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Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa, Prodi Pendidikan Sejarah 

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dan saling berkaitan, sehingga 

dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan perorganisasian, perinterprestasian 

cita penafsiran terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera, sehingga 

merupakan suatu yang berarti dan merupakan tanggapan integrated dalam diri 

individu dengan rangsangan stimulus, sehingga dalam persepsi orang yang akan 

mengaitkan dengan objek. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) apakah yang 

melatarbelakangi mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 terhadap program 

studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Semarang?, (2) bagaimanakah minat 

mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 terhadap program studi pendidikan 

sejarah Universitas Negeri Semarang?, (3) bagaimanakah antusias mahasiswa 

pendidikan sejarah angkatan 2010 yang sangat berminat, berminat dan kurang 

berminat? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif 

Untuk memperoleh data digunakan metode observasi partisipatif pasif (passive 

participation), wawancara mendalam (in dept interview), studi dokumentasi. 

Untuk menguji objektivitas dan keabsahan data digunakan teknik triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, sedangkan triangulasi 

teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan model analisis interaksi (interactive analysis models) yaitu 

komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) latar belakang mahasiswa dalam 

memilih prodi pendidikan sejarah adalah termotivasi guru sewaktu SMA, (2) 

Mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 ingin lebih memperdalam ilmunya 

dengan mengkaji tentang sejarah masa lampau, (3) Adanya sarana dan prasarana 

penunjang didalam kelas adalah salah satu faktor ke-antusiasan mahasiswa untuk 

mengikuti pembelajaran didalam kelas, (4) persepsi mahasiswa pendidikan 

sejarah angatan 2010 terhadap program studi pendidikan sejarah dapat dikatakan 

positif atau baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk belajar menjadi manusia 

yang lebih baik yang dapat ditempuh melalui jalur formal maupun non formal 

yang akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku manusia. Usaha-usaha 

yang ditempuh dalam pendidikan ini bertujuan untuk meraih cita-cita serta 

meningkatkan kualitas hidup di masa depan, sebab pendidikan dirasa sebagai 

salah satu syarat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Disamping 

itu disebutkan pula bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia di Indonesia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan (Depdiknas, 2003 : 1). 

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. 

Keanekaragaman ini kalau tidak dipahami dari sudut ilmu-ilmu sosial akan 

menimbulkan konflik yang berangkai. Mempelajari masalah yang kompleks 

tidak bisa hanya ditinjau dari satu sudut ilmu, akan tetapi membutuhkan 

analisis dari berbagai ilmu yang lain. Memasuki dunia pendidikan Indonesia 

telah terjadi tradisi yang kuat bahwa kurikulum ilmu-ilmu sosial di Indonesia 

diorganisasikan secara mono disipliner. Padahal pendekatan mono disipliner 

bisa dikembangkan untuk Negara yang sudah maju. Tetapi Indonesia adalah 
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Negara yang masyarakatnya sedang membangun dan masyarakat yang 

majemuk sehingga rawan konflik, maka pendekatan pembelajaran yang cocok 

adalah pendekatan interdisipliner (Soemantri, 2001: 146-147). 

Sampai saat ini dunia pendidikan Indonesia dalam perkembangannya 

masih banyak hambatan dan masalah yang menyebabkan rendahnya mutu dan 

kualitas pendidikan dari setiap jenjang  dan satuan pendidikan, khususnya 

pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus, mulai 

dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan 

kurikulum secara periodik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai 

dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun indikator ke arah mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Masnur Muslih, 

2007:11). 

Persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung dari suatu serapan atau 

proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera 

(Poerwadarminto, 1998: 675). Menurut Rahmat (1989: 51) persepsi adalah 

pengalaman tentang objek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, sedangkan menurut 

Dimyati (1990: 41) persepsi stimulus yang telah ada dalam otak. 

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:88) adalah 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Persepsi adalah 
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pengamatan dan penilaian seseorang terhadap obyek, peristiwa dan realitas 

kehidupan, baik itu melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk 

konsep tentang obyek tersebut. Persepsi yang sehat mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap pengembangan kemampuan mengelola pengalaman dan 

belajar dalam kehidupan secara terus menerus meningkatkan keaktifan, 

kedinamisan dan kesadaran terhadap lingkungan (Soeparwoto, 2006 : 193). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan persepsi adalah kecakapan 

untuk melihat, memhami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain tiu 

persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi 

suatu kebiasaan. Hal tersebut di ikuti dengan adanya pernyataan populer 

bahwa “Manusia adalah korban kebiasaan” karena 90 % dari pengalaman 

sensoris merupakan hal yang sehari-hari dipersepsi dengan kebiasaan yang 

didasarkan pada pengalaman terdahulu yang diulang-ulang. Sehingga 

mempersepsi situasi sekarang tidak lepas dari adanya stimulus terdahulu. 

Istilah persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam 

memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan 

sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang 

dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu 

seluruh dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-

kejadiannya. (Meider, 1958). Dengan persepsi kita dapat berinteraksi dengan 

dunia sekeliling kita, khususnya antar manusia. Dalam kehidupan sosial di 

kelas tidak lepas dari interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara 
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mahasiswa dengan dosen. Adanya interaksi antar komponen yang ada di 

dalam kelas menjadikan masing-masing komponen (mahasiswa dan dosen) 

akan saling memberikan tanggapan, penilaian dan persepsinya. Adanya 

persepsi ini adalah penting agar dapat menumbuhkan komunikasi aktif, 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas belajar di kelas. Persepsi seseorang 

dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa menurut Muhyadi (1989) 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1) orang yang membentuk persepsi itu 

sendiri, khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, 

motivasi, harapan, pengalaman masa lalu dan kepribadian),  2) stimulus yang 

berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, proses dan lain-lain),  

3) stimulus dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, 

suasana (http://www.infoskripsi.com/Article/Pengertian Persepsi.html). 

Perguruan Tinggi merupakan suatu tempat yang melibatkan kegiatan 

akademis dan non akademis yang secara fundamental berbeda dengan apa 

yang pernah dialami dalam lingkungan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Sebagai konsekuensinya, mahasiswa wajib mengadakan adaptasi dengan 

dunia baru yang penuh dengan liku-liku dan seluk beluknya yang penuh 

resiko. Terutama adaptasi pola berpikir, belajar, berkreasi, bertindak/beramal 

dalam menggumuli kehidupan kampus (Salam, 2004:1). Untuk memulai 

lingkungan kehidupan yang baru, mahasiswa memerlukan kesiapan yang baik 

guna menunjang keberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. 

