
latihan atau  tes dengan jawabannya.  

 
3. Fungsi E-Learning 

Menurut Siahaan (2002), ada tiga fungsi pembelajaran elektronik (e-

learning) terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sebagai suplemen pembelajaran yang sifatnya pilihan atau opsional. 
E-learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan). Siswa 

memiliki kebebasan untuk memilih memanfaatkan materi pembelajaran 



27 
 

 
 

elektronik atau menggunakan pembelajaran model konvensional. 
Sekalipun sifatnya tambahan atau pilihan siswa yang memanfaatkannya 
tentu akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan. 

b. Sebagai pelengkap (komplemen) pembelajaran 
E-learning berfungsi sebagai pelengkap pembelajaran apabila 

meteri e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran 
yang diterima siswa dikelas. Sebagai komplemen berarti materi e-
learning diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remidial 
bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran kelas konvensional. 

c. Sebagai pengganti (substitusi) pembelajaran 
E-learning sebagai pengganti (subtitusi) jika pembelajaran 

sepnuhnya menggunakan pembelajaran elektronik. Pada kondisi ini, 
siswa hanya belajar menggunakan e-learning saja tanpa menggunakan 
model pembelajaran lainnya (Wena, 2009 : 212-213). 

 
4. Manfaat E-Learning 

Pembelajaran elektronik atau e-learning bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang terkait dalam kegiatan pembelajaran (Wena, 2009 : 213). 

Manfaat e-learning yaitu : 

a. Bagi siswa 

Dengan kegiatan pembelajaran melalui e-learning dapat 

mengembangkan fleksibilitas belajar siswa secara optimal, dimana siswa 

dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. 

Disamping itu, siswa dapat bekomunikasi dengan guru setiap saat. Hal 

ini tentu berbeda dengan pembelajaran konvensional, dimana proses 

belajar siswa dan guru  terbatas waktu dan tempat. 

b. Bagi guru 

Menurut Soekartawi (2003), dengan adanya e-learning terdapat 

beberapa manfaat yang diperoleh guru, yaitu : 

1) Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan 

perkembangan keilmuan. 
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2) Melakukan penelitian guna peningkatan wawasan karena waktu luang 

yang dimiliki relatif lebih banyak. 

3) Mengontrol kebiasaan belajar siswa serta proses belajar siswa. 

5. Kelemahan E-Learning 

Disamping banyaknya manfaat yang didapat melalui e-learning 

namun ada beberapa pihak yang menyatakan e-learning juga memiliki 

beberapa kelemahan. Menurut Wildavsky (2001) kelemahan e-learning 

sebagai berikut: 

a. Frekuensi kontak secara langsung antar siswa maupun dengan 

narasumber sangat minim. 

b. Peluang siswa untuk bersosialisasi dengan siswa lain sangat terbatas 

(Wena, 2009 :214). 

D. Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

1. Pengertian Buku Elektronik (e-book) 

Dalam kamus Oxford, buku diartikan sebagai number of sheet of 

paper, either printed or blank, fastened together in a cover, yaitu sejumlah 

lembaran kertas, baik cetakan maupun kosong, yang dijilid dan diberi kulit. 

Seperti halnya dalam kamus besar bahasa indonesia yang mendefinisikan 

buku sebagai lembaran kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. 

 

Secara umum, buku dibedakan menjadi empat jenis (Prastowo, 2011 

: 167-168),yaitu: 
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a. Buku sumber, yaitu buku yang biasa digunakan rujukan, referensi, dan 

sumber untuk kajian ilmu tertentu. 

b. Buku bacaan, adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan 

saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan sebagainya. 

c. Buku pegangan,yaitu buku yang biasa dijadikan pegangan oleh guru 

atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran 

d. Buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran 

dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. 

Seiring dengan perkembangan dalam bidang informatika, buku dapat 

dijadikan sebuah kode-kode digital. Dengan adanya buku digital menjadikan 

penyimpanan buku sangat efisien sehingga buku tersebut dapat digunakan 

secara praktis. Buku tersebut kini dikenal dengan istilah e-book atau buku-e 

(buku elektronik). Pengoperasian buku elektronik atau e-book ini 

mengandalkan komputer atau internet (jika aksesnya online). 

Buku elektronik atau dalam bahasa inggris e-book merupakan buku 

dalam versi digital atau elektronik. Pada umumnya, buku terdiri atas 

kumpulan kertas yang berisikan teks atau gambar. Sedangkan buku 

elektronik berisikan informasi berupa teks atau gambar dalam format 

digital. Dewasa ini, buku elektronik atau e-book diminati katena ukurannya 

yang kecil, jika dibandingkan dengan buku biasa. 

Buku elektronik atau e-book memiliki fitur pencarian sehingga kata-

kata yang ada dalam buku elektronik bisa dengan cepat dicari dan 

ditemukan. Buku elektronik atau e-book terdiri atas beberapa format, antara 



30 
 

 
 

lain teks polos, pdf, jpeg, lit, dan html. Setiap format yang digunakan 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, penggunaan format 

tergantung pada alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik 

tersebut.(Haris,2011:6). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

a. Latar Belakang Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Buku berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu sesuai pasal 43 Ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat 

Perbukuan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran pada satuan 

pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah 

menengah atas.  

Sebagai tindak lanjut Buku teks pelajaran yang direkomendasikan 

berdasarkan penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 

Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 dan Nomor 12 tahun 2008 

tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, 

keluhan masyarakat terhadap harga buku mahal dan sulit di diperoleh di 

pelosok tanah air, perlu dicari buku alternatif yang dapat menjangkau ke 

seluruh wilayah . Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Pusat 
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Perbukuan Kemdiknas mulai tahun 2007 telah membeli Hak Cipta Buku 

Teks Pelajaran dari penulis/penerbit sebanyak 1334 jilid untuk SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA,dan SMK.  

Buku-buku teks pelajaran yang telah dibeli dan dialihkan hak 

ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional, dapat di-download, 

digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotocopy secara luas oleh 

masyarakat. Torobosan reformasi perbukuan ini merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin ketersediaan buku 

teks pelajaran yang bermutu, murah dan mudah diakses sehingga peserta 

didik dan pendidik di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang 

berada di luar negeri dapat memperoleh dan memanfaatkan sumber 

belajar yang bemutu. 

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah membuat kebijakan 

mengenai Program Buku Murah bagi peserta didik, melalui Buku 

Sekolah Elektronik (BSE). Ketersediaan sumber belajar alternatif berupa 

BSE dapat merangsang minat baca peserta didik untuk berpikir kreatif 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, memberi peluang 

kebebasan untuk menggandakan, mencetak, memfotocopy, mengalih 

mediakan, dan/atau memperdagangkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

(http://puskurbuk.net/web/bse.html). 

b. Visi dan Misi 

Menyedikan buku teks pelajaran yang memenuhi standar, bermutu, 

murah dan mudah diperoleh. 
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c. Sasaran 

Buku Sekolah Elektronik ditujukan untuk peserta didik, guru dan 

seluruh masyarakat Indonesia. 

d. Tujuan 

Kegiatan pengadaan buku murah melalui Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) ini bertujuan untuk: 

1) Menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa. 

2) Merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

3) Memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak, 

memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan bse 

tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan menteri. 

4) Memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan 

memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan Menteri. 

e. Langkah-langkah men-download Buku Sekolah Elektronik 

1) Masuk ke salah satu website BSE diantara nya yaitu: 

http://www.bse.depdiknas.go.id/www.depdiknas.go.id/www.pusbuk.o

r.id/www.sibi.or.id. 

2) Buat Akun baru. 

3) Isi semua informasi yang diminta termasuk Username dan Password. 
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4)  Setelah selesai mengisi, silakan Login dengan Username dan 

Password anda. 

5)  Download-lah buku-buku sesuai keinginan. 

 

Sumber : http://www.bse.kemendiknas.go.id.html 

Gambar 2.1 Halaman Utama Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

 

Sumber : Buku Sekolah Elektronik IPS kelas VII karangan I Wayan Legawa, 
Sugiharsono, dkk. 

Gambar 2.2 Tampilan Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPS 
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Sumber : Buku Sekolah Elektronik IPS kelas VII karangan I Wayan Legawa, 
Sugiharsono, dkk. 

Gambar 2.3 Tampilan Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPS 

Dari segi isi dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) terlihat sama 

dengan buku biasa, dapat berbentuk cerita, gambar, pelajaran, dan berita. 

Perbedaannya ada pada tampilan isi buku yang direkam dalam secara 

elektronik dan dapat disimpan dalam komputer. Selain itu, Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) dapat diunduh atau didownload di situs BSE secara 

gratis yang telah disediakan, kemudian dapat disimpan dalam PC atau 

media penyimpan lainya. Sehingga Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber belajar dalam proses 

pembelajaran. 

E. Pembelajaran IPS Sejarah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas 

dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari 
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aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan 

bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, 

filsafat, dan psikologi sosial.  

Pada pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ilmu 

Pengetahuan Sosial terdiri atas pembelajaran sejarah, ekonomi, geografi, 

sosiologi dan antropologi. Pembelajaran sejarah memberikan wawasan 

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode, pembelajaran 

ekonomi memberikan wawasan mengenai kebutuhan manusia dalam kegiatan 

ekonomi, pembelajaran geografi menekankan pada konsep ruang atau wilayah 

serta pembelajaran sosiologi dan antropologi memberikan pengetahuan 

mengenai kehidupan sosial, interaksi sosial serta kebudayaan dan nilai-nilai.  

Sejarah memiliki berberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa 

sekarang. Menurut Wasino (Vicki, 2009) menyebutkan bahwa paling tidak ada 

beberapa guna sejarah bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif 

(untuk pendidikan), instruktif (memberikan pengajaran), inspiratif (memberi 

ilham), serta rekreatif (memberikan kesenangan). 

Dalam pendidikan, sejarah memiliki fungsi edukatif atau pendidikan 

karena dengan memahami sejarah berarti telah diambil satu manfaat atau 

hikmah dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sejarah adalah guru kehidupan 

(historia vitae magistra) yang bermakna bahwa sejarah ini memiliki fungsi 

pendidikan, yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya itu bertindak 
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dengan melihat peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian diambil 

hikmahnya. 

I Gde Widja (1989: 45) menjelaskan bahwa, menyadari guna edukatif 

dari sejarah berarti menyadari makna sejarah sebagai gambaran peristiwa masa 

lampau yang penuh arti, yang selanjutnya berarti bahwa kita bisa memungut 

dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide mau pun konsep-konsep kreatif sebagai 

sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya 

untuk merealisasikan harapan-harapan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahawa pembelajaran 

sejarah kaitannya dengan pendidikan adalah pembelajaran yang mempelajari 

tentang kehidupan manusia. Di sekolah-sekolah, karakteristik pembelajaran 

sejarah dikaitkan dengan memberikan pengalaman masa lampau untuk 

diterapkan pada kehidupan sekarang pengalaman masa lampau berguna untuk 

memecahkan permasalahan masa kini  dan untuk merencanakan masa depan 

yang lebih baik. Pengalaman masa lampau dijadikan sebagai guru dalam 

menyikapi kehidupan sehingga siswa dapat secara bijaksana menyikapi 

kehidupan nyata. Pembelajaran sejarah diharapkan dapat memberikan bekal 

sikap melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

F. Kerangka Berpikir 

Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana 

bahan pengajaran terdapat  untuk belajar seseorang. Sumber belajar yang 
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dimanfaatkan ini tentunya harus sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari 

oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sumber belajar 

yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam pembelajaran meliputi: pesan, 

manusia, bahan pengajaran, alat dan perlengkapan, teknik dan aktivitas, 

lingkungan. 

Penggunaan sumber belajar dalam penelitian ini adalah sumber belajar 

yang berupa buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang digunakan sebagai 

sumber belajar dalam penelitian ini dalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPS. 

BSE merupakan buku yang dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional. Buku 

elektronik ini memberikan kemudahan bagi guru dan siswa untuk memiliki 

buku teks pelajaran secara gratis, dengan mendownload buku elektronik 

tersebut melalui situs BSE. Program Kemendiknas tentang BSE ini pada 

dasarnya menyediakan buku teks pelajaran yang sebelumnya telah dibeli hak 

cipta penulisannya oleh pemerintah dan buku ini dapat dimiliki secara gratis 

serta diperbanyak dan diperjual belikan. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang. Dengan mengetahui 

pemahaman guru dan siswa mengenai Buku Sekolah Elektronik IBSE), 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran IPS sejarah, dan efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) sebagai sumber belajar. Berikut ini merupakan skema kerangka berfikir 

dari penelitian yang akan dilaksanakan : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan diperlukan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam penelitian ini, hasil penelitian digambarkan dan 

dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat bukan angka-angka. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penggunaan buku 

sekolah elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran 

IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut David Williams (1995) dalam Moleong (2011 : 5) mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah. 

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Loncoln memberikan definisi 

penelitian kualitatif sebagai berikut : “qualitative research is a field in its own 

right. It crosscut disciplines, field, and subject matter”. Dipihak lain 

qualitative reseach dapat diartikan sebagai research multi dimensional dalam 

fokus, keterlibatan dan interpretative dalam studi dengan pendekatan 

naturalistik untuk obyek tertentu. Ini mengandung pengertian bahwa penelitian 

kualitatif mempelajari sesuatu dalam setting apa adanya (natural setting), 
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berusaha untuk membuat deskripsi obyektif, phenomena sesuai dengan apa 

yang dipersepsikan oleh subyek (Dewanto, 2005 : 70). 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitiaan merupakan tempat dimana segala aktivitas dalam 

penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ditetapkan guna memberi kemudahan 

bagi peneliti untuk menyusun serta mengembangkan data secara tepat dan 

akurat. Sesuai dengan judul yang telah ditulis dalam rancangan penelitian maka 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Batang, tepatnya di SMP Negeri 

1 Batang. SMP Negeri 1 Batang berada  di Jl. Jend. Sudirman No. 274, Batang 

yang juga merupakan salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Batang. SMP 

Negeri 1 Batang dipilih sebagai lokasi penelitian karena letak sekolah yang 

strategis dengan pusat pemerintahan Kabupaten Batang sehingga informasi 

terbaru yang dapat diterima dengan mudah. Adapun pertimbangan dalam 

menentukan lokasi penelitian adalah: 
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1. Dalam pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang menggunakan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar. 

2. SMP Negeri 1 Batang belum pernah menjadi obyek penelitian yang 

mengkaji tentang Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam pembelajaran IPS 

Sejarah. 

C. Latar Penelitian 

Dalam latar penelitian menjelaskan karakteristik atau ciri khas dari 

obyek penelitian yang dilakukan. Latar pada penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang. Pembelajaran IPS Sejarah 

di SMP 1 Batang menggunakan sumber belajar berupa buku teks dari BSE. 

Dalam pembelajaran secara langsung, guru IPS menggunakan BSE versi 

cetakan  untuk bahan ajar, sedangkan siswa menggunakan BSE sebagai sumber 

belajar wajib yang direkomendasikan oleh sekolah. Selain itu, guru dan siswa 

juga menggunakan BSE versi elektronik sebagai sumber belajar walaupun 

penggunaannya masih secara mandiri. 

Selanjutnya latar penelitian yang dipilih adalah kondisi dan keadaan 

sekolah lokasi penelitian, yaitu SMP Negeri 1 Batang. Dalam penggunaan BSE 

sebagai sumber belajar, sekolah berperan merekomendasikan serta menyediaan 

BSE versi cetakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu fasilitas di SMP 

Negeri 1 Batang yang mendukung dalam penggunaan BSE adalah terdapat 2 

buah laboratorium komputer yang sudah tersambung dengan jaringan internet, 

serta di SMP Negeri 1 Batang terdapat jaringan sinyal WIFI yang dapat 

digunakan guru dan siswa untuk mengakses BSE melalui internet. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian 

kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang 

bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan 

situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan 

upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong,2011:93). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Pemahaman guru dan siswa mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

2. Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam 

proses pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang, 

3. Efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang. 

E. Sumber Data Penelitian  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya ( 

Moleong, 2009: 157). Adapun sumber data dalam penelitian ini didapatkan 

melalui: 

1. Informan 

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subyek yang 

diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

bendahara BOS, guru IPS, petugas perpustakaan, serta beberapa siswa yang 

mengetahui mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam 
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penggunaannya sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS 

sejarah. 

Informan kepala sekolah, bendahara BOS serta petugas perpustakaan, 

guru dan siswadipilih untuk mengetahui penggunaan, pengadaan, serta 

kendala dalam penggunaan BSE di SMP Negeri 1 Batang. Dari data yang 

didapat dari informan tersebut dibandingkan untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan (validitas) data yang diperoleh. Beberapa informan yang 

berhasil diwawancarai adalah M. Toha Mustofa, S.Pd  yang diwawancarai 

pada tanggal 19 April 2013. M. Toha Mustafa merupakan kepala sekolah di 

SMP Negeri 1 Batang. 

Yang berhasil diwawancarai berikutnya adalah Ismilah, S.Pd. Ismilah, 

S.Pd merupakan guru yang bertugas sebagai bendahara BOS di SMP Negeri 

1 Batang, sehingga beliau mengetahui tentang pengadaan BSE di SMP 

Negeri 1 Batang. Proses pengambilan data tersebut berlangsung pada 

tanggal 1 Mei 2013.Selain itu, untuk mengetahui mekanisme pengadaan 

BSE peneliti juga berhasil mewawancarai Subranur Indrianto A. P, A.Md 

yang merupakan petugas perpustakaan di SMP Negeri 1 Batang. Proses 

pengambilan data tersebut berlangsung pada tanggal 27 April 2013. 

Guru IPS yang berhasil diwawancari adalah Besut, S.Pd. Besut, S.Pd 

merupakan guru IPS yang mengajar kelas IX. Latar belakang pendidikan 

beliau adalah S1 pendidikan sejarah. Guru ini telah mengajar sejak tahun 

1986 sampai dengan sekarang. Proses pengambilan data tersebut 
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berlangsung pada tanggal 18 April 2013 dengan mengetahui kegiatan 

pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE pada siswa kelas IX.  

Guru IPS kedua yang berhasil diwawancara adalah Dinok Sudiami, 

S.Pd. Guru ini mengajar pelajaran IPS pada siswa kelas VIII. Latar belakang 

pendidikan dari Dinok Sudiami, S.Pd adalah S1 pendidikan ekonomi dan 

sudah mengajar IPS sejak tahun1993 sampai sekarang. Selain aktif sebagai 

pendidik, Dinok Sudiami, S.Pd juga sekarang aktif sebagai sekretaris 

MGMP IPS Kabupaten Batang. Proses pengambilan data tersebut 

berlangsung pada tanggal 18 April 2013 dengan mengetahui pembelajaran 

IPS sejarah menggunakan BSE pada siswa kelas VIII. 

Guru IPS terakhir yang berhasil diwawancara adalah Listyana Tri K, 

SE. Guru ini merupakan guru IPS yang mengajar siswa kelas VII. Latar 

belakang pendidikan dari Listyana Tri K, SE adalah S1 ekonomi dengan 

mengambil akta mengajar. Beliau mengajar sejak tahun 1995 sampai 

sekarang. Guru ini juga berperan aktif dalam MGMP IPS Kabupaten 

Batang. Proses pengambilan data tersebut berlangsung pada tanggal 27 

April 2013 dengan mengetahui proses pembelajaran IPS sejarah dengan 

menggunakan BSE pada siswa kelas VII. 

Peneliti juga mengambil delapan siswa untuk dijadikan informan dari 

kelas VII, VIII, dan IX, untuk kelas VII meliputi Frida Gina A yang 

merupakan siswa kelas VII D. Siswa ini merupakan siswa berprestasi dan 

aktif pada saat pembelajaran. Proses pengambilan data pada Frida Gina A 

berlangsung pada tanggal 1 Mei 2013. Informan untuk kelas VII selanjutnya 
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adalah Nisa Kartika Sari. Siswa ini merupakan siswa kelas VII C dan 

merupakan siswa yang cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sama hal 

nya denga Frida Gina A, Nisa Kartika Sari telah berhasil diwawancara pada 

tanggal 1 Mei 2013. 

Informan untuk kelas VIII  meliputi Fatmala Fitriana yang merupakan 

siswa kelas VIII A dan Muhammad Gani Alrasyid yang merupakan siswa 

kelas VIII F. Fatmala Fitriana merupakan siswa yang tergolong aktif dalam 

kegiatan organisasi di SMP Negeri 1 Batang, seperti OSIS dan pramuka. 

Sedangkan Muhammad Gani Alrasyid, selain menjadi ketua kelas, siswa ini 

juga mengaku menyukai pelajaran sejarah. Proses pengambilan data kedua 

siswa ini berlangsung pada tanggal 27 April 2013.  

Informan untuk kelas IX meliputi Arinda Suci Hapsari yang 

merupakan siswa kelas IX B. Arinda Suci Hapsari merupakan salah satu 

siswa terbaik di SMP Negeri 1 Batang. Siswa ini sering mewakili sekolah 

dalam berbagai perlombaan, seperti lomba puisi, lomba membuat poster 

menggunakan multimedia, dan sebagainya.  Lulut Nugroho siswa kelas XI 

B yang juga merupakan salah satu siswa terbaik di SMP Negeri 1 Batang. 

Siswa ini pernah menjuarai OSN IPS tingakat jawa tengah dan mewakili di 

tingkat nasional. Nina Faela siswa kelas IX D. Siswa ini merupakan siswa 

yang aktif dalam pembelajaran dan aktif dalam organisasi. Nina Faela 

merupakan mantan ketua OSIS periode tahun 2011/2012, dan Rizka Amelia 

Afriliani merupakan siswa kelas IX E. Siswa ini juga merupakan siswa yang 
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aktif dalam kegiatan pembelajaran. Proses pengambilan data dari ketiga 

informan tersebut berlangsung pada tanggal 17 April 2013. 

2. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan sumber data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah. kegiatan 

pembelajaran yang diteliti merupakan kegiatan pembelajaran didalam kelas. 

Kegiatan pembelajaran digunakan untuk mengetahi penggunaan BSE dalam 

pembelajaran IPS sejarah dilihat dari strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta 

apresiasi siswa terhadap pembelajaran IPS sejarah oleh guru.  

3. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data untuk mengetahui informasi 

mengenai penggunaan BSE sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS 

sejarah yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dokumen yang digunakan 

meliputi program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

F. Teknik Cuplikan 

Teknik cuplikan atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel (Sugiyono, 2012: 52). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. 

Teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Probability 

Sampling dan Non Probability Sampling.  



47 
 

 
 

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan 

adalah purposive samplingdan snowball sampling (Sugiyono,2012:53). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling sebagai teknik 

pemilihan informan. Yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik 

pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu 

dimaksudkan informan tersebut dianggap paling tahu tentang yang 

diharapkanatau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti  menjelajahi obyek dan situasi sosial yang diteliti. 

Dengan demikian pemilihan informan tidak berdasarkan kuantitas tetapi 

kualitas dari informan terhadap masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan 

dilapangan guna pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti didalam memperoleh data 

jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya 

perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya 

sampel sumber data (Sugiyono, 2012 : 57). 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik yang tepat untuk 

mengumpulkan data-data. Data yang diperoleh dari lapangan haruslah lengkap, 

tepat dan benar sesuai kenyataan yang ada. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu : 

1. Observasi langsung. 

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Teknik pengamatan dalam 
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penelitian ini adalah pengamatan partisipasi pasif (passive paticipation) 

yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2012:66). Dengan demikian 

observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara 

sistematis fenomena-fenomena yang sedang terjadi. 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung yang dilakukan di SMP Negeri 1 Batang. Dalam 

observasi ini dilaksanakan dengan cara mengamati langsung perilaku siswa 

dan warga sekolah sehari-hari, maka obyek observasi pada penelitian ini 

adalahlokasi SMP Negeri fokus awal yang dilakukan adalah pengamatan 

mengenai keadaan fisik SMP Negeri 1 Batang dengan menentukan sarana 

dan prasarana, media dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran 

IPS Sejarah. Berkaitan dengan observasi ini, peneliti telah menetapkan 

aspek-aspek tingkah laku yang hendak diobservasi kemudian peneliti 

menyusun pedoman agar lebih memudahkan peneliti dalam pengisian 

observasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk 

mencatat hal-hal yang belum dirumuskan dalam instrumen observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara yang dapat dilakukan 

dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari informan dengan cara 

bertanya secara langsung. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap 

muka secara individual (Sukmadinata, 2010 : 216). Wawancara atau 
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interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2004 : 113). Wawancara 

dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan harus tersusun secara rapi 

dan ketat. Dalam menjaga kredibilitas hasil wawancara dalam penelitian 

perlu adanya pencatatan data yang peneliti lakukan dengan menyiapkan 

tape- recorder atau alat perekam yang berfungsi untuk menyimpan hasil 

wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang 

bagaimana pemahaman guru dan siswa mengenai Buku Sekolah Elektronik 

(BSE), penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran IPS sejarah, serta efektifitas penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di 

SMP Negeri 1 Batang.Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara 

bersifat open ended yakni  wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada 

satu tanggapan saja, sehingga peneliti dapat bertanya kepada informan 

secara luas namun masih dalam lingkup yang telah ditentukan. Disamping 

itu, terkadang peneliti juga akan meminta informan untuk mengemukakan 

pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat dipakai 

sebagai suatu batu loncatan untuk mendapat keterangan lebih lanjut. 

Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar dapat 

memberikan keterangan-keterangan tentang persoalan dan dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Tidak 
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menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini, timbul masalah-

masalah seperti ingatan responden yang tidak sempurna, analisis responden 

yang tidak cermat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini peneliti juga akan 

memadukan sumber bukti dari wawancara ini dengan informasi-informasi 

lainnya yang memadai.  

3. Studi Dokumen 

Meskipun sumber diluar kata dan tindakan dikatakan sebagai sumber 

sekunder, tetapi sumber ini tidak dapat diabaikan oleh peneliti dalam 

penelitian di lapangan. Dengan demikian peneliti tetap menggunakan data 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis melalui dokumen. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara (Sugiyono, 2012 :82). Studi dokumenter (documentary study) 

adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan 

dan fokus masalah (Sukmadinata, 2010 : 221-222). Peneliti akan 

mengunakan foto untuk mendokumentasikan penelitian ini. 

Pada studi dokumen, peneliti mengumpulkan dan menyelidiki data-

data tertulis dalam pembelajaran, seperti perangkat pembelajaran (RPP dan 

Silabus), catatan-catatan pembelajaran, profil sekolah, serta data penelitian 

yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.   
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H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap keabsahan data digunakan untuk 

mengetahui apakah penelitian ini benar-benar ilmiah, selain itu untuk 

menyanggah tuduhan yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang tidak ilmiah. Keabsahan data merupakan salah satu unsur 

terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari penelitian kualitatif karena terkait 

dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Menurut 

Moleong (2011:320) dalam metode penelitian kualitatif, yang dimaksud 

dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : (1) 

Mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. 