Salah satunya adalah mempunyai sikap mental dan perilaku yang positif 

termasuk minat tinggi. 

http://www.infoskripsi.com/Article/Pengertian-Persepsi.html
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Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial yang 

merupakan bagian dari Universitas Negeri Semarang mempunyai visi yaitu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sejarah serta ilmu 

pengetahuan sosial pada umumnya, seni dan budaya serta menghasilkan 

tenaga akademik dan profesional dalam bidang pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Dan mempunyai misi yaitu meyelenggarakan 

pendidikan akademik dan profesional di bidang kependidikan dan 

nonkependidikan dalam berbagai jenjang kependidikan serta mengembangkan 

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya, seni dan 

budaya melalui penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (profil FIS UNNES 2008: hal 43). Untuk itu, Program 

Studi Pendidikan Sejarah membekali mahasiswanya dengan memberikan 

pengetahuan dan informasi pendidikan secara maksimal dalam proses belajar 

mengajar maupun program lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga 

sehingga dapat mencetak calon-calon pendidik yang berkualitas dan 

profesional di bidangnya. 

Untuk mencapai suatu pekerjaan, seseorang perlu memiliki kesiapan 

akan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut, baik 

kesiapan fisik, kesiapan mental maupun kesiapan secara segi kognitif. Hal ini 

berlaku juga bagi calon seorang guru yang berperan sebagai pemberi pelajaran 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar harus selalu membekali diri 

dengan persiapan sebelum mengajar. Kesiapan dalam kamus psikologi 

diartikan suatu titik kematangan untuk menerima atau mempraktikkan tingkah 
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laku tertentu (Dali Gulo : 1983). Suharsimi Arikunto (2001: 54), memberikan 

arti terhadap kesiapan dari seorang guru bahwa kesiapan adalah suatu 

kompetensi sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti 

seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu.  

Keberadaan guru bagi suatu bangsa sangatlah penting. Terlebih bagi 

keberlangsungan hidup suatu bangsa di tengah zaman dengan teknologi yang 

semakin canggih. Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin 

terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai 

seorang manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri 

bangsa di masa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak 

maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di 

tengah-tengah masyarakat (Usman, 2009:7). 

Kuliah merupakan kegiatan akademik yang sangat penting. Dalam 

kegiatan itu terjadi interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen 

(Ginting, 2003:19). Mengikuti perkuliahan dengan baik tentunya sangat 

penting dalam rangka memahami suatu ilmu pengetahuan tertentu. 

Pengalaman menunjukkan bahwa ada saja mahasiswa yang tidak hadir pada 

suatu mata kuliah dengan berbagai sebab. Misalnya, yang sering menjadi 

alasan adalah mahasiswa kurang tertarik pada mata kuliah tertentu. 

Berdasarkan kurikulum program pendidikan sejarah, mahasiswa 

pendidikan sejarah memperoleh Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dan 

Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB). Mata kuliah keahlian berkarya dan 

mata kuliah perilaku berkarya di dalamnya menjelaskan persiapan yang harus 
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dikuasai oleh mahasiswa untuk menjadi guru yang profesional. Mahasiswa 

dibekali dengan mempelajari materi kependidikan  yang terdapat dalam mata 

kuliah Kajian Kurikulum dan Bahan Ajar Sejarah, Evaluasi Pembelajaran 

Sejarah, Perencanaan Pembelajaran Sejarah, Manajemen Pembelajaran 

Sejarah I, Manajemen Pembelajaran Sejarah II, Pengembangan Inovasi 

Pembelajaran Sejarah. Hal bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang 

diperlukan seseorang berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar 

ilmu dan keterampilan yang dikuasai agar mahasiswa menjadi sarjana yang 

produktif di bidangnya. 

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, kebanyakan 

mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 memilih program pendidikan 

sejarah dikarenakan mata pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang penting, 

karena dalam pembelajaran sejarah terdapat cerita-cerita Indonesia masa 

lampau atau cerita-cerita dunia. Di samping itu, mata pelajaran sejarah 

merupakan salah satu mata pelajaran yang menyenangkan, dikarenakan 

didalam pelajaran sejarah lebih banya bercerita, sehingga mahasiswa lebih 

tertarik dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, meskipun pelajaran 

sejarah tidak masuk dalam ujian akhir nasional. 

Dari aspek yang dikaji oleh peneliti bahwa mahasiswa lebih senang 

dengan pelajaran sejarah sekarang ini, dikarenakan keinginan sendiri, 

dorongan orang tua, ataupun teman. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang 

beranggapan bahwa pelajaran sejarah itu membosankan karena pelajaran 

tersebut sudah sering diajarkan ditingkat SD, SMP, SMA, misalnya pelajaran 
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sejarah masa lampau. 

Dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sejarah Terhadap Program 

Studi Pendidikan Sejarah (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang 

angkatan 2010)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah yang melatarbelakangi mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 

2010 memilih program studi pendidikan sejarah? 

b. Bagaimanakah minat mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 

terhadap program studi pendidikan sejarah? 

c. Bagaimanakah antusiasme mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 

dalam mengikuti perkuliahan sejarah? 

d. Bagaimanakah persepsi mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010  

terhadap program studi pendidikan sejarah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui latarbelakang pemilihan mahasiswa pendidikan sejarah 

angkatan 2010 terhadap program studi pendidikan sejarah Universitas 

Negeri Semarang. 

b. Untuk mengetahui minat mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 

terhadap program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Semarang. 
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c. Untuk mengetahui antusiasme mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 

2010. 

d. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010 

terhadap program studi pendidikan sejarah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat merekomendasi pada dunia pendidikan tentang 

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran yang tentunya 

sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan mahasiswa dalam 

mempelajari sejarah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis peneliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat barupa: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan masukan sebagai bekal untuk tenaga pengajar 

sesungguhnya. 

 

 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat menerapkan pembelajaran dan menggunakan strategi baru yang 

sesuai perkembangan zaman sehingga dapat memberikan inovasi yang 

bagus pada saat menjadi guru nantinya. 

3. Bagi Jurusan Sejarah 

Memberikan tolak ukur tentang kemampuan dosen dalam mengelola 
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dan menyampaikan materi sehingga dapat membantu dalam 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa yang sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam pembelajaran sejarah. 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari interpretasi yang tidak dikehendaki terhadap 

judul yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis memberi penegas 

istilah untuk batasan-batasan dalam judul sebagai berikut: 

1. Persepsi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai 

tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca indera (Poerwadarminto, 1998: 675). Menurut 

Rahmat (1989: 51) persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan, sedangkan menurut Dimyati (1990: 41) persepsi 

stimulus yang telah ada dalam otak. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi merupakan suatu tanggapan terhadap obyek yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses psikologis didalam otak, sehingga individu 

dapat menyadari dan menyimpulkan informasi lalu menafsirkan pesan 

terhadap obyek yang diinderakan. Objek tersebut adalah prodi pendidikan 

sejarah, sehingga peneliti disini ingin mengetahui persepsi mahasiswa 

sejarah terhadap prodi pendidikan sejarah dan bagaimana pendapat 

mahasiswa terhadap prodi pendidikan sejarah. 
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2. Mahasiswa Program studi pendidikan sejarah angkatan 2010 

Mahasiswa program studi pendidikan sejarah dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa angkatan 2010 yang telah menempuh Mata Kuliah 

Keahlian Berkarya (MKB) dan Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), 

diantaranya adalah mata kuliah Kajian Kurikulum dan Bahan Ajar Sejarah, 

Evaluasi Pembelajaran Sejarah, Perencanaan Pembelajaran Sejarah, 

Manajemen Pembelajaran Sejarah I, Manajemen Pembelajaran Sejarah II, 

Pengembangan Inovasi Pembelajaran Sejarah. 

Mahasiswa prodi pendidikan sejarah angkatan 2010 dapat 

dikatakan mempunyai minat tinggi untuk menjadi guru yang professional, 

sehingga mahasiswa ingin memperdalam pengetahuannya untuk mengkaji 

materi-materi yang diajarkan dalam perkuliahan. Keberadaan guru bagi 

suatu bangsa sangatlah penting. Terlebih bagi keberlangsungan hidup 

suatu bangsa di tengah zaman dengan teknologi yang semakin canggih. 

Semakin para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin, tercipta 

dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai seorang manusia 

pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa di masa 

depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju 

dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di 

tengah-tengah masyarakat (Usman, 2009:7). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai salah satu perangkat psikologis yang 

menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknai sesuatu yang ada 

dilingkungannya. Persepsi merupakan fenomena tentang objek distal itu sendiri, 

medium dan rangsangan proksinal. Dalam persepsi dibutuhkan stimulus yang 

mengenai indera dengan perantara saraf sensorik, stimulus-stimulus tersebut 

kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). 

Selanjutnya dalam otak terjadilah suatu proses sehingga individu itu dapat 

mengalami persepsi. Oleh karena itu penginderaan tidak lepas dari persepsi. 

Individu mendapatkan stimulus dari luar dan penginderaan dapat berlangsung 

setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus dari alat indera, melalui mata 

sebagai indera penglihat, lidah sebagai indera pengecap, telinga, sebagi indera 

pendengar, dan telapak tangan sebagai perabaan. Semua indera tersebut 

merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar 

(Walgito, 2002: 69). 

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dan saling berkaitan, 

sehingga dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan perorganisasian, 

perinterprestasian cita penafsiran terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera, 

sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan tanggapan integrated 

dalam diri individu dengan rangsangan stimulus, sehingga dalam persepsi orang 
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yang akan mengaitkan dengan objek (Bianca dalam Walgito, 2002: 70). 

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Wirawan (2002:49) menjelaskan bahwa terbentuknya persepsi dipengaruhi 

oleh beberapa hal sebagai berikut:  

a. Perhatian yang selektif 

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang 

dari lingkungannya. Meskipun demikian, ia harus menanggapi semua 

rangsang yang diterimanya, untuk individunya memusatkan perhatiannya 

pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau 

gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan. 

b. Ciri-ciri rangsang 

Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan menarik 

perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar diantara yang kecil, 

yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangannya paling 

kuat. 

c. Nilai dan kebutuhan 

Seorang seniman tentu mempunyai pola dan cita rasa yang berbeda dalam 

pengalamannya dibanding seorang yang bukan seniman. Penelitian juga 

menunjukan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin 

terkesan lebih besar dari pada anak-anak orang kaya. 

 

d. Pengalaman terdahulu 

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana 
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seseorang mempersepsi dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, 

tetapi lain halnya bagi orang-orang Mentawai di pedalaman Siberut atau di 

Irian Jaya. 

2.1.3 Proses terjadinya persepsi 

Proses terjadinya persepsi meliputi, pertama proses fisik (kealaman) 

stimulus mengenai reseptor, dan proses yang kedua yaitu psikologis menuju ke 

otak. Setelah stimulus-stimulus diproses diotak sebagai pusat kesadaran, maka 

seorang akan menyadari apa yang mengenai alat indera ke secara individu tentang 

objek, berupa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, apa yang 

dirasa, proses inilah yang disebut persepsi (walgito, 2002: 71). 

Cara pandang individu yang timbul karena adanya respon, stimulus yang 

diterima dan masuk ke otak sangat kompleks, kemudian diartikan, ditafsirkan dan 

diberi makna melalui proses yang rumit itulah persepsi dihasilkan. 

Menurut Dimyati (1990 : 41), mengemukakan bahwa persepsi adalah 

penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak. Sedangkan menurut Jalaluddin 

Rahmat (2004 : 51) persepsi adalah pengalaman tentang objek  peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan sebagai berikut: 

 

 

a. Persepsi Visual 

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah 

persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indera
http://id.wikipedia.org/wiki/Penglihatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
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dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama 

dari bahasan persepsi secara umum. 

b. Persepsi Auditori 

 Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. 

c. Persepsi Perabaan 

 Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. 

d. Persepsi penciuman 

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu 

hidung. 

e. Persepsi Pengecapan 

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. 

  Dengan demikian pengertian persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu 

tanggapan atau penilaian terhadap suatu objek tersebut, yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat 

menyadari dan memberikan makna terhadap objek yang telah diinderakan 

tersebut.yang mengemukakan bahwa persepsi  adalah suatu pengalaman tentang 

suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.. Objek-objek disekitar kita 

dapat ditangkap dengan indera dan diproyeksikan pada bagian-bagian tertentu 

diotak sehingga tubuh dapat mengamati objek tersebut. Sebagian tingkah laku dan 

penyesuaian individu ditentukan oleh persepsinya. 

  Menurut Jalaludin Rahmat (2004 : 52) yang mengutip beberapa pendapat 

para ahli antara lain David Krench dan Richard S. Crutchfield (1977) membagi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Balita
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendengaran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penciuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengecapan


16 
 

 
 

faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi dua yaitu: 

a. Faktor Fungsional  

Yang dimaksud faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman, masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai 

faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah 

objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.  

b. Faktor Struktural  

Faktor struktural adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat. Stimulus 

fisik efek-efek saraf yang timbul pada sistem saraf individu. Faktor struktural 

yang menentukan persepsi, menurut teori gestalt bila kita ingin persepsikan 

sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Bila kita ingin 

memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang 

terpisah, kita harus memandangnya dengan hubungan keseluruhan. 