Hasil penelitiandikatakan obyektif apabila dilaksanakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi guna memeriksa keabsahan data 

dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim (1978) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 

2011 : 330).  
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Dari keempat triangulasi ini yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi 

sumber adalah teknik pengujian dengan cara membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu alat yang 

beda. Melalui triangulasi sumber, peneliti menggunakan sumber data yang 

berbeda-beda seperti kepala sekolah, bendahara BOS, petugas perpustakaan, 

guru, siswa, kegiatan pembelajaran IPS sejarah, perangkat pembelajaran (RPP, 

silabus) untuk mengetahui penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah.  

Sedangkan pada triangulasi dengan metode, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi langsung, dan 

dokumentasi untuk mengetahui penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah. wawancara digunakan 

untuk mengetahui pemahaman guru dan siswa mengenai BSE, observasi untuk 

mengamati pembelajaran IPS sejarah oleh guru menggunakan BSE. 

Dokumentasi untuk mengecek kebenaran dari hasil wawancara dan obeservasi 

menggunakan dokumen seperti perangkat pembelajaran (RPP dan silabus). 

I. Teknik Analisis 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) (dalam 

Moleong, 2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data , mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 159), ada dua jenis analisa data 

yaitu:  

a. Analisa Mengalir/Flow analysis models  

Dimana dalam analisis mengalir, tiga komponen analisis yakni reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara 

mengalir dengan proses pengumpulan data dan saling bersamaan.  

b. Analisis Interaksi/Interactive analysis models  

Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga 

komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau 

verifikasi) berinteraksi.  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

kedua yakni model analisis interaksi atau interactive analysis models dengan 

langkah-langkah yang tempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Penelitian mencari data melalui wawancara, observasi langsung, 

dokumentasi di SMP Negeri 1 Batang, kemudian melaksanakan 

pencatatan data.  

2. Reduksi data  

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya 

direduksi yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak 
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perlu dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan 

penarikan kesimpulan. Jika yang diperoleh kurang lengkap maka 

peneliti mencari kembali data yang diperlukan dilapangan.  

3. Penyajian data  

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan 

informasi yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifkasi ini, didasarkan 

pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Gambar 3.1 Komponen-komponen dalam analisis data (interactive model) 
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J. Prosedur Kegiatan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dan penelitian ini, 

berikut akan diuraikan setiap pentahapannya:  

1. Tahap Orientasi  

Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. 

Dalam tahap ini peneliti belum menentukan fokus dari penelitian ini, 

peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang kemungkinan adanya 

masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian ini. Perkiraan itu 

muncul dari hasil membaca berbagai sumber tertulis dan juga hasil 

konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini yakni dosen 

pembimbing skripsi I dan pembimbing skripsi II.  

2. Tahap Eksplorasi  

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna 

mempertajam masalah, dan untuk dianalisis dalam rangka memecahkan 

masalah atau merumuskan kesimpulan atau menyusun teori. Disamping 

itu, pada tahap ini pun  peneliti juga telah melakukan penafsiran data untuk 

mengetahui maknanya dalam konteks keseluruhan masalah sesuai dengan 

situasi alami, terutama menurut sudut pandang sumber datanya.  

3. Tahap Pengecekan Kebenaran Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun 

sebagai laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya 

sehingga ketika di distribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan 
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tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan metode. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 kabupaten yang 

terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang ber Ibu Kota di 

Batang. Kabupaten Batang berbatasan dengan Laut Jawa sebelah utara, 

Kabupaten Kendal sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara sebelah selatan 

dan Kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan di sebelah barat. 

Kabupaten ini memiliki 15 Kecamatan. Kabupaten Batang juga memiliki 

Lembaga Pendidikan dari tingkat Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan 

Tinggi. Khusus untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Kabupaten Batang memiliki 46 SMP Negeri yang tersebar diberbagai 

Kecamatan. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Batang. SMP Negeri 1 

Batang merupakan salah satu SMP yang terdapat di Kabupaten Batang. 

SMP Negeri 1 Batang terletak di Jalan Jend. Sudirman 274, Kecamatan 

Batang,Kabupaten/Kota Batang, Propinsi Jawa Tengah. Sekolah ini terletak 

di pusat Kota Batang. Menurut sejarahnya, SMP Negeri 1 Batang 

merupakan SMP pertama yang didirikan di Kabupaten Batang. SMP Negeri 

1 Batang sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Jendral Sudirman dan 

Hotel Sendang Sari, sebelah timur berbatasan dengan Kantor DPU Kota 
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Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Lapangan Sepak Bola, serta 

sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman warga Kauman. 

a. Sejarah SMP Negeri 1 Batang 

SMP Negeri 1 Batang berdiri pada tahun 1958, terletak di tepi jalur 

pantura Pulau Jawa, tepatnya di jalan Jendral Sudirman Batang yang 

merupakan jalur utama Jakarta-Semarang. Jalan ini dulu dikenal dengan 

sebutan jalan Daendels. Karena menurut catatan sejarah jalan ini  dibuat 

pada masa pendudukan Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh H.W. 

Daendels. 

Perintis berdirinya SMP N 1 Batang adalah Darmo Pranoto. 

Awalnya lokasi SMP Negeri 1 Batang menempati gedung bekas SGBN 

Kabupaten Batang, karena berdirinya SMP  ini merupakan transfer dari 

SGBN Kabupaten Batang yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten 

Batang. Maka pada tanggal 15 Mei 1960 menerima surat kenegrian dari 

menteri P&K yang pada waktu itu diwakili oleh Nahar dengan SK : 

187/SK/B/II. Kepala sekolah yang ditunjuk saat itu adalah Prapto 

Prawiro Pranoto. Pada tahun 1965 SMP Negeri 1 Batang pindah ke 

gedung bekas HIS yakni gedung yang saat ini masih digunakan. 

b. Visi SMP Negeri 1 Batang 

“Unggul dalam Mutu Disiplin dalam tindakanSantun dalam 

perilaku.” 

 

 



59 
 

 
 

c. Misi SMP Negeri 1 Batang 

1) Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang adil dan merata 

2) Meningkatkan standar kelulusan  

3) Melaksanakan dan mengembangkan isi kurikulum 

4) Melaksanakan pembelajaran yang memenuhi standard Nasional 

Pendidikan  

5) Meningkatkan dan mengembangkan tenaga kependidikan 

6) Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendidikan 

7) Meningkatkan mutu kelembagaan dan managemen sekolah 

8) Meningkatkan penggalangan pembiayaan pendidikan 

9) Mengembangan standar penilaian yang sesuai dengan Standar 

nasional pendidikan 

SMP N 1 Batang merupakan sekolah dengan standar nasional yang 

melaksanakan program sekolah gratis bagi siswanya. Sekolah dengan 

konstruksi bangunan permanen, berdiri diatas tanah seluas 3935 

m²dengan status tanah Hibah. SMP Negeri 1 Batang memiliki 18 ruang 

kelas yang tiap kelasnya berukuran 7 x 9 m². Bangunan lain yang berada 

di SMP Negeri 1 Batang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, 

ruang TU, ruang BK, mushola, kamar mandi, tempat parkir, laboratorium 

komputer, bahasa, IPA, perpustakaan, kantin sekolah, ruang 

keterampilan. 

SMP N 1 Batang terlihat bersih namun kurang rapi dari depan, 

karena adanya sisa-sisa bahan bangunan yang masih terkumpul di 
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halaman sekolah. Pengairan disekolah tersebut sudah menggunakan air 

pam. Sanitasi sekolah masih kurang memadahi, karena posisi selokan 

yang terlalu dangkal dan jauh dari standar sehingga sering kali ada 

genangan air yang menimbulkan bau kurang sedap. Jalan penghubung 

menuju sekolah sangat baik, dan tingkat keramaian tinggi karena berada 

dekat jalan raya Pantura. 

SMP Negeri 1 Batang merupakan salah satu SMP Negeri terbaik di 

Kabupaten Batang, walaupun sekolah ini termasuk sekolah gratis, namun 

sarana dan prasarana di sekolah ini termasuk lengkap. 

Berikut merupakan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 

Batang: 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasaranayang terdapat di SMP Negeri 1 Batang 

No Sarana Prasarana Ukuran 

1 Ruang kepala sekolah 56 m² 
2 Ruang guru  180 m² 
3 Ruang Tata Usaha  96 m² 
4 Ruang Bimbingan Konseling 99 m² 
5 Mushola 4 x 5 m 
6 Ruang OSIS 2 x 3 m 
7 Ruang Perpustakaan  15 x 7 m 
8 Laboratorium IPA  2,25 x 5,23 m² 
9 Laboratorium Komputer (2 laboratorium) 12 x 8 m  
10 Laboratorium Bahasa  8 x 12 m 
11 Ruang serbaguna 108 m² 
12 Kamar mandi/WC siswa (3 kamar mandi) 1,5 x 1.5 m 
13 Ruang tamu 3 x 3 m 
14 Ruang keterampilan  12 x 8 m 
15 Tempat Parkir dalam 15 x 11 m 
16 Tempat Parkir luar  10 x 7 m 
17 Ruang BK  66 m² 

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Batang 2013 
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Jumlah siswa di SMP Negeri 1 Batang, yaitu 591 siswa yang terdiri 

dari kelas VIIsebanyak 190 siswa, kelas VII sebanyak 209 siswa, 

sedangkan kelas IX sebanyak192. Mereka berasal dari latar belakang 

ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang pekerjaan orang tuanya sebagai 

PNS, POLRI/TNI, Wiraswasta, swasta, buruh, nelayan, petani. 

Tabel 4.2 Tabel pekerjaan orang tua siswa tahun 2012/2013 

Pekerjaan Jumlah 

PNS/ABRI 30 % 

Wiraswasta 10% 

Dagang 5% 

Buruh 40% 

Petani 5% 

Lain-lain 10% 

      Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 1 Batang 

SMP Negeri 1 Batangmempunyai 28 guru PNS yang masing-

masing terbagi menjadi 13 Mata Pelajaran. Latar belakang pendidikan 

guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Batang adalah lulusan S1 

perguruan tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk guru 

IPS yang terdapat di SMP Negeri 1 Batang berjumalah 4 orang, yang 

pertama Besut, S.Pd merupakan guru yang bertugas mengajar kelas IX C, 

D, E, F. Guru IPS yang kedua adalah Mulyadi, S.Pd yang bertugas 

mengajar kelas IX A, B, selain menjadi guru mata pelajaran, Mulyadi, 

S.Pd juga bertugas sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 1 
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Batang. yang ketiga adalah Dinok Sudiami, S.Pd merupakan guru IPS 

yang mengajar kelas VIII A-F, dan yang terakhir Listyana Tri 

Kusumawati, S.E, beliau mengajar di kelas VII A-F. 

2. Deskripsi Data 

Penggambaran mengenai pemahaman warga sekolah mengenai Buku 

Sekolah Elektronik (BSE), penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS sejarah di SMP 

Negeri 1 Batang, dan efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS sejarah di 

SMP Negeri 1 Batang. Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan 

beberapa informan dan disajikan juga hasil data observasi di SMP Negeri 1 

Batang. 

a. Pemahaman Guru dan Siswadi SMP Negeri 1 Batang Mengenai 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan salah satu sumber 

belajar yang dianjurkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

berupa buku teks yang dapat diperoleh dengan cara mengunduh dan 

mencetaknya secara gratis. BSE yang digunakan guru dan siswa sebagai 

sumber belajar wajib dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 

Batang adalah berupa BSE versi cetakanya. Menurut Fatmala Fitriana 

siswa kelas VIII A (wawancara 27 April 2013 ) menjelaskan tentang 

pemahamannya terhadap BSE sebagai berikut “BSE itu ya Buku Sekolah 
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Elektronik. Buku paket yang bisa diakses lewat internet dan bisa 

didownload.” 

Senada dengan pernyataan Fatmala Fitriana, Arinda Suci Hapsari 

siswa kelas IX B (wawancara 17 April 2013) menjelaskan 

pemahamannya mengenai BSE : 

BSE itu sangat bermanfaat, karena sekarang ini kan sekolah 
menggunakan dan memiliki buku BSE yang jumlahnya banyak, 
jadi bisa dipinjamkan kepada siswa. Di sekolah ini kan juga 
banyak siswa yang dari kalangan ekonominya lemah, sehingga 
dengan menggunakan BSE ini gak cuma orang yang punya uang 
saja yang bisa beli buku, tapi semuanya bisa belajar melalui buku 
BSE yang dipinjamkan sekolah. Selain itu BSE kan juga bisa 
didapat lewat internet, jadi bisa memiliki secara gratis. 

 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dinok Sudiami, S.Pd yang 

merupakan guru IPS yang mengajar di kelas VIII (wawancara 18 April 

2013) menyatakan pemahamannya mengenai BSE sebagai berikut : 

saya tahunya bahan ajar elektronik itu. Maksudnya ada buku 
elektronik dari internet yang bisa kita lihat sebelum ada buku teks 
BSE itu. Sebelum ada buku teks itu saya malah sudah punya. Bu 
Dinok sudah punya buku BSE IPS kelas 7, 8, 9. Sebelum datang 
buku teks itu saya juga sudah pernah mengajar kelas 7 
menggunakan BSE itu yang saya ambil dari internet saya pakai 
satu bab untuk membuat power point. 
 

Dari data wawancara dengan informan di SMP Negeri 1 Batang, 

juga terdapat siswa yang belum mengetahui mengenai program BSE. 

Menurut Muhamad Gani Alrasyid, siswa kelas VIII C (wawancara 27 

April 2013) menjelaskan pemahamannya mengenai BSE sebagai berikut 

“saya belum mengetahui tentang BSE itu seperti apa, tapi saya baca 

bukunya, ya seperti buku yang saya pakai buku paket IPS itu” 
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Seperti halnya pernyataan dari Lulut Nugroho yang merupakan 

siswa kelas IX (wawancara 17 April 2013) memberikan pemahamannya 

mengenai BSE sebagai berikut: “gak tahu saya soal Buku Sekolah 

Elektronik itu, kalau bukunya saya tahu mbak.” 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu guru IPS di SMP 

Negeri 1 Batang yaitu Besut, S.Pd (wawancara 18 April 2013) yang 

menjelaskan ketidak tahuannya mengenai program Buku Sekolah 

Elektronik. 

Maka dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua warga sekolah, khususnya guru dan siswa di SMP Negeri 1 

Batang mengetahui program Buku Sekolah Elektronik dari pemerintah. 

Beberapa siswa mengetahui program BSE merupakan program 

pengadaan buku teks dari pemerintah yang dapat diperoleh secara gratis 

dengan mendownload melalui internet serta dapat diperbanyak dan dijual 

oleh siapapun dengan harga murah. Tetapi sebagian guru dan siswa 

mengaku tidak mengetahui program tersebut, yang mereka ketahui hanya 

buku cetakan BSE saja yang digunakan sebagai sumber belajar. Oleh 

karena itu, pemahaman guru dan siswa SMP Negeri 1 Batang mengenai 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) termasuk kurang. 

Dalam memberikan pemahaman guru dan siswa mengenai BSE 

seharusnya dilakukan sosialisasi baik itu dari Dinas terkait, pihak 

sekolah, ataupun dari guru. Menurut Dinok Sudiami, S.Pd yang 

merupakan guru IPS kelas VIII (wawancara 18 April 2013) menjelaskan 
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mengenai sosialisasi penggunaan BSE di SMP Negeri 1 Batang sebagai 

berikut : “untuk sosialisasi penggunaan BSE sebagai sumber belajar dari 

Kepala Sekolah. Kita hanya pakai saja.” 

Senada dengan Dinok Sudiami, S.Pd, Ismilah, S.Pd selaku 

Bendahara BOS (wawancara 1 Mei 2013) memberikan penjelasan 

mengenai sosialisasi penggunaan BSE di SMP Negeri 1 Batang yaitu: 

Sosialisasinya itu hanya menghimbau dan menekankan jangan 
sampai anak itu membeli buku mbak. Dari sekolah itu harus 
menyediakan dan punya buku BSE itu. Sosialisasinya itu melalui 
Kepala Sekolah mbak. 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari M.Toha 

Mustofa yang merupakan Kepala Sekolah (wawancara 19 April 2013) 

menjelaskan bahwa sosialisasi terkait dengan penggunaan BSE sebagai 

sumber belajar khususnya di SMP Negeri 1 Batang yaitu melalui 

Peraturan Menteri No 11 tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran serta 

program BOS BUKU yang tujuannya memberikan bantuan buku teks 

pelajaran melalui sekolah untuk seluruh siswa. Buku teks pelajaran 

tersebut berupa BSE. Sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Batang 

melalui rapat Kepala Sekolah. 

Dari data diatas dapat diketahui  bahwa sosialisasi mengenai 

program Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum dilaksanakan secara 

maksimal dan intensif baik dari pemerintah maupun pihak sekolah. Oleh 

karena itu, kurangnya pemahaman guru dan siswa mengenai Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi 

dari pihak terkait. 
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b. Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sebagai Sumber 

Belajar Dalam Proses Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 

Batang 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan salah satu program 

dari pemerintah yang mengacu pada pembelajaran elektronik atau e-

learning. Menurut  Dikti (2010:1) pembelajaran elektronik digunakan 

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas bahkan 

mulai diterapkan untuk menggantikannya dengan berbantuan media 

elektronik seperti komputer. Dengan pembelajaran elektronik atau e-

learning siswa tidak perlu duduk manis didalam kelas untuk 

mendengarkan guru mengajar tetapi diharapkan dapat memanfaatkan 

sumber belajar dan media pembelajaran elektronik dalam kegiatan 

pembelajaran secara efisien. Siswa dapat saling berbagi informasi dan 

dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, 

dengan kondisi yang demikian itu siswa dapat lebih memantapkan 

penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 

SMP Negeri 1 Batang merupakan sekolah yang mendapatkan 

rekomendasi dari pemerintah untuk menggunakan BSE dalam proses 

pembelajarannya. Penggunaan BSE diharapkan dapat membantu guru 

dan siswa untuk memperoleh sumber belajar yang bervariatif secara 

mudah dengan mengunduh buku elektronik yang telah disediakan 

melalui internet karena sistem pembelajaran dalam BSE adalah layanan 

pembelajaran yang dikhususkan untuk mengunduh buku elektronik dan 
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membacanya secara online. Dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP 

Negeri 1 Batang, guru dan siswa menggunakan BSE sebagai sumber 

belajar. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah 

dengan memperhatikan beberapa aspek mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajarannya. 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Batang pada tanggal 8 April – 1 Mei 2013, 

penyusunan persiapan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan 

RPP. Guru membuat silabus dan RPP dengan tata urut yang sesuai 

dengan format silabus dan RPP IPS terpadu. Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 

1 Batang memuat identitas pelajaran, standart kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

strategi pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

antara lain eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan kegiatan penutup, 

sumber belajar, serta ditindaklanjuti dengan adanya penilaian yang 

telah disetujui oleh kepala sekolah (lihat lampiran). 

Penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan dengan Dinok 

Sudiami, S.Pd selaku guru kelas VIII (wawancara 18 April 2013) yang 

menyatakan mengenai persiapan perencanaan pembelajaran sebagai 

berikut: “ya, sebelum mengajar guru itu wajib membuat perangkat 

pembelajaran seperti silabus dan RPP, sebagai pedoman guru dalam 
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melaksanakan prosespembelajaran. Dalam mengajar juga harus 

mengacu pada silabus dan RPP itu mbak.” 

Pernyataan Dinok Sudiami, S.Pd diperkuat oleh M.Toha 

Mustofa yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang 

sebagai berikut: 

guru IPS tiap kali harus mempersiapkan RPP, Silabus, dan 
materi yang akan di berikan, misalnya bawa peta, bawa peraga 
apa, maka itu kadang-kadang guru senior itu malah tidak bawa 
apa-apa, karena sudah hafal gitu, padahal kan itu kurang pas. 
Padahal anak itu kan juga lain, berbeda-beda. 

 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 April-1 Mei 

2013 yang dilakukan dengan guru IPS kelas VII, VIII, dan IX 

diketahui bahwa adanya persiapan khusus yang dilakukan guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran IPS sejarah menggunakan Buku 

Sekolah Elektronik (BSE). Menurut Besut, S.Pd yang merupakan guru 

IPS kelas IX (wawancara 18 April 2013) mengemukakan persiapan 

khusus yang dilakukan adalah dengan membuat rangkuman, dan 

beberapa pertanyaan dari BSE yang sudah disediakan oleh sekolah.  

Listyana Tri Kusumawati sebagai guru IPS kelas VII 

(wawancara 27 April 2013) membenarkan pernyataan Besut,S.Pd 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

“untuk persiapan selain membuat silabus dan RPP biasanya 
guru itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 
materi yang akan diberikan, selain itu juga membuat 
rangkuman materi yang terdapat pada BSE yang disediakan 
sekolah. selain itu untuk menambah referensi biasanya mencari 
materi BSE dengan cara download”. 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa persiapan 

khusus yang dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran, 

yaitu dengan mempersiapkan materi pelajaran, membuat rangkuman, 

membuat beberapa pertanyaan yang terdapat pada BSE yang telah 

disediakan sekolah ataupun dengan mendownload BSE lain secara 

mandiri untuk menambah referensi dalam mengajar. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

a) Kegiatan Awal atau Pendahuluan 

Kegiatan awal atau pendahuluan pada dasarnya berfungsi 

untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif 

sehingga memungkinkan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil 

pengamatan yang dilakukan dengan Besut, S.Pd selaku guru IPS 

kelas IX, Dinok Sudiami, S.Pd selaku guru IPS kelas VIII, serta 

Listyana Tri Kusumawati yang merupakan guru IPS kelas VII pada 

tanggal 8 April – 1 Mei 2013 dapat diketahui bahwa kegiatan awal 

atau pendahuluan dalam pembelajaran IPS sejarah dengan 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber 

belajar di SMP Negeri 1 Batang diawali dengan, guru 

mengucapkan salam dilanjutkan berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, presensi siswa, guru memberikan appersepsiserta 

guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan kompetensi yang akan dicapai. Sementara 
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itu, Rizka Amelia Afriliani yang merupakan siswa kelas IX E 

(wawancara 28 April 2013) menyatakan bahwa pernyataan guru 

sejarah diatas benar dilakukan, ini berdasarkan pernyataanya yaitu 

sebagai berikut “pak Besut itu pada awal pelajaran, sebelum masuk 

materi itu biasanya salam, berdoa, merapikan tempat duduk, absen, 

terus menyampaikan materi yang mau diajarkan.” 

Pendapat Rizka Amelia Afriliani didukung oleh pernyataan 

Nina Faela yang merupakan siswa kelas IX D (wawancara 28 April 

2013) yang menjelaskan kegiatan awal pembelajaran sebagai 

berikut “biasanya itu, pak Besut nyuruh itu lho, merapikan bangku 

dulu, berdoa dulu kalau pelajarannya pagi.” 

Selain itu, menurut Fatmala Fitriana yang merupakan siswa 

kelas VIII A (wawancara 28 April 2013) memberikan 

penjelasannya mengenai kegiatan awal pembelajaran IPS yang 

dilakukan guru sebagai berikut: 

kalau bu Dinok itu ya pertamanya salam, terus berdoa, absen 
kalau ada yang ga masuk ditulis, terus disuruh buka buku 
paket materi misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan buku 
halaman 141, abis itu biasanya ya jelasin materi apa yang 
akan dibahas gitu. 

 
b) Kegiatan Inti 

Dalam proses pembelajaran, kegiatan inti dilaksanakan untuk 

mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sesuai hasil 

wawancara dan observasi serta studi dokumentasi yang mulai 
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dilakukan pada tanggal 8 April – 1 Mei 2013 dapat diketahui 

kegiatan inti pembelajaran IPS Sejarah dengan menggunakan BSE 

sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1 Batang. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 

Batang menggunakan pendekatan atau strategi pembelajaran siswa 

aktif, kreatif, dinamis baik secara perorangan atau kelompok. Siswa 

diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan guru 

diposisikan sebagai fasilitator. Pembelajaran yang bersifat mandiri 

tidak hanya terfokus pada guru sebagai sumber belajar utama, 

melainkan siswa dapat memilih ataupun mencari sumber belajar 

lain yang menunjang dalam pembelajaran. 

Guru IPS kelas VIII Dinok Sudiami, S.Pd menjelaskan 

mengenai metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran 

IPS sejarah, dengan pernyataan sebagai berikut “dalam materi 

usaha persiapan kemerdekan, metode yang saya gunakan adalah 

ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, penugasan.” 

Selain itu, Besut, S.Pd sebagai guru IPS kelas IX juga 

memberi penjelasan mengenai metode dan strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran IPS sejarah dengan pernyataan sebagai 

berikut: 

untuk kelas IX pada materi perkembangan ASEAN metode 
yang saya pakai itu seperti ceramah, bercerita, diskusi, 
iquiri,observasi. Selain itu juga yang dapat melibatkan siswa 
aktif dalam pembelajaran biasanya saya memberikan 
pertanyaan-pertanyaan misal tentang apa itu ASEAN, Negara 
apa saja yang tergabung dalam ASEAN, dan lain-lain lah 
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Sesuai dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara, guru 

IPS menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran IPS 

sejarah guna membimbing siswa sehingga lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran serta siswa dapat mudah memahami materi 

yang disampaikan.  

Muhamad Gani Alrasyid, siswa kelas VIII mengemukakan 

bahwa guru IPS menggunakan berbagai macam metode dalam 

kegiatan pembelajaran sejarah, pernyataannyaadalah sebagai 

berikut “ya, kalau bu Dinok itu ngajar sejarah itu sering bercerita, 

diskusi, disuruh presentasi dan tanya jawab”. 

Pernyataan Muhamaad Gani Alrasyid juga diperkuat dengan 

pernyataan Nina Faela yang merupakan siswa kelas IX D sebagai 

berikut “pelajaran sejarah itu biasanya guru cerita ya, ceramah, 

tanya jawab sering, diskusi juga pernah.” 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa metode yang 

digunakan guru IPS dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah 

menggunakan BSE sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1 

Batang meliputi: ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, inquiri, 

dan penugasan. 

Metode ceramah yang dilakukan Besut,S.Pd selaku guru pada 

pembelajaran IPS sejarah kelas IX materi perkembangan ASEAN 

dengan menggunakan BSE yaitu guru menjelaskan materi pada 

siswa mengenai perkembangan ASEAN, siswa mendengarkan 
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penjelasan guru serta menyimak materi yang ada pada BSE yang 

disediakan sekolah.  