2.2 Program Studi Pendidikan Sejarah FIS Unnes 

  Program Studi Pendidikan Sejarah merupakan salah satu program studi 

pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Program Studi Pendidikan Sejarah berdiri pada bulan Maret 1965, melalui SK 

Presiden Republik Indonesia Nomor: 271 Tahun 1965 tanggal 14 September 

1965. Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 004/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2009 

tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan 

Tinggi, Program Studi Pendidikan Sejarah (S1) dinyatakan terakreditasi B. 

2.2.1 Visi program Studi Pendidikan Sejarah 

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial sebagai lembaga 
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akademik pencetak guru sejarah, bertaraf internasional berbasis 

konservasi yang sehat, unggul dan sejahtera. 

2.2.2 Misi Program Studi Pendidikan Sejarah 

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial mengemban misi untuk: 

a. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan pendidikan sejarah yang memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif 

b. Mendidik mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik, vokasi dan profesi yang berakar pada nilai-nilai 

budaya lokal dan nasional. 

c. Menerapkan dan menyebarluaskan pendidikan sejarah untuk 

pengembangan ilmu dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

2.2.3 Kompetensi Lulusan 

Lulusan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial diharapkan 

memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME 

b. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi 

c. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

d. Menguasai landasan filosofi dan konsep-konsep pendidikan sejarah 

e. Memiliki kemampuan mengembangkan konsep-konsep pendidikan 

sejarah guna memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan 

pembangunan pada umumnya. 
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f. Memiliki kretifitas dan inovasi dalam mengembangkan pendidikan 

sejarah yang bermanfaat bagi pengembangan diri, masyarakat dan 

bangsa. 

g. Mampu bekerja dalam lintas sosial kultural. 

2.2.4 Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah 

  Dalam buku profil FIS Unnes yang disusun oleh tim penyusun FIS 

dikatakan: 

  Pada Prodi Pendidikan Sejarah, mahasiswa harus menempuh 144 

sks, terdiri dari 115 sks mata kuliah wajib (MPK, MBB, MKK, MKB 

DAN MPB) dan 29 sks mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan 

dilaksanakan pada semester 4, 5, 6. Pilihan mata kuliah didasarkan pada 

minat mahasiswa, untuk mengembangkan kompetensi pendukungnya. 

Adapun beberapa mata kuliah yang terkait dengan empat kompetensi 

seorang guru profesional adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik 

1. Psikologi Pendidikan 

2. Pengantar Ilmu Pendidikan 

3. Pengantar Ilmu Sosial 

4. Sumber dan Media Pembelajaran 

5. Pengembangan Inovasi Pembelajaran Sejarah 

6. Filsafat Ilmu 

7. Teknologi Informasi dan komunikasi 

8. Perencanaan pembelajaran sejarah 

9. Evaluasi pembelajaran sejarah 

10. Kajian kurikulum dan bahan ajar sejarah 

11. Manajemen pembelajaran sejarah 

12. PPL 1 

13. PPL 2 

b. Kompetensi Kepribadian 

1. Pendidikan Pancasila 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Pendidikan Agama Islam 

4. Bimbingan Konseling 

c. Kompetensi Sosial 

1. Manajemen Sekolah 

2. KKN 

d. Kompetensi Profesional 

1. Mata Kuliah Sejarah 

 

2.3 Kerangka Berfikir 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan sebagai arahan dalam 

pelaksanaan penelitian, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga 

analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kerangka berfikir juga bertujuan memberikan keterpaduan dan keterkaitan 

antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan satu pemahaman 

yang utuh dan berkesinambungan. Berdasarkan uraian diatas kerangka berfikir 

dapat digambarkan seperti bagan yang ada dibawah ini: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai persepsi 

mahasiswa pendidikan sejarah terhadap prodi pendidikan sejarah adalah metode 

kualitatif. Menurut Moeleong (2007:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

metode ilmiah. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:15) menyatakan bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara Purposive dan Snowball, teknik pengumpulan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting) Disebut sebagai metode kualitatif, karena 

data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat 

postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, 
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yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, 

dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). 

Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek 

yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut (Sugiyono 

2006:14-15). 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada 

umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna 

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan metode 

penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman 

wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara 

mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono 2006:399). 

Selain alasan tersebut, peneliti juga mempunyai beberapa pertimbangan-

pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2004:10). 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Semarang, tepatnya di Universitas 

Negeri Semarang yang mempunyai visi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan sejarah serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada umumnya, 

seni dan budaya serta menghasilkan tenaga akademik dan profesional dalam 
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bidang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan mempunyai 

misi yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dibidang 

kependidikan dan nonkependidikan dalam berbagai jenjang kependidikan serta 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya, 

seni dan budaya melalui penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (profil FIS UNNES 2008: hal 43). maka Universitas Negeri 

Semarang ini menurut peneliti memenuhi syarat sebagai tempat untuk dilakukan 

penelitian. 

5.  Fokus Penelitian 

Dalam mempertajam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah 

yang disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih 

bersifat umum. Spradley dalam Sugiyono (2006:286) menyatakan bahwa “a 

focused refer to a single cultural domain or a few related domains” maksudnya 

adalah bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain 

yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat 

holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), tetapi keseluruhan situasi 

sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (places), pelaku (actor) dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa pendidikan sejarah terhadap 

program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Semarang. 
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6. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto 2002:107). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (1984:47) 

menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong 2004:157). Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat 

kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam 

(indept interview) dan observasi partisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

wawancara mendalam dilakukan kepada mahasiswa pendidikan sejarah 

angkatan 2010 Universitas Negeri Semarang. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan literature 

lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumen Jurusan Sejarah. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk 

proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi Partisipatif  

Dengan observasi partisipatif, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang tampak. Susan Stainback dalam Sugiyono (2006:331) 

menyatakan “in participant observation the researcher observes what 

people do, listent to what they say, and participates in their activities” 

maksudnya dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka. 

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti menggunakan metode 

partisipasi pasif (passive participation), jadi dalam hal ini peneliti datang 

ditempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan mereka. Partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menekankan fokus dari permasalahan yaitu mendengarkan informasi dari 

mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010, kemudian melakukan 

pengamatan terhadap pembelajaran sejarah di kelas-kelas serta mengamati 

keadaan sarana dan prasarana pada pembelajaran sejarah. 
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Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 

Rambu-rambu pengamatan tersebut pengisiannya dalam bentuk memberi 

tanda cek list () pada salah satu jawaban yang telah peneliti sediakan pada 

rambu-rambu tersebut, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi 

peneliti untuk mencatat hal-hal yang belum dirumuskan dalam rambu-

rambu pengamatan tersebut.  