Metode diskusi yang dilakukan oleh Dinok Sudiami, S.Pd 

selaku guru IPS kelas VIII pada pembelajaran IPS sejarah materi 

usaha persiapan kemerdekan dengan menggunakan Buku Sekolah 

Elektronik sebagai sumber belajar yaitu guru terlebih dahulu 

membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing 

kelompok akan mendiskusikan topik yang berbeda, guru meminta 

siswa untuk mencari dan menemukan jawaban dari BSE sebagai 

sumber belajar yang sudah disediakan sekolah, guru meminta salah 

satu perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, setelah selesai guru memberikan kesimpulan. 

Metode penugasan dan metode inquiri yang dilakukan oleh 

guru IPS kelas VII Listyana Tri Kusumawati, S.E pada materi 

peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 

yaitu guru memberikan tugas mengenai ciri-ciri peninggalan-

peninggalan kerajaan hindu-buddha di Indonesia, guru meminta 

siswa untuk mencari jawaban dengan memanfaatkan BSE. Siswa 

diminta untuk menemukan jawaban dengan mencari sumber lain 

berupa BSE yang mereka unduh sendiri. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan 

BSE langkah awal selain menentukan pendekatan dan metode 

pembelajaran yang sesuai adalah guru memberigambaran umum 
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tentang bab yang akan diajarkan dengan mengacu peta konsep yang 

ada pada awal bab BSE, Guru membangun dan membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang membawa gambaran menyeluruh 

mengenai materi yang akan diajarkan, Bahan grafis seperti gambar, 

peta, diagram,tabel dan diagram harus digunakan secara optimal 

dalam pembalajaran, guru juga membuat rangkuman materi yang 

akan diajarkan. 

Besut, S.Pd selaku guru IPS (wawancara 18 April 2013) 

membenarkan pernyataan diatas mengenai langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam menggunakan BSE pada pembelajaran IPS 

sejarah di SMP Negeri 1 Batang sebagai berikut “cara saya 

menggunakan Buku BSE itu dengan merangkum materi, membuat 

pertanyaan-pertanyaan dari buku itu.” 

Pernyataan Besut, S.Pd diperkuat dengan pernyataan Dinok 

Sudiami, S.Pd sebagai guru kelas VIII (wawancara 18 April 2013) 

menjelaskan sebagai berikut: 

cara menggunakan BSE yang pertama dengan memanfaatkan 
peta konsep yang ada di bab awal buku BSE, terus 
merangkum materi itu supaya siswa lebih paham, itu juga di 
BSE itu kan terdapat gambar, tabel, peta, itu juga harus 
dimanfaatkan, saya biasanya menyuruh siswa menganalisis. 
Dengan membuat pertanyaan dari buku itu juga.” 

 
Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah, sumber belajar 

dan media pembelajaran memiliki peran penting dalam 

menyampaikan materi yang akan disampaikan. Dari hasil 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 April – 
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1 Mei 2013 diketahui bahwa selama proses pembelajaran IPS 

sejarah menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran, 

antara lain: BSE, gambar-gambar, peta, LCD, CD pembelajaran, 

media elektronik (lihat lampiran). 

Besut, S.Pd selaku guru IPS kelas IX mengemukakan bahwa 

sumber dan media pembelajaran yamg diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran IPS sejarah adalah Buku Sekolah Elektronik, Peta 

dan Atlas Sejarah, Buku-buku yang relevan. 

Selain itu, Listyana Tri Kusumawati sebagai guru IPS kelas 

VII menjelaskan sumber dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran IPS sejarah sebagai berikut: 

sumber dan medianya itu ya buku IPS itu, iya BSE, yang 
didapat dari mendownload, juga saya biasanya mencari 
gambar-gambar di internet, seperti gambar peninggalan-
peninggaalan kerajaan Hindu-Buddha, yang lainnya ada 
LCD, ada juga CD pembelajaran mbak. 

 
Pernyataan diatas diperkuat oleh siswa kelas VII Nisa Kartika 

Sari menyatakan bahwa sumber dan media yang digunakan guru 

IPS dalam pembelajaran IPS sejarah adalah buku BSE, gambar, 

peta. 

Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam 

pembelajaran IPS sejarah didukung dengan adanya media 

pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada saat mengajar adalah media elektronik, 

seperti komputer atau laptop, LCD dan proyektor. Media 
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pembelajaran tersebut digunakan untuk menampilkan BSE yang 

terlebih dahulu diunduh oleh guru. Guru biasanya menampilkan 

gambar, materi, soal bisa dalam bentuk slide power point juga 

tampilan materi yang terdapat pada BSE secara keseluruhan. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Dinok Sudiami, S.Pd 

selaku guru IPS kelas VIII (wawancara 18 April 2013) yang 

menjelakan sebagai berikut: 

media yang saya pakai dalam menggunakan BSE itu ada 
LCD mbak, kebetu;an kelas VIII kan sudah terpasang semua. 
Saya biasanya menampilkan BSE yang sudah saya download 
mbak. Dulu waktu belum ada yang cetakan itu saya sering 
ambil materi dari BSE untuk bahan membuat power point 
mbak. 

 
Pernyataan Dinok Sudiami diperkuat oleh Listyana Tri 

Kusumawati yang merupakan guru IPS kelas VII dengan 

pernyataan “BSE itu kadang ya saya tayang kan pada siswa, selain 

yang disediakan sekolah itu kan saya juga download sendiri, itu 

saya tampilkan untuk menambah wawasan siswa.” 

c) Kegiatan penutup 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran IPS sejarah tidak hanya 

diartikan sebagai kegiatan untuk menutup kegiatan pembelajaran, 

tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan 

kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh 

berdasarkan pada proses dan hasil belajar dari siswa itu sendiri.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal 8 

– 12 April 2013 dapat diketahui bahwa kegiatan akhir atau penutup 
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dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE 

sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1 Batang guru melakukan 

refleksi materi yang telah dipelajari pada hari ini, memotivasi siswa 

untuk membuat rangkuman dan kesimpulan, melaksanakan tindak 

lanjut pembelajaran melalui pemberian tugas atau PR, 

menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya, dan menutup 

pembelajaran dengan berdoa. 

3) Evaluasi atau penilaian 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang 

dilakukan (8 April – 1 Mei 2013) diperoleh data mengenai evaluasi 

yang dilakukan guru IPS pada pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah 

menggunakan BSE sebagai sumber belajar. 

Dinok Sudiami, S.Pd sebagai guru IPS kelas VIII (wawancara 

18 April 2013) menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Di perkuat dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

“evaluasi atau penilaian yang dilakukan itu awalnya membuat 

KKM dulu ya mbak untuk mengukur apakah hasil penilaiannya sudah 

maksimal. Terus membuat soal-soal mbak, ya ada beberapa yang saya 

ambil dari buku BSE itu, ada juga dari buku referensi lain, soalnya 

bentuk pilihan ganda, uraian, benar salah untuk aspek kognitif, tes 

tulis keterampilan, tes pekerjaan rumah, tes lisan untuk aspek 
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psikomotorik, lembar pengamatan membuat jurnal penilaian sikap 

siswa untuk aspek afektifnya mbak.” 

Selain itu, sistem evaluasi yang dilakukan guru IPS dalam 

pembelajaran IPS sejarah dengan melakukan ulangan harian yang 

dilakukan setiap KD dan penugasan disetiap pertemuan. Jika nilai 

dibawah atau belum mencapai KKM diadakan remidi atau pengayaan 

oleh guru. pengayaan dan remidial adalah pengayaan dilakukan untuk 

memberikan materi tambahan kepada peserta didik yang tidak tuntas, 

lalu peserta didik mengikuti remidial agar mengetahui perbaikan. 

Pengayaan dan remidial dilakukan setelah hasil nilai dibagikan, 

biasanya dilakukan setelah pulang sekolah, kadang remidial 

dikerjakan peserta didik dirumah, keesokan harinya harus sudah 

dikumpulkan. Pengayaan atau remidi dilakukan untuk siswa yang 

nilainya belum mencapai KKM sehingga melalui pengayaan atau 

remidi ini diharapkan siswa dapat memperbaiki nilainya. 

c. Efektivitas Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sebagai 

Sumber Belajar Di SMP Negeri 1 Batang 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam 

proses pembelajaran. Sumber belajar yang baik seharusnya digunakan 

secara efektif dalam pembelajaran. Efektifitas penggunaan sumber 

belajar dalam pembelajaran adalah suatu usaha sejauh mana tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai dan dapat 

berpengaruh bagi keberhasilan siswa. Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
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merupakan salah satu program pemerintah yang menyediakan sumber 

belajar berupa buku elektronik yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Sistem BSE memberikan layanan pembelajaran khususnya 

untuk mengunduh buku elektronik serta membaca buku elektronik secara 

online.  

Efektifitas penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran dapat 

dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah pembelajaran IPS sejarah di 

SMP Negeri 1 Batang. Dari hasil wawancara dan obeservasi yang 

dilakukan dalam pembahasan penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang dengan 

mengetahui pelaksanaan pembelajarannya dapat dikatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran IPS sejarah dengan menggunakan sistem BSE 

belum terlaksana secara baik dan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pemahaman warga sekolah khususnya guru dan siswa mengenai BSE 

tersebut. Selain itu, dalam penerapan sistem BSE sebagai sumber belajar 

terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penggunaannya belum 

terlaksana secara baik dan optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

pada tanggal 8 April-1 Mei 2013 dapat diketahui kendala-kendala 

yang ditemukan dalam penggunaan BSE sebagai sumber belajar di 

SMP Negri 1 Batang sebagai berikut: 
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Untuk menujang penggunaan BSE secara maksimal, 

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan sekolah. 

Menurut Fatmala Fitriana yang merupakan siswa kelas VIII A 

(wawancara 27 April 2013) mengenai sarana dan prasarana di SMP 

Negeri 1 Batang cukup lengkap serta mendukung penggunaan BSE 

sebagai sumber belajar. 

Senada dengan Fatmala Fitriana, Dinok Sudiami, S.Pd selaku 

guru IPS kelas VIII menjelaskan mengenai sarana dan prasarana 

sekolah sebagai berikut: 

sarana prasarana sekolah itu bagus ya mbak, walaupun sini ini 
itu sekolah gratis, tetapi sarana prasarana bersaing. Untuk 
penggunaan BSEnya sendiri ya sangat mendukung, karena BSE 
itu kan bisa dengan mendownload ya mbak, dan disini itu ada 2 
lab komputer yang juga sudah terkoneksi internet, selain itu 
juga adanya sinyal WIFI ya mbak, jadi bisa dimanfaatkan 
dengan mudah. 

 
Berdasarkan data wawancara diatas, diketahui bahwa sarana 

dan prasarana yang mendukung penggunaan BSE cukup baik, hal ini 

dapat dilihat terdapat 2 buah laboratorium komputer serta adanya 

sinyal WIFI yang dapat dimanfaatkan guru dan siswa dalam 

mengakses internet. Tetapi dilihat dari kebutuhan sarana dan 

prasarana dalam penerapan sistem BSE sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan jumlah komputer yang 

ada di Sekolah dengan jumlah siswa yang ada, yaitu untuk jumlah 

siswa SMP Negeri 1 Batang sebanyak 591 siswa sedangkan jumlah 

komputer yang terdapat pada 2 laboratorium mencapai 60 unit, 34 unit 
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untuk laboratorium komputer atas dan 26 unit untuk laboratorium 

bawah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, laboratorium 

komputer yang disediakan oleh sekolah belum bisa dimanfaatkan 

secara maksimal oleh guru dan siswa. Karena dalam penggunaannya, 

laboratorium komputer hanya sering dimanfaatkan untuk pelajaran 

TIK, untuk pelajaran yang lain seperti IPS pernah tapi jarang. Selain 

itu, adanya sinyal WIFI di lingkungan sekolah memang memudahkan 

guru dan siswa dalam mengakses internet, tetapi untuk memanfaatkan 

fasilitas tersebut diperlukan laptop untuk menhubungkan ke internet. 

Dari hasil observasi diketahui tidak semua siswa memiliki laptop 

secara pribadi, oleh karena itu pemanfaatan laboratorium dan sinyal 

WIFI kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa 

sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan BSE sebagai 

sumber belajar adalah perpustakaan sekolah. menurut Subranur 

Indrianto A. P, A.Md selaku petugas perpustakaan SMP Negeri 1 

Batang (wawancara 27 April 2013) menjelaskan bahwa “salah satu 

pendukung penggunaan BSE itu perpustakaan. Disini guru dan siswa 

dapat membaca serta meminjam koleksi-koleksi buku BSE. Selain itu 

juga buku-buku referensi lain bisa dicari disini.” 

Dari hasil obsevasi yang dilakukan, perpustakaan sekolah di 

SMP Negeri 1 Batang termasuk cukup lengkap. Hal ini dapat dilihat 

selain dari koleksi buku yang ada mulai dari buku teks pelajaran baik 
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dari penerbit swasta sampai BSE versi cetakan juga didalamnya 

terdapat fasilitas yang lengkap seperti komputer, VCD/DVD, TV, 

kipas angin, dan beberapa media pembelajaran seperti peta, atlas 

sejarah, globe, dll. Fasilitas tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan 

sekolah untuk memasukkan BSE versi elektronik dalam koleksi 

perpustakaan. Dengan memanfaatkan komputer, serta media 

elektronik seperti VCD/DVD serta televisi yang dapat digunakan 

untuk menampilkan BSE versi elektronik pada CD pembelajaran 

interaktif sehingga dapat dibaca siswa secara online dan offline. 

Disamping itu, SMP Negeri 1 Batang juga memiliki websekolah yang 

didalamnya terdapat fasilitas e-learning yang dapat dilihat pada situs 

http://www.smp1batang.co.nr/.pada konten e-learning dalam web 

sudah terdapat tempat untuk mengunggah materi pelajaran, tugas 

siswa, seta soal-soal untuk kelas VII, VIII, dan IX. Fasilitas ini 

seharusnya dapat dimanfaatkan oleh guru setiap mata pelajaran 

khususnya IPS untuk mengunggah materi yang dapat diambil dari 

BSE, tetapi pada kenyataannya konten e-learning yang terdapat pada 

web masih kosong, hanya ada 1 mata pelajaran saja yang 

memanfaatkannya yaitu TIK. 

Dalam menerapkan pembelajaran elektronik atau e-learning 

khususnya penggunaan BSE selain memperhatikan pada sarana dan 

prasarana yang ada juga dilihat dari kemampuan guru dan siswa dalam 

menggunakan media elektronik yaitu komputer dan internet. Menurut 
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Arinda Suci Hapsari siswa kelas IX B (wawancara 17 April 2013) 

menjelaskan bahwa sudah mampu menggunakan komputer dan 

mengakses internet termasuk mengunduh BSE sebagai sumber belajar.  

Senada dengan Arinda Suci Hapsari, Fatmala Fitriana siswa 

kelas VIII A (27 April 2013) juga menjelaskan hal yang sama yaitu 

sudah mampu menggunakan komputer dan mengakses internet serta 

mengunduh BSE. Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Lulut Nugroho yang merupakan siswa kelas IX B (wawancara 

17 April 2013) menjelaskan bahwa Lulut Nugroho sudah mempu 

menggunakan komputer serta mengakses internet tetapi untuk 

mengunduh BSE belum mampu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru IPS 

SMP Negeri 1 Batang dapat diketahui kemampuan guru dalam 

menggunakan serta mengakses internet. Menurut Besut, S.Pd selaku 

guru IPS yang mengajar kelas IX (wawancara 18 April 2013) 

menjelaskan bahwa “belum mampu menggunakan komputer ataupun 

mengaskses internet”.  Berbeda dengan Besut, S.Pd, Dinok Sudiami 

yang merupakan guru IPS yang mengajar kelas VIII (wawancara 18 

April 2013) mengaku sudah mampu menggunakan komputer dan 

mengakses internet khususnya untuk mengunduh BSE. 

Dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan 

komputer dan mengakses internet cukup baik. Walaupun dari data 
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wawancara yang diperoleh ada 1 guru IPS yang mengaku belum 

mampu menggunakan komputer dan mengakses internet dengan baik. 

Selain itu juga walaupun siswa sudah mampu menggunakan komputer 

dan mengakses internet, ada beberapa siswa yang belum mampu 

mengunduh BSE sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data dari hasil  

wawancara dan hasil pengamatan (8 April 2013 – 1 Mei 2013) dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah belum 

efektif dilaksanakan. Hal ini dilihat dari kurangnya pemahaman warga 

sekolah khususnya guru dan siswa mengenai Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait 

serta penggunaan BSE sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

IPS sejarah belum terlaksana dengan baik karena adanya kendala-

kendala yang ditemukan dalam penerapan BSE seperti belum 

maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah serta 

kemampuan dan minat guru dan siswa dalam menerapkan 

pembelajaran elektronik atau e-learning khususnya penggunaan Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dengan layanan mengunduh buku 

elektronik dan membaca buku secara online. 
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B. Pembahasan 

a. Pemahaman Guru dan Siswa di SMP Negeri 1 Batang Mengenai Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) 

Dalam proses pembelajaran terdapat suatu interaksi yang 

berkesinambungan antara komponen-komponen pembelajaran. Salah satu 

komponen pembelajaran itu adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat 

diartikan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai 

bentuk media, yang dapat membatu siswa dalam belajar sebagai perwujudan 

dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, 

video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang 

dapat digunakan oleh siswa maupun guru (Zainal, 2012:109). 

Salah satu sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran IPS sejarah di SMP negeri 1 Batang adalah buku teks 

pelajaran yang berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE). Buku Sekolah 

Elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu, murah, dan dapat diakses 

sehingga seluruh guru dan siswa dapat memperoleh dan memanfaatkannya 

sebagai sumber belajar dengan mudah. Pemerintah melalui Pusat Perbukuan 

Kemdiknas mulai tahun 2007 telah membeli Hak Cipta Buku Teks Pelajaran 

dari penulis/penerbit untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,dan SMK. Buku-

buku teks pelajaran yang telah dibeli dan dialihkan hak ciptanya kepada 

Kementerian Pendidikan Nasional, dapat didownload, digandakan, dicetak, 

dialih mediakan, atau difotocopy secara luas oleh masyarakat. 
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Melihat dari teori-teori diatas dan data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua warga sekolah, khususnya guru dan siswa 

di SMP Negeri 1 Batang mengetahui program Buku Sekolah Elektronik dari 

pemerintah. Beberapa guru dan siswa mengetahui program Buku Sekolah 

Elektronik merupakan program pengadaan buku teks dari pemerintah yang 

dapat diperoleh secara gratis dengan mendownload melalui internet serta 

dapat diperbanyak dan dijual oleh siapapun dengan harga murah. Tetapi 

sebagian guru dan siswa mengaku tidak mengetahui program tersebut, yang 

mereka ketahui hanya buku cetakan BSE saja yang digunakan sebagai 

sumber belajar. oleh karena itu, pemahaman siswa SMP Negeri 1 Batang 

mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) termasuk kurang. Hal ini 

disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam 

menerapkan program Buku Sekolah Elektronik. 

b. Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sebagai Sumber Belajar 

Dalam Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dapat dilihat dari beberapa aspek 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajarannya. 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE sebagai 

sumber belajar di SMP Negeri 1 Batang  menggunakan strategi 

kontekstual yang dimulai dari pembuatan program tahunan, program 

semester, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap  
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perencanaan pembelajaran guru IPS kelas VII, VIII dan IX sudah 

membuat perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan cukup baik sesuai dengan format RPP 

dan silabus IPS terpadu. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru IPS juga 

mengacu pada Silabus dan RPP yang telah dibuat. 

Selain penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

format perangkat pembelajaran IPS terpadu dalam perencanaan 

pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE sebagai sumber belajar, 

guru IPS juga mempersiapkan beberapa persiapan khusus yang 

digunakan sebelum pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE adalah 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan, berikutnya guru membuat rangkuman materi yang terdapat 

pada BSE yang telah disediakan oleh sekolah serta mencari referensi lain 

dengan mengunduh BSE secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

a) Kegiatan awal atau Pembukaan 

Pada pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE di SMP 

Negeri 1 Batang, guru IPS melaksanakan kegiatan pendahuluan 

dengan baik sesuai dengan sintaks model pembelajaran sejarah 

yang pertama yaitu pengantar pelajaran pengenalan terhadap 
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prosedur yang akan dilakukan guru bersama anak selama pelajaran 

berjalan. 

Berdasarkan hasil pengamatan guru datang tepat waktu ke 

dalam kelas, ini cara guru untuk memberi contoh kepada siswa 

untuk disiplin waktu. Sebelum memulai pembelajaran guru 

mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa terlebih 

dahulu. Selanjutnya siswa mengucapkan salam kepada guru. 

Guru selalu mengkondisikan kelas agar tidak ada satupun 

sampah tercecer di lantai, seandainya masih ada sampah harus 

dijumput oleh siswa. Meja kursi harus lurus sesuai barisan. 

Selanjutnya guru melakukan absensi dan memotivasi dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan dengan materi. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dalam pembelajaran IPS sejarah dengan 

menggunakan BSE sebagai sumber belajar sudah berjalan sesuai 

dengan sintaks model pembelajaran sejarah yang kedua yaitu 

pemilihan metode pembelajaran yang bervariatif. Guru IPS baik 

kelas VII, VIII maupun IX menggunakan beberapa metode 

pembelajaran antara lainceramah bervariasi, diskusi, inquiry, 

tanya jawab, penugasan, simulasi dan observasi atau pengamatan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara, 

kegiatan inti pembelajaran terbagi menjadi tiga tahap yaitu 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada kegiatan inti guru IPS 
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juga selalu berusaha kreatif untuk memaksimalkan penggunaan 

BSE sebagai sumber belajar selama proses pembelajaran. 

 Pada tahap eksplorasi guru memberikan tugas siswa untuk 

menyimak materi, mencari informasi seluas-luasnya tentang 

materi pembelajaran dengan membaca dari BSE yang digunakan, 

guru menjelaskan secara singkat pokok-pokok materi pelajaran 

dengan memanfaatkan peta konsep yang terdapat pada bab awal 

BSE. Pada tahap elaborasi, guru memandu siswa dalam 

melaksanakan diskusi dan semua kelompok di persilahkan untuk 

mengatur tempat duduk dan membagikan tugas hasil diskusi 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat guru sebelumnya 

dengan memperhatikan materi. Dalam tahap ini, guru juga 

memanfaatkan media pembelajaran, seperti peta, gambar yang 

telah dipersiapkan guru ataupun yang terdapat pada BSE. 

Padatahap konfirmasi, guru mempersilahkan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, guru 

memberikan reward kepada siswa yang aktif dengan tepuk 

tangan. 

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa BSE tidak 

secara langsung digunakan sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran IPS sejarah berbasis pembelajaran elektronik (e-

learning). Buku Sekolah Elektronik (BSE) digunakan oleh guru 

dan siswa masih bersifat konvensional pada proses pembelajaran 
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IPS sejarah. Guru lebih sering menggunakan BSE yang sudah 

dicetak untuk mempermudah penyampaiannya kepada siswa pada 

saat pembelajaran. Pemanfaatan BSE oleh guru dan siswa hanya 

untuk memperoleh bahan ajar dan sumber belajar yang bervariatif 

dengan cara mengunduh BSE tersebut secara mandiri. Dalam 

pembelajaran terkadang guru menampilkan koleksi BSE yang 

telah diunduh kepada siswa dengan memanfaatkan media 

pembelajaran seperti komputer atau laptop juga LCD dan 

proyektor. 

c) Kegiatan Akhir atau Penutup 

Pada kegiatan akhir atau penutupan pembelajaran guru IPS 

SMP Negeri 1 Batang melakukan penilaian secara langsung 

terhadap hasil presentasi diskusi kelompok oleh siswa. Guru 

memberikan tugas individu supaya siswa terbiasa untuk membaca 

dan mencari informasi dari berbagai sumber. 

Guru selalu melakukan refleksi materi yang telah 

disampaikan supaya siswa memperoleh pengalaman belajar. Guru 

juga sudah memberikan penguatan untuk menambah motivasi 

siswa, guru melakukan penarikan kesimpulan bersama-sama 

dengan siswa dan menginformasikan mengenai materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya 

pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam, serta cium tangan 

guru saat keluar kelas. 
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3) Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran dilakukan tidak hanya mengukur 

pencapaian akademik siswa, namun juga mengukur perkembangan 

tingkah laku siswa. Pada prakteknya guru IPS SMP Negeri 1 Batang 

melakukan evaluasi pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Guru IPS baik kelas VII, VIII maupun kelas IX dalam evaluasi 

menggunakan teknik penilaian tes tertulis, tes lisan dan tes penilaian 

sikap. Instrumen evaluasi yang disiapkan untuk hasil maksimal dalam 

proses pembelajaran adalah membuat kriteria ketuntasan minimal 

hasil pembelajaran, membuat soal-soal pilihan ganda, uraian, benar 

salah untuk aspek kognitif, tes tulis keterampilan, tes pekerjaan 

rumah, tes lisan untuk aspek psikomotorik, lembar pengamatan 

membuat jurnal penilaian sikap siswa untuk aspek afektif. Sistem 

evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan melakukan 

ulangan harian setiap KD atau 3 – 4 kali pertemuan, yang nilainya 

tidak mencapai kriteria ketuntasan diadakan remidi atau pengayaan. 

Untuk menilai sikap siswa dimasukan ke dalam jurnal penilaian sikap 

yang dilakukan secara terbuka dengan siswa. Hasil belajar dicatat 

dalam daftar nilai, penilaian sikap di catat ke dalam jurnal. 

Dari hasil data wawancara dan observasi yang dilakukan  dapat 

disimpulkan bahwa penerapan sistem BSE sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang belum terlaksana dengan 

baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaannya guru dan siswa 



92 
 

 
 

masih menggunakan secara konvensional yaitu memanfaatkan Buku 

Sekolah Elektronik versi cetakan untuk mempermudah dalam 

penggunaannya. Sehingga penggunaan BSE terkesan seperti penggunaan 

buku teks pelajaran pada umumnya walaupun buku yang digunakan adalah 

buku yang diperoleh dari BSE. Sistem BSE yang memberikan layanan 

pembelajaran yang memberikan kemudahan untuk mengunduh buku dan 

membacanya secara online belum terlaksana secara optimal. 

c. Efektifitas Penggunaan Buku Sekolah Elektronik sebagai Sumber 

Belajar dalam Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang. 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam 

proses pembelajaran. Sumber belajar yang baik seharusnya digunakan 

secara efektif dalam pembelajaran. Efektifitas penggunaan sumber belajar 

dalam pembelajaran adalah suatu usaha sejauh mana tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan dapat tercapai dan dapat berpengaruh bagi 

keberhasilan siswa. Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan salah satu 

program pemerintah yang menyediakan sumber belajar berupa buku 

elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sistem BSE 

memberikan layanan pembelajaran khususnya untuk mengunduh buku 

elektronik serta membaca buku elektronik secara online. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 8 

April 2013-1 Mei 2013 dapat diketahui efektifitas penggunaan Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS 

sejarah di SMP Negeri 1 Batang. Untuk mengetahui efektifita 
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penggunaannya, dilihat dari beberapa aspek yaitu mengenai pemahaman 

warga sekolah mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) serta penggunaan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

IPS sejarah.  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada deskripsi data, 

diketahui bahwa warga sekolah khususnya guru dan siswa di SMP Negeri 1 

Batang dianggap kurang memahami sistem Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh menjelaskan beberapa guru 

dan siswa yang sudah berhasil diwawancara sudah mengetahui Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) serta sudah memanfaatkan Buku Sekolah 

Elektroni (BSE) dengan cara mengunduhnya lewat internet. Namun ada 

pula beberapa guru dan siswa kurang memiliki pengetahuan mengenai Buku 

Sekolah Elektronik (BSE),yang mereka ketahui adalah Buku Sekolah 

Elektronik versi cetakannya. Kurangnya pemahaman guru dan siswa 

mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) dikarenakan kurangnya 

sosialisasi mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) tersebut dari pihak 

terkait. 