2. Wawancara Mendalam  

(In Dept Interview) Wawancara menurut Sugiyono (2006:317) 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Sedangkan menurut Hadi (2004:217) mengemukakan bahwa 

wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka 

yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga. Wawancara 

merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data 

sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifes. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan 

wawancara mendalam, selama melakukan observasi peneliti juga 

melakukan interview kepada orang-orang yang ada didalamnnya. 

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara semiterstruktur (semistructure interview), menurut 

Sugiyono (2006:320) jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in depth 
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interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapatnya serta ide-idenya. Informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan sejarah 

angkatan 2010 UNNES (apabila informasi yang diperoleh dianggap masih 

kurang oleh peneliti). Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, 

maka perlu adanya pencatatan data, dalam hal ini peneliti menggunakan 

tape recorder yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara tersebut. 

Mengingat bahwa tidak setiap informan suka dengan adanya alat tersebut 

karena merasa tidak bebas ketika diwawancarai, maka peneliti meminta izin 

terlebih dahulu kepada informan dengan menggunakan tape recorder 

tersebut. 

Di samping menggunakan tape recorder, peneliti juga 

mempersiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dengan sumber data. Selain itu juga berguna untuk membantu 

peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Supaya 

hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti 

bahwa telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, 

maka peneliti menggunakan camera digital untuk memotret ketika peneliti 

sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan 

adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena 

peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. 
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3. Studi Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2002:206) studi dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:329) mengemukakan 

bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan 

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik 

dan seni yang telah. Akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua 

dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.  

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis 

misalnya dokumen-dokumen resmi buku-buku yang relevan dengan 

penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah 

mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai 

persepsi mahasiswa pendidikan sejarah terhadap prodi pendidikan sejarah. 

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui 

derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti 
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melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan 

menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.  

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2004:330) triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:330) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.  

Dalam bukunya Sugiyono (2006:330) triangulasi dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan kedua macam triangulasi tersebut yaitu : 

1. Triangulasi Teknik  

Menurut Sugiyono (2006:330) triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama. Adapun trianggulasi teknik 

ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :  

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, 

serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Hal ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Triangulasi ”teknik” pengumpulan data 

2. Triangulasi Sumber  

Menurut Sugiyono (2006:330) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi “Sumber” pengumpulan data 

Mathinson dalam Sugiyono (2006:332) mengemuakakan bahwa “the 

value of triangulation lies in providing evidence, whether convergent in 

consistent, or contracdictory” maksudnya nilai dari teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent 

(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang 
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diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu, dengan triangulasi 

akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila dibandingkan dengan satu 

pendekatan. 

G. Teknik Analisis Data  

Menurut Bogdan & Taylor, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-

milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 

2004:248). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:335) menyatakan bahwa analisis 

data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai penelitian di 

lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai 

jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam kenyataannya analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai 

pengumpulan data (Sugiyono 2006:336). 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan, 

setelah dianalisis dianggap belum lengkap, maka peneliti akan melanjutkan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu diperoleh 

data yang lebih kredibel (Sugiyono 2006:337). 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode  

analisis interaksi atau 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 kesimpulan) saling berinteraksi. Langkah-langkah dalam analisis 

interaksi dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.3  Komponen-komponen  analisis model  interaksi (Sugiyono 2006:337). 
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Peneliti menggunakan metode  analisis interaksi atau interactive 

analysis models dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data (Data Collection)  

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan 

terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, 

kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.  

b. Reduksi data (Data reduction)  

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah 

mereduksi data. Menurut Sugiyono (2006:338) mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.  

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan 

sebagai berikut : pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan 

selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga 

mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto 

dokumentasi pada saat wawancara dilapangan. Setelah selesai, peneliti 

melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berpikir dan pendapat 

atau kesimpulan dari peneliti sendiri. 
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Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual 

sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan 

dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis 

data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam 

bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh. Ketiga, setelah 

satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan 

kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau 

satuan dari sumbernya. 

c. Penyajian data (Data display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks 

yang bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-gambar 

proses kegiatan perkuliahan di kampus. Tujuannya untuk memperjelas dan 

melengkapi sajian data.  

d. Penarikan kesimpulan atau Verification  

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 
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penarikan kesimpulan atau Verification ini didasarkan pada reduksi data 

yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian 

Universitas Negeri Semarang, disingkat Unnes, adalah sebuah 

perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di daerah 

Sekaran Gunungpati, bagian Selatan dari Semarang, Jawa Tengah. Dan 

Kampus lainnya terletak di Ngaliyan (Semarang)) dan di Kemandungan, 

Tegal Barat, Tegal. 

Secara administratif,  kampus  utama Universitas Negeri Semarang 

berlokasi di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

Universitas Negeri Semarang adalah perguruan tinggi negeri yang berada 

di bawah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Unnes bertujuan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan 

vokasional, dan pendidikan profesi dalam bidang sains, teknologi, 

olahraga, seni dan budaya. Unnes adalah perubahan bentuk dari Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang yang telah berdiri sejak tahun 

1965 di Semarang, Jawa Tengah (Anonim, 2008:1). 

1. Jurusan Sejarah FIS Unnes 

Visi Jurusan Sejarah 

Jurusan sejarah FIS Unnes merupakan wadah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan sejarah dan ilmu pengetahuan sosial pada 

umumnya, seni dan budaya serta menghasilkan tenaga akademik dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemandungan,_Tegal_Barat,_Tegal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemandungan,_Tegal_Barat,_Tegal
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profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Misi Jurusan Sejarah 

Jurusan Sejarah FIS UNNES menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan profesional dibidang kependidikan dan non-kependidikan 

dalam berbagai jenjang pendidikan serta mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan sejarah dan ilmu pengetahuan sosial 

pada umumnya, seni dan budaya memalui penyelanggaraan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Pimpinan Jurusan 

Ketua Jurusan                       :  Arif Purnomo, S.Pd,SS.,M.Pd. 

Sekretaris Jurusan                  : Dra. C. Santi Muji Utami, M.Hum. 

Ketua Laboratorium               : Drs. Karyono, M.hum. 

Kaprodi Ilmu Sejarah             : Drs. Abdul Muntholib, M.Hum. 

Alamat Kontak 

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Unnes Gedung C2 Kampus 

Sekaran, Gunungpati, Semarang  50229 Telp: (024) 8508012 

2. Program Studi Pendidikan Sejarah (S1) 

Progam Studi Pendidikan Sejarah, merupakan salah satu program 

studi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. Program Studi Pendidikan Sejarah berdiri pada bulan Maret 
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1965, melalui SK Presiden Republik Indonesia Nomor : 271 Tahun 1965 

tanggal 14 September 1965. Berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 004/BAN-

PT/Ak-XI/S1/V/2008 tertanggal 9 Mei 2008 tentang Status, Peringkat, dan 

Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi, Program Studi 

Pendidikan Sejarah (S1) telah dinyatakan terakreditasi B. 