Selain itu, efektifitas penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 

Batang dapat diketahui dengan memperhatikan penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di 

SMP Negeri 1 Batang. Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan 

diketahui bahwa penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai 
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sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang 

belum terlaksana dengan baik dan optimal. Hal ini dikarenakan adanya 

kendala-kendala yang ditemukan dalam penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE). Kendala-kendala tersebut adalah kurangnya pemanfaatan 

sarana dan prasarana pendukung penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) yang terdapat di SMP Negeri 1 Batang seperti kurangnya 

pemanfaatan laboratorium komputer dikarenakan dengan komputer yang 

hanya 60 unit untuk 591 siswa hanya dimanfaatkan untuk pelajaran TIK, 

kurangnya pemanfaatan sinyal WIFI yang terdapat di lingkungan sekolah 

yang mengharuskan siswa membawa laptop pribadi sedangkan mayoritas 

siswa merupakan siswa dari golongan kurang mampu, kurangnya 

pemanfaatan fasilitas yang terdapat pada perpustakaan sekolah seperti 

komputer, VCD/DVD dab TV yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

menyimpan koleksi BSE versi elektronik dengan media CD interaktif, serta 

kurangnya pemanfaatan web sekolah yang sudah terdapat fasilitas e-

learning oleh guru untuk menyimpan materi pelajaran yang dapat diambil 

dari BSE. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran IPS sejarah belum efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pemahaman warga sekolah khususnya guru dan siswa 

mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) serta kurang optimalnya 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam 
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pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang dikarenakan adanya 

kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) seperti belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana 

sekolah serta kemampuan dan minat guru dan siswa dalam menerapkan 

pembelajaran elektronik atau e-learning khususnya penggunaan Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dengan layanan mengunduh buku elektronik dan 

membaca buku secara online. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS 

sejarah di SMP Negeri 1 Batang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Guru IPS kelas VII, VIII, IX serta siswa memiliki pemahaman yang 

kurang tentang Buku Sekolah Elektronik (BSE). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan 3 guru IPS serta 8 siswa dapat diketahui ada 

beberapa guru dan siswa yang sudah mengetahui dan memanfaatkan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) dengan mengunduhnya melalui 

interne tetapi sebagian guru dan siswa hanya mengetahui Buku 

Sekolah Elektronik versi cetakan saja. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait dalam program 

Buku Sekolah Elektronik (BSE).  

2. Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 1 Batang belum 

dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

penggunaan BSE, guru dan siswa masih menggunakan secara 

konvensional yaitu memanfaatkan Buku Sekolah Elektronik versi 

cetakan untuk mempermudah dalam penggunaannya. Sehingga 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik terkesan seperti penggunaan 
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buku teks pelajaran pada umumnya walaupun buku yang digunakan 

adalah buku yang diperoleh dari Buku Sekolah Elektronik (BSE).  

3. penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran IPS sejarah belum efektif dilaksanakan. Hal ini 

dilihat dari kurangnya pemahaman warga sekolah khususnya guru dan 

siswa mengenai Buku Sekolah Elektronik (BSE) dikarenakan 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait serta penggunaan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran IPS sejarah belum terlaksana dengan baik karena adanya 

kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) seperti belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan 

prasarana sekolah serta kemampuan dan minat guru dan siswa dalam 

menerapkan pembelajaran elektronik atau e-learning khususnya 

penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dengan layanan 

mengunduh buku elektronik dan membaca buku secara online. 

B. Saran  

1. Bagi Guru IPS: 

a. Agar selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan kreativitas 

dalam menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai 

sumber pada proses pembelajaran.  

b. Agar selalu berusaha meningkatkan inovatif dan kreatif dalam 

penggunaan metode, sumber dan media pembelajaran khususnya 

dengan berbantuan teknologi. 
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c. Agar menggunakan sumber belajar lebih dari satu untuk pelengkap 

materi dalam pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Agar selalu berusaha meningkatkan kreativitas dan keaktifan 

dalam menggunakan sumber dan media pembelajaran dengan 

berbantuan teknologi. 

b. Agar menggunakan sumber belajar lebih dari satu untuk pelengkap 

materi dalam pembelajaran. 

3. Bagi SMP N 1 Batang 

a. Mengadakan sosialisasi program Buku Sekolah Elektronik(BSE) dan 

penggunaannya baik pada guru maupun siswa secara intensif. 

b. Agar lebih meningkatkan pemanfaatan terhadap fasilitas-fasilitas 

sekolah yang sudah guna mendukung penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dengan berdasarkan 

pembelajaran elektronik. 

4. Bagi Dinas Pendidikan: 

a. Agar mengadakan  sosialisasi,  monitoring dan evaluasi terhadap  

pelaksanaan program BSE di sekolah-sekolah. 

b. Agar mengadakan pelatihan dalam pengoperasian komputer dan 

internet di sekolah-sekolah guna mendukung penerapan e-learning. 

 

 



99 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Sugandi, Ahmad, dkk. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang : UPT MKK 
UNNES 

 
Ahmad, Zainal Arifin. 2012. Perencanaan Pembelajaran Dari Desain Sampai 

Implementasi. Yogjakarta : PT Pedagogia. 
 
Anneahira. 2012. Buku Elektronik, Teknologi Buku Digital. http:// 

http://www.anneahira.com/buku-elektronik.htm. (13 Januari 2013). 
 
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : PT. Rineka Cipta. 
 
Darwanti. 2011. Pemanfaatan Buku Teks Oleh Guru Dalam Pembelajaran 

Sejarah. Dalam Paramita. No.1. Hal 75-85. 
 
Daryanto. 2010. Media Pembelajaran. Yogyakarta : Gava Media 
 
Dewanto. 2005. Metodologi Penelitian, Tinjauan Filosofis dan Praktis. 

Semarang: UPT UNNES Press. 
 
Effendi, Empy dan Hartono Zuang. 2005. E-Learning, Konsep, Dan Aplikasi. 

Yogyakarta : CV Andi Offset 
 
Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : Pustaka Setia. 
 
Haris, D. 2011. Panduan Lengkap E-Book. Yogyakarta : Cakrawala 
 
Hasan, Vicky Fauzi. 2009. Folklor Masjid dan Makam Sultan Hadlirin Sebagai 

Pengayaan Materi Pembelajaran IPS Sejarah. Skripsi. Semarang : 
Fakultas Ilmu Sosial UNNES. 

 
Kementrian Pendidikan Nasional. 2013. BSE. http://bse.kemendiknas.go.id/#. (13 

Januari 2013). 
 
Kochhar. 2008. Teaching History; Pembelajaran Sejarah. Terjemahan Purwanta 

dan Yovita Hardiwati. Jakarta : PT Gramedia. 
 
Mark K. Smit, dkk. 2010. Teori Pembelajaran Dan Pengajaran. Jakarta : Mirza 

Media Pustaka 
 
Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 
 
Nasution. 2004. Penelitian Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta : Bumi Aksara. 



100 
 

 
 

Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. 
Yogyakarta : Diva Press 

 
Prawiradilaga, Dewi Salma. 2012. Wawasan Teknologi Pendidikan. Jakarta : 

Kencana Prenaga Media Grup 
 
Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. 2013. BSE. http://puskurbuk.net/web/bse.html. 

(13 Januari 2013) 
 
Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2007. Teknologi Pengajaran. Bandung : Sinar 

Baru. 
 
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian, Kualitatif. Bandung : Alfa beta 
 
Sukmadinata, N. S. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 
 
Syah, Muhibbin. 2003. Psikologi Belajar. Jakarta : Raja Grafindo Persada 
 
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
 
Wena, Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta : Bumi 

Aksara 
 
Widja, I Gde. 1989. Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah. 

Jakarta : Depdikbud. 
 
Wikipedia. 2013. Buku. http//www.id.wikipedia.org/wiki/buku. (13 Januari 2013) 
 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan 

 

1. Apakah Anda mengetahui mengenai Program BSE? 

Jawab DS: “ya awalnya itu ada bantuan BOS buku. Tiap mapel kan ada 

sendiri-sendiri, pas itu kebagian IPS dapat drop buku dari pemerintah, jadi kita 

suruh milih. Ternyata buku itu dari BSE. saya tahunya bahan ajar elektronik 

itu. Maksudnya ada buku elektronik dari internet yang bisa kita lihat sebelum 

ada buku teks BSE itu. Sebelum ada buku teks itu saya malah sudah punya. Bu 

Dinok sudah punya buku BSE IPS kelas 7, 8, 9. Sebelum datang buku teks itu 

saya juga sudah pernah mengajar kelas 7 menggunakan BSE itu yang saya 

ambil dari internet saya pakai satu bab untuk membuat power point.” 

Jawab B: “kurang begitu paham.” 

Jawab LT: “ya sedikit mbak. BSE itu kan bisa didownload secara langsung dari 

internet jadi mempermudah ya.” 

Jawab MTM: “karna disini hanya di dropping dan hanya di beri tahu untuk 

membeli BSE, karena materinya juga cukup bagus sesuai dengan kurikulum 

yang diberikan dan terjangkau harganya. saya juga sudah mendownload 

kadang juga saya tampilkan, kadang juga siswa yang jeli, ulet,trampil juga saya 

sarankan untuk melihat, mendownload. Jadi anak-anak tertentu, karna 

mayoritas anak perekonomiannya kan dibawah, kadang-kadang orang tuanya 

juga tidak tahu perkembangan IT sekarang itu kan belum tahu. Saya 

mendownload tapi hanya mata pelajaran saya sendiri, IPA dengan berbagai 

jenis BSE saya punya.” 

Jawab I: “ya tahu, penerbit itu kan juga sebenarnya download dari situ, tapi ya 

mungkin ada yang dikembangkan ada yang gak. Kalau lewat download itu 

pertanggungjawabannya yang susah. Misalnya ya kita tidak beli BSE, kita 

download aja, kita bagikan ke anak. Kalau seperti itu kan 

pertanggungjawabannya seperti apa, kita kan sudah diberi uang dari 

pemerintah untuk beli buku.” 

Jawab LN: “gak tahu. gak tahu saya soal Buku Sekolah Elektronik itu, kalau 

bukunya saya tahu mbak.” 
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Jawab RAA: “Belum. Tapi pernah buka di internet itu ada. Pernah download 

juga sekali.” 

Jawab ASH: “iya tahu.” 

Jawab FF: “iya. BSE itu ya Buku Sekolah Elektronik. Buku paket yang bisa 

diakses lewat internet dan bisa didownload.” 

Jawab MGA: “belum mengetahui. saya belum mengetahui tentang BSE itu 

seperti apa, tapi saya baca bukunya, ya seperti buku yang saya pakai buku 

paket IPS itu.” 

Jawab NKS: “tidak tahu.” 

Kesimpulan: 

 Pemahaman tentang BSE belum dimiliki oleh semua warga 

sekolah khususnya guru dan siswa di SMP Negeri 1 Batang. Dari tiga guru 

yang berhasil diwawancarai, terdapat satu guru yang tidak paham 

mengenai BSE. Selain itu dari delapan siswa yang berhasil diwawancarai 

terdapat lima siswa yang belum mengetahui BSE, mereka hanya 

mengetahui BSE versi cetakan yang digunakan sebagai buku paket IPS 

dalam pembelajaran. 

 

2. Adakah sosialisasi yang dilakukan terkait penggunaan BSE? 

Jawab MTM: “kalau dari pemerintah ga ada. Biasanya itu dari percetakan 

menawarkan kepala sekolah pada waktu rapat kepala sekolah, itu biasanya 

minta waktu untuk sosialisasi tentang buku BSE. kalau PERDA nya sendiri itu 

tidak ada, tapi peranturan Menteri no sekian sekian kan harus sesuai standar, 

kertasnya, tulisannya, tebalnya. Nah ini yang bisa dipakai.” 

Jawab LTK: “belum ada.” 

Jawab B: “gak ada.” 

Jawab DS: “ya ada. untuk sosialisasi penggunaan BSE sebagai sumber belajar 

dari Kepala Sekolah. Kita hanya pakai saja.” 

Jawab I: “Sosialisasinya itu hanya menghimbau dan menekankan jangan 

sampai anak membeli buku dari sekolah harus menyediakan dan punya buku 

BSE itu. Itu melalui kepala sekolah mbak.” 
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Kesimpulan: 

 Sosialisasi mengenai program BSE belum terlaksana secara 

maksimal dan intensif baik dari pemerintah maupun pihak sekolah. oleh 

karena itu, kurangnya pemahaman guru dan siswa mengenai BSE 

dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dari pihak terkait. 

 

3. Persiapan apa yang dilakukan dalam menggunakan BSE sebagai sumber 

belajar? 