Visi 

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes sebagai 

lembaga akademik pencetak guru sejarah bertaraf Internasional yang sehat, 

unggul dan sejahtera. 

Misi 

1. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan pendidikan sejarah yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. 

2. Mendidik mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik, vokasi dan profesi yang berakar pada nilai-

nilai budaya lokal dan nasional. 

3. Menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pendidikan 

sejarah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan 

taraf hidup masyarakat. 

 

Tujuan 
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1. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan pendidikan sejarah yang memiliki 

keunggulan kompetitif serta relevan bagi kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan; 

2. Mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkepribadian 

nasional, mandiri, cerdas, komunikatif dan memiliki keterampilan sosial 

yang dibutuhkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan 

pembangunan; 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan pendidikan sejarah yang 

bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat; 

4. Memberi layanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis pendidikan sejarah yang bermutu. 

Tabel 4.1. Daftar Staf Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah 

No. Nama Jabatan / Profesi Status 

1. Prof. Dr. Ari Tri Sugito, SH, MM. Profesor Aktif 

2. Prof. Wasino, M, Hum. Profesor Aktif 

3. Dr. Subagyo, M.Pd. Lektor kepala Aktif 

4. Dr. Suwito eko pramono, M.Pd. Lektor kepala Aktif 

5. Drs. YYFR Sunarjan, MS. Lektor kepala Aktif 

6. Dra. Santi Muji Utami, M. Hum. Lektor kepala Aktif 

7. Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd. Lektor kepala Aktif 

8. Drs. Jayusman, M. Hum. Lektor kepala Aktif 
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Sumber : Jurusan Sejarah (Fakultas Ilmu Sosial) 

B. Latarbelakang Pemilihan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 

2010 Memilih Program Studi Pendidikan Sejarah 

Peneliti mengambil beberapa mahasiswa prodi pendidikan sejarah 

dengan kriteria yang berbeda-beda untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

Pada dasarnya mahasiswa tidak lepas dari kegiatan yang dapat menjadikan 

mahasiswa tersebut paham akan artinya kuliah, akan tetapi dari beberapa 

mahasiswa yang peneliti wawancarai mempunyai pendapat yang berbeda-

beda, dengan kata lain mahasiswa masuk di prodi pendidikan sejarah 
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mempunyai alasan tertentu. Seperti Nurma Ayu Fitriani, mahasiswa ini 

masuk di jurusan sejarah dan mengambil prodi pendidikan karena 

termotivasi guru sejarah sewaktu SMA, (wawancara dengan Nurma Ayu 

Fitriani pada tanggal 19 September 2012). Dari pernyataan mahasiswa 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan tidak lepas 

dari cita, rasa, dan karsa untuk meraih apa yang diinginkan kedepannya. 

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Syaeful Anwar, 

mahasiswa ini kurang berminat menjadi guru tetapi syaeful memiliki 

motivasi untuk mempelajari sejarah lebih dalam dan ingin memajukan 

bangsa Indonesia dengan ilmu yang dimilikinya walaupun mahasiswa ini 

tidak ingin menjadi guru nantinya (wawancara dengan Syaeful Anwar pada 

tanggal 19 September 2012). 

Berdasarkan pernyataan kedua mahasiswa diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting untuk masa depan yang 

cerah, walaupun dari kedua pernyataan tersebut berbeda antara mahasiswa 

yang ingin menjadi guru dan yang tidak ingin menjadi guru mempunyai 

motivasi yang menurut peneliti bagus untuk menerapkan pengalaman 

mereka kepada generasi penerus bangsa. 

C. Minat Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2010 Terhadap 

Prodi Pendidikan Sejarah 

Minat merupakan keinginan yang datang dari hati nurani untuk ikut 

serta dalam kegiatan belajar. Makin besar minatnya, makin besar semangat 
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dan makin besar hasil kerjanya. Minat yang bersifat sementara akan 

mempertahankan perhatian dan mendorong keaktifan orang dewasa lebih 

banyak. Minat yang permanen merupakan hasil yang paling bernilai dalam 

semua pendidikan. Pengertian minat menurut Slameto (2010:180) adalah 

suatu rasa lebih suka  dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

Seperti Gunadi Aji Sasmito misalnya, mahasiswa tersebut mempunyai minat 

yang sangat bagus yaitu menjadi guru sejarah yang profesional dengan 

harapan bisa menularkan ilmu yang dimiliki sekarang kepada siswa 

nantinya, tetapi disisi lain mahasiswa tersebut cenderung merasa bosan 

dalam mengikuti perkuliahan didalam kelas dikarenakan dengan adanya 

penilaian dosen yang menurut Gunadi subjektif yaitu “mahasiswa yang 

dikenal dosen nilainya lebih bagus dari pada yang tidak dikenal” dengan 

kata lain dosen memberikan nilai (dengan kriteria baik) khusus kepada 

mahasiswa yang dikenalnya (wawancara dengan mahasiswa pada tanggal 19 

September 2012). 

Peneliti menemukan mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi 

saat masuk sejarah (prodi pendidikan sejarah) yaitu “ingin menjadi guru 

atau dosen sejarah nantinya”, seperti yang diungkapkan Elsa Saras Veronika 

(wawancara dengan mahasiswa pada tanggal 19 September 2012). Menurut 

mahasiswa tersebut masuk di prodi pendidikan sejarah adalah kebanggaan 
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tersendiri karena mahasiswa tersebut sudah bertekat untuk menjadi orang 

yang dibutuhkan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan cita-cita yang 

diinginkan mahasiswa tersebut harus belajar giat untuk mengapai cita-

citanya tersebut, akan tetapi minat tersebut melemah karena dalam 

perkuliahan mahasiswa tersebut merasakan keganjalan yaitu dalam 

pembelajaran yang menurut mahasiswa penggunaan media yang kurang 

karena dalam perkuliahan. 

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa minat 

mahasiswa terhadap program studi pendidikan sejarah menjadi hal yang 

mutlak dan penting, tetapi hal tersebut harus didasari dengan kesenangan 

dalam proses belajar-mengajar didalam kelas karena jika tidak didasari 

dengan kesenangan pada saat mengajar didalam kelas maka ilmu-ilmu itu 

akan sulit untuk dicerna dan diterapkan kepada calon pendidik karena ilmu 

yang diterima selama ini akan di terapkan dalam dunia pendidikan nantinya. 

Serba-serbi tersebut cukup berkaitan dengan situasi dependensi 

(ketergantungan) mahasiswa terhadap teknologi pembelajaran sesuai 

zamannya. Jika dideteksi maka ada kemungkinan, bisa saja mereka memang 

mereka sudah merasa “manja teknologi”. Artinya jika melakukan proses 

pembelajaran tanpa menggunakan sebuah teknologi yang mempermudah 

penyerapan ilmu, maka proses tersebut dicap sebagai pembelajaran yang 

kurang bermutu. Begitu juga jika tidak menggunakan teknologi yang tidak 

sesuai zamannya. 

Sebuah media pembelajaran juga tidak selalu berkaitan dengan 
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teknologi, tapi juga kelengkapan dan kelayakan pakai. Media seharusnya 

cukup menjamin atau minimal memiliki tujuan agar proses penyerapan ilmu 

bisa dimengerti secara optimal oleh yang diberi ilmu. Jika tidak 

menggunakan media apapun dalam pembelajaran, maka hal yang paling 

primitif/konservatif dilakukan untuk melakukan transfer ilmu adalah dengan 

metode “ceramah”. Metode ceramah juga sebenarnya tidak selalu diartikan 

sebagai metode yang paling membosankan. Hanya saja dalam metode ini 

setidaknya harus ditambahkan siasat bagaimana agar apa yang disampaikan 

tidak membosankan dan proses transfer ilmu berjalan dengan lancar. 

D. Antusiasme Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2010 Dalam 

Mengikuti Perkuliahan 

Kuliah merupakan kegiatan akademik yang sangat penting, karena 

dalam kegiatan itu terjadi interaksi langsung antara mahasiswa dengan 

dosen (Ginting, 2003:19). Mengikuti perkuliahan dengan baik tentunya 

sangat penting dalam rangka memahami suatu ilmu pengetahuan tertentu. 

Seperti Asih Sugianti, mahasiswa tersebut didalam mengikuti perkuliahan di 

kelas merasa sangat nyaman terkadang asih sugiyanti merasa bosan karena 

dengan mata kuliah yang dipelajari mahasiswa penjelasannya yang kurang 

detail dan mendalam, karena menurut asih sugiyanti ada faktor-faktor 

tertentu yang membuat mahasiswa cenderung mengatakan bahwa 

perkuliahan yang mereka kaji membosankan (wawancara dengan Asih 

Sugiyanti pada tanggal 19 September 2012). Faktor tersebut yaitu pada saat 
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perkuliahan ada beberapa dosen saat mengajar pembelajaran didalam 

perkuliahan menjelaskannya menurut mahasiswa kurang begitu memuaskan, 

dan penggunaan media didalam kelas kurang dimanfaatkan oleh beberapa 

dosen saat mengajar. 

Pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran dikelas dengan menggunakan media dan penjelasan dosen 

secara detail sangatlah penting untuk dijadikan pedoman bagi mahasiswa 

dalam mengukir prestasi dan menjadi orang yang dapat diunggulkan 

ditengah-tengah masyarakat. Belajar dalam arena pendidikan sejarah 

memang tidak mesti harus menjadi seorang guru sejarah. Setiap mahasiswa 

punya ancang-ancang yang pasti setelah mereka mendalaminya. Bisa 

memang karena motivasi kuat menjadi guru. Krisis nasionalisme dalam diri 

juga seringkali membuat mahasiswa butuh akan pembelajaran sejarah. 

Pendidikan sejarah juga seringkali dimanfaatkan mereka yang mencintai 

sastra, untuk dapat menghasilkan produk-produk sejarah lokal. Atau juga 

seorang peminat menjadi pengamat ilmu-ilmu sosial, melalui pendidikan 

sejarah dapat mencipta mereka menjadi pengkritik yang mengontrol situasi 

sosial yang ada. Beberapa alasan itu cukup mengurungkan rasa pesimistis 

mereka kemudian menganggap bahwa pendidikan sejarah adalah suatu 

bidang yang penting di jaman sekarang. 

Antusias seseorang dapat timbul karena faktor lingkungan yang 

menurut seseorang tersebut nyaman dan merasa senang dengan lingkungan 

tersebut. Seperti Desi Tri Susilowati misalnya, mahasiswa ini mengaku 
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bahwa dalam pembelajaran sejarah dikelas sangat nyaman dan sangat 

antusias dalam mengikuti pelajaran dikelas walaupun perkuliahan dengan 

jadwal yang padat mahasiswa sangat antusias karena mahasiswa ini ingin 

menjadi mahasiswa yang berkompeten dan mempelajarinya untuk bekal 

dimasa mendatang, tetapi semua itu tergantung dengan situasi yang 

menurutnya menunjang dalam perkuliahan (wawancara dengan mahasiswa 

pada tanggal 19 September 2012). Hampir sama dengan yang diungkapkan 

Agung Wibowo, mahasiswa ini dalam menanggapi hal tersebut agung 

mengaku dalam perkuliahan merasa sangat antusias dan merasa nyaman, 

tetapi disisi lain agung merasa kurang semangat karena adanya jadwal 

kuliah yang menurutnya kurang tepat yaitu kuliah yang sudah menginjak 

jam 1 siang menurut agung itu waktu yang sangat membosankan, berbeda 

dengan jam-jam pagi yang masih segar dan masih semangat dalam 

mengikuti perkuliahan (wawancara dengan mahasiswa pada tanggal 19 

September 2012). 

Berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh mahasiswa 

Muchammad Imam Junaidi, mahasiswa ini mengaku bahwa dalam 

perkuliahan di prodi pendidikan sejarah kurang nyaman karena perlu adanya 

sarana dan prasarana penunjang kelas yang menurut junaidi kurang. Seperti 

media misalnya, pelajaran-pelajaran yang menggunakan media belum 

sepenuhnya diterapkan. Media dalam pelajaran dikelas dalam dunia 

perkuliahan sangatlah penting karena menurut junaidi penerapan media 

akan dipelajari dan diterapkan dalam dunia pendidikan nantinya karena 
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dengan adanya media penjelasan yang secara detail  menjadi kunci dalam 

dunia pendidikan (wawancara dengan mahasiswa pada tanggal 19 

September 2012). 

Antusias dapat bersumber dari dua hal yaitu presepsi awal dan 

penilaian terhadap lingkungan ketika proses sedang berjalan. Jawaban atas 

presepsi awal mahasiswa telah banyak dibahas dalam latarbelakang 

mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2010 Memilih Program Studi 

Pendidikan Sejarah di atas. Sementara jawaban atas penilaian dalam 

kelangsungan sebuah proses ternyata cukup variatif. Desi Tri Susilowati 

yang telah mengaku bahwa kobaran antusiasnya dalam menjalani kuliah 

tidak ada hambatan untuk mencapainya. Sedangkan Agung Wibowo 

tersandung pada hal sepele yang sifatnya sangat subjektif dari faktor 

internalnya sendiri yaitu merasa lemah/malas pada jam-jam kuliah tertentu. 