Jawab DS: “sebelum mengajar guru itu wajib membuat perangkat 

pembelajaran seperti silabus dan RPP, sebagai pedoman guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam mengajar juga harus mengacu pada 

silabus dan RPP itu mbak.” 

Jawab B: “membuat perangkat pembelajaran dan mengacu pada perangkat 

pembelajaran yang dibuat. Membuat rangkuman dan beberapa pertanyaan dr 

BSE.” 

Jawab LTK: “untuk persiapan selain membuat silabus dan RPP biasanya guru 

itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan 

diberikan, selain itu juga membuat rangkuman materi yang terdapat pada BSE 

yang disediakan sekolah, selain itu untuk menambah referensi biasanya 

mencari materi BSE dengan cara download.” 

Jawab MTM: “guru IPS tiap kali harus mempersiapkan RPP, silabus, dan 

materi yang akan diberikan, misalnya bawa peta, bawa peraga apa, maka itu 

kadang-kadang guru senior itu malah tidak bawa apa-apa, karena sudah hafal, 

padahal kan itu kurang pas.” 

Kesimpulan: 

 Ada beberapa persiapan khusus yang dilakukan oleh guru sebelum 

pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan mempersiapakan perangkat 

pembelajaran, mempersiapkan materi pelajaran, membuat rangkuman, 

membuat beberapa pertanyaan yang terdapat pada BSE yang telah 

disediakan sekolah ataupun dengan mendownload BSE lain secara mandiri 

untuk menambah referensi. 
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4. Bagaimana kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan guru IPS dalam 

pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE? 

Jawab RAA: “Pak Besut itu pada awal pelajaran sebelum masuk materi 

biasanya memberikan salam, bedoa, merapikan tempat duduk, absen, terus 

menyampaikan nateri yang akan diajarkan.” 

Jawab NF: “biasanya Pak Besut nyuruh itu lho merapikan bangku dulu, berdoa 

kalau pelajarannya pagi.” 

Jawab FF: “kalau Bu Dinok itu ya pertama salam, terus berdoa, absen kalau 

ada yang gak masuk itu ditulis, terus disuruh buka buku paket materi misalnya 

sejarah proklamasi kemerdekaan buku halaman 141, abis itu biasanya ya 

jelasin materi apayang akan dibahas gitu.” 

Jawab LTK: “kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam dilanjutkan 

berdoa sebelum memulai pelajaran, presensi siswa, guru memberikan 

appersepsi dan motivasi kepada siswa dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran.” 

Kesimpulan: 

 Kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan oleh guru IPS 

dalam pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE sebagai sumber 

belajar meliputi guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai pelajaran, presensi siswa, guru memberikan apersepsi, 

dan memberikan motivasi siswa dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

5. Strategi dan metode pembelajaran apa yang digunakan guru IPS dalam 

pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE? 

Jawab DS: “dalam materi usaha persiapan kemerdekaan, metode yang 

digunakan adalah ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi dan penugasan.” 

Jawab B: “untuk kelas IX pada materi perkembangan ASEAN metode yang 

saya pakai itu seperti ceramah, bercerita, diskusi, inquiri, observasi. Selain itu 

juga yang dapat melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran biasanya saya 
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memberikan pertanyaan-pertanyaan misal tentang apa itu ASEAN, negara apa 

saja yang tergabung dalam ASEAN dan lain-lain lah.” 

Jawab LTK: “metode yangdigunakan saat mengajar itu biasanya ceramah ya 

mbak, pakai bantuan power point mbak, penugasan, diskusi.” 

Jawab MGA: “ya kalau Bu Dinok itu ngajar sejarah sering bercerita, diskusi, 

disuruh maju presentasi dan tanya jawab.” 

Jawab NF: “pelajaran sejarah itu biasanya guru cerita ya, ceramah, tanya jawab 

sering, diskusi juga pernah.” 

Kesimpulan: 

 Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan guru IPS dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE sebagai sumber 

belajar yaitu yang membuat siswa aktif dengan metode ceramah 

bervariasi, tanya jawab, diskusi, inquiri, dan penugasan. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan dapat diketahui penggunaan BSE sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah dilihat dari penggunaan 

metode pembelajaran oleh guru. Metode ceramah dengan menggunakan 

BSE, guru menjelaskan materi kepada siswa, siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan menyimak materi yang ada pada BSE. Metode diskusi 

dengan menggunakan BSE, guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok akan mendiskusikan topik yang 

berbeda, guru meminta siswa mencari dan menemukan jawaban dari BSE, 

guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan  hasil 

diskusi didepan kelas. 

 

6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menggunakan BSE 

sebagai sumber belajar? 

Jawab B: “cara saya menggunakan buku BSE itu dengan merangkum materi, 

membuat pertanyaan-pertanyaan dari buku itu.” 

Jawab DS: “cara menggunakan BSE yang pertama itu dengan memanfaatkan 

peta konsep yang ada di bab awal buku BSE, terus merangkum materi itu 

supaya siswa lebih paham, itu juga di BSE kan ada gambar, tabel, peta, itu 
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harus dimanfaatkan, sya biasanya menyuruh siswa menganalisis. Dengan 

membuat pertanyaan dari buku itu juga.” 

Jawab LTK: “dalam menggunakan BSE itu langkah yang harus dilakukan itu 

kan merangkum materi, yang mana yang dirasa penting untuk disampaikan 

kepada siswa.” 

Kesimpulan: 

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah menggunakan BSE 

langkah awal selain menentukan pendekatan dan metode pembelajaran 

yang sesuai adalah guru memberigambaran umum tentang bab yang akan 

diajarkan dengan mengacu peta konsep yang ada pada awal bab BSE, 

Guru membangun dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membawa 

gambaran menyeluruh mengenai materi yang akan diajarkan, Bahan grafis 

seperti gambar, peta, diagram,tabel dan diagram harus digunakan secara 

optimal dalam pembalajaran, guru juga membuat rangkuman materi yang 

akan diajarkan. 

 

7. Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

sejarah menggunakan BSE? 

Jawab B: “BSE, Peta dan Atlas Sejarah, Buku-buku yang relevan.” 

Jawab DS: “media yang saya pakai dalam menggunakan BSE itu ada LCD 

mbak, kebetulan kelas VIII kan sudah terpasang semua. Saya biasanya 

menampilkan BSE yang sudah saya download mbak. Dulu waktu belum ada 

yang cetakan itu saya sering ambil materi dari BSE untuk bahan membuat 

power point mbak.” 

Jawab LTK: “sumber dan medianya itu ya buku IPS itu, iya BSE, yang 

didapat dari mendownload, juga saya biasanya mencari gambar-gambar di 

internet, seperti gambar peninggalan-peninggaalan kerajaan Hindu-Buddha, 

yang lainnya ada LCD, ada juga CD pembelajaran mbak. BSE itu kadang ya 

saya tayang kan pada siswa, selain yang disediakan sekolah itu kan saya juga 

download sendiri, itu saya tampilkan untuk menambah wawasan siswa.” 

Jawab NKS: “buku BSE, gambar, peta.” 
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Jawab NF: “medianya biasanya itu gambar, terus atlas, peta, buku BSE.” 

Kesimpulan: 

 Sumber dan media yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

sejarah yaitu BSE, gambar, atlas, peta, buku referensi lain serta media 

elektronik seperti LCD, laptop, CD pembelajaran. kaitannya dalam 

penggunaan BSE sebagai sumber belajar pemanfaatan media oleh guru 

yaitu dengan menayangkan BSE versi elektronik yang sebelumnya sudah 

diunduh oleh guru melalui LCD yang terdapat didalam kelas. 

 

Pertanyaan nomor 3 sampai dengan nomor 7 dapat disimpulkan 

penggunaan BSE sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS 

sejarah di SMP Negeri 1 Batang belum terlaksana dengan baik dan optimal. 

Hal ini dapat dilihat dalam penggunaannya guru dan siswa masih 

menggunakan secara konvensional yaitu memanfaatkan BSE versi cetakan 

untuk mempermudah dalam penggunaannya. Sehingga penggunaan BSE 

terkesan seperti penggunaan buku teks pelajaran pada umumnya walaupun 

buku yang digunakan adalah buku yang diperoleh dari BSE. Sistem BSE yang 

memberikan layanan pembelajaran yang memberikan kemudahan untuk 

mengunduh buku dan membacanya secara online belum terlaksana secara 

optimal. 

 

8. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah? 

Jawab DS: “sarana prasarana sekolah itu bagus ya mbak, walaupun sini ini itu 

sekolah gratis, tetapi sarana prasarana bersaing. Untuk penggunaan BSEnya 

sendiri ya sangat mendukung, karena BSE itu kan bisa dengan mendownload 

ya mbak, dan disini itu ada 2 lab komputer yang juga sudah terkoneksi internet, 

selain itu juga adanya sinyal WIFI ya mbak, jadi bisa dimanfaatkan dengan 

mudah.” 

Jawab B: “ya cukup baik, dan cukup lengkap.” 

Jawab LTK: “LCD ada, Lab komputer 2, internet.” 



109 
 

 
 

Jawab MTM: “Untuk sarana dan prasarana bisa dilihat sudah cukup lengkap. 

Fasilitas yang ada untuk menunjang pembelajaran juga sudah baik. Ada LCD, 

Perpustakaan, laboratorium komputer 2 buah, sudah tersambung dengan 

internet. Peralatan media juga sudah cukup lengkap. Tinggal pemanfaatannya 

saja.” 

Jawab FF: “lengkap.soalnya kan sekolah ku adalah sekolah gratis dan sudah 

berstandar nasional.” 

Kesimpulan: 

 Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 1 Batang sudah cukup baik. 

Untuk mendukung penggunaan BSE sebagai sumber belajar terdapat LCD 

di kelas, 2 laboratorium komputer yang sudah tersambung dengan internet, 

hotspot area, perpustakaan yang fasilitasnya  lengkap seperti TV, 

Komputer, VCD/DVD, Web sekolah yang terdapat fasilitas e-learning. 

 

9. Apakah sarana dan prasarana tersebut mendukung penggunaan BSE? 

Jawab ASH: “bisa dibilang iya bisa dibilang gak. Sarana dan prasarana itu 

kayak internet, ya mendukung kalau disini juga ada pelajaran TIK, dan baru-

baru kemarin ini diajari mendownload buku, tapi juga banyak yang belum 

paham, biasanya kalau yang sudah tahu cara downloadnya biasanya boleh ijin 

ke lab komputer buat download.  Tapi kan kebanyakan anak kan belum punya 

komputer di rumah, punya nya flash disk. Jadi untuk baca di rumah BSE nya 

itu kan kadang alasan untuk pakai komputer dan kenbanyakan juga belum 

punya jadi tu banyak anak yang pengen langsung di print terus di buku kan, 

tapi di sekolah itu tidak menyediakan di print mencetak satu buku.” 

Jawab DS: “jelas mendukung.” 

Jawab B: “sangat mendukung.” 

Jawab SIA: “Ya mendukung mbak, salah satunya ya perpustakaan, disini guru 

dan siswa dapat membaca dan meminjam koleksi-koleksi buku BSE. Selain itu 

juga ada buku referensi lain yang bisa dicari disini.” 

Jawab FF: “iya. Soalnya kan di sekolah ada WIFI nya jadi bisa akses internet 

langsung.” 
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Kesimpulan: 

 Sarana dan Prasarana sudah mendukung penggunaan BSE sebagai 

sumber belajar dengan berbasis e-learning tetapi sarana prasarana yang 

ada pemanfaatannya belum maksimal. 

 

Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 9 dapat disimpulkan penggunaan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

IPS sejarah belum efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pemahaman warga sekolah khususnya guru dan siswa mengenai Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) serta kurang optimalnya penggunaan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS sejarah di 

SMP Negeri 1 Batang dikarenakan adanya kendala-kendala yang ditemukan 

dalam penerapan Buku Sekolah Elektronik (BSE) seperti belum maksimalnya 

pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah serta kemampuan dan minat guru 

dan siswa dalam menerapkan pembelajaran elektronik atau e-learning 

khususnya penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dengan layanan 

mengunduh buku elektronik dan membaca buku secara online. 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 
 

 
Gambar 1: Halaman Depan SMP Negeri 1 Batang (dokumentasi pribadi) 

 
Pelaksanaan Pembelajaran IPS Sejarah Menggunakan BSE 

 
Gambar 2: Pelaksanaan Pembelajaran IPS Sejarah kelas IX 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3: Pelaksanaan Pembelajaran IPS Sejarah Kelas VII 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
 

 
Gambar 4: Pelaksanaan Pembelajaran IPS Sejarah Kelas VIII 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 5: siswa menggunakan BSE sebagai sumber belajar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
 

 
Gambar 6: pelaksanaan ulangan harian 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Sarana Dan Prasarana Pendukung Penggunaan BSE 
 

 
Gambar 7: BSE versi cetakan yang digunakan 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
 
 

 
Gambar 8: koleksi perpustakaan sekolah 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar 9: Laboratorium Komputer 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
 

Prosesi Wawancara 

 
Gambar 10: wawancara dengan siswa 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 11: wawancara dengan ibu Listyana sebagai guru IPS 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 
Gambar 12: wawancara dengan bu Dinok sebagai guru IPS 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar 13: wawancara dengan bapak Besut sebagai guru IPS 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
 

 
Gambar 14: wawancara dengan kepala sekolah 

(sumber:dokumentasi pribadi) 
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Gambar 15: wawancara dengan ibu Ismilah sebagai bendahara BOS 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
 

 
Gambar 16: wawancara dengan petugas perpustakaan 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
 

 

 

 

 

 

 