Muchammad Imam Junaidi lebih menyalahi penyebab kurangnya antusias 

karena faktor eksternalnya yaitu media pembelajaran. 

Jawaban responden yang cukup variatif dalam kaitannya dengan 

antusias ini ada dua hal yang terdiagnosa. Ungkapan Desi dan Agung dapat 

dikatakan sumber antusias mereka berasal dari internal mereka sendiri. Desi 

lebih menandakan mampu mengatasi dirinya sendiri dan tidak menganggap 

suatu kekurangan menjadi sebuah sumber kelemahan. Jawaban Agung juga 

cenderung internal sekali karena dirinya belum menemukan cara untuk 

mengatasi kelemahannya ketika kuliah di jam 1 lebih, sehingga tuntutan 
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perbaikannya pun juga ditujukan kepada personal diri mahasiswa tersebut. 

Diagnosa kedua diambil dari ungkapan Muchammad yaitu faktor eksternal. 

Jawabannya cukup terkesan menuntut bahwa solusi untuk meningkatkan 

antusias belajarnya yaitu dengan meningkatkan kelengkapan dan kelayakan 

media pembelajaran dari pihak jurusan sejarah. 

Sebuah institusi pendidikan pasti memiliki kekurangan, salah 

satunya adalah di bidang fasilitas media pembelajaran. Apakah dalam sisi 

kelengkapan maupun kelayakan pakai. Tetapi sekali lagi hal itu memang 

masih bisa disiasati, seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun penelitian 

yang telah didapatkan terhadap mahasiswa sejarah angkatan 2010 

memaparkan realita bahwa hanya dengan kelemahan di sisi media saja 

cukup menggangu kelajuan garis dinamis optimisme mereka.      

Berdasarkan pernyataan mahasiswa diatas peneliti menyimpulkan 

bahwa antusias dan tidaknya mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan 

tergantung dengan situasi dan keadaan yang menurut mahasiswa nyaman 

dalam mengikuti perkuliahan dikelas. Jika mahasiswa merasa nyaman 

dengan pelajaran yang mereka kaji, mahasiswa akan menjawab antusias 

dalam mengikuti perkuliahan tersebut dan jika mahasiswa merasa kurang 

nyaman dalam mengikuti perkuliahan dikelas mereka akan menjawab 

kurang antusias dalam mengikuti perkuliahan didalam kelas. 

E. Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2010 Terhadap 

Program Studi Pendidikan Sejarah 
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Berdasarkan pengamatan peneliti menyimpukan bahwa persepsi 

mahasiswa pendidikan sejarah terhadap program pendidikan sejarah, dapat 

dikatakan baik atau positif. Karena dari pernyataan mahasiswa pendidikan 

sejarah angkatan 2010 menyimpulkan bahwa prodi pendidikan sangatlah 

penting dengan dasar pengenalan untuk menjadikan calon-calon guru 

profesional dan kompeten. Dari beberapa mahasiswa yang menjadi sampel 

penelitian setuju jika prodi pendidikan sejarah sebagai tempat menimba 

ilmu untuk menjadi calon-calon tenaga pendidik yang berkompeten dan 

sangat dibanggakan dikalangan masyarakat. 

Bagi mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2010, Progam Studi 

Pendidikan Sejarah, merupakan salah satu program studi pada Jurusan 

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang memiliki 

visi mencetak guru sejarah bertaraf Internasional yang sehat, unggul dan 

sejahtera dan misi Menyiapkan dan menghasilkan lulusan pendidikan 

sejarah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, mendidik 

mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik, vokasi dan profesi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal 

dan nasional, dan menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

pendidikan sejarah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat, dan memiliki tujuan menyiapkan dan 

menghasilkan lulusan pendidikan sejarah yang memiliki keunggulan 

kompetitif serta relevan bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan, 

mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkepribadian 
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nasional, mandiri, cerdas, komunikatif dan memiliki keterampilan sosial 

yang dibutuhkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan 

pembangunan, Mengembangkan dan menyebarluaskan pendidikan sejarah 

yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, 

memberi layanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis pendidikan sejarah yang bermutu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Latarbelakang pemilihan jurusan sejarah memang tidak selalu koheren 

dengan cita-cita mahasiswa. Beberapa mahasiswa prodi pendidikan 

sejarah angkatan 2010 sebelumnya memiliki cita-cita yang variatif. 

Namun pada intinya mereka tetap punya keinginan kuat untuk belajar 

apapun jurusannya. Sehingga sejauh ini tidak ditemukan ungkapan 

“menyesal masuk prodi pendidikan sejarah” dari mahasiswa angkatan 

2010 ini. 

2. Minat mahasiswa muncul ketika mau tidak mau mereka telah 

teregistrasi sebagai mahasiswa prodi pendidikan sejarah dan siap 

menjalani kuliahnya. Minat yang muncul tentu saja adalah haluan cita-

cita baru yang ditetapkan mahasiswa setelah beridentitas sebagai 

mahasiswa pendidikan sejarah. 

3. Antusias mahasiswa berupa kobaran semangat yang diperoleh selama 

kelangsungan proses belajar mengajar. Dalam segi ini penelitian yang 

didapatkan bisa dikatakan sumber antusias lebih bersumber  pada 

faktor internal mahasiswa itu sendiri. Perbandingannya adalah 2:1, 

maksudnya adalah ada 2 point untuk kecenderungan berasal dari faktor 

internal dan 1 point untuk kecenderungan faktor antusias berasal dari 

pelayanan pihak jurusan. 
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4. Persepsi mahasiswa sejarah angkatan 2010 terhadap program studi 

pendidikan sejarah dapat dikatakan baik atau positif. Beberapa  

mahasiswa yang menjadi sampel penelitian setuju jika prodi 

pendidikan sejarah sebagai tempat menimba ilmu. Oleh karena itu 

perlu diketahui bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi 

mahasiswa untuk menunjang akreditasi jurusan dan untuk menjadi 

seorang pemimpin dalam dunia pendidikan.  

B. Saran  

1. Perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak baik Universitas, seluruh 

komponen pendidikan untuk menciptakan sebuah paradigma bahwa 

sejarah adalah ilmu yang juga potensial untuk membangun kemajuan 

bangsa. 

2. Ketersediaan media pembelajaran yang masih kurang maksimal cukup 

menurunkan antusias mahasiswa. Jika memang itu adalah keterbatasan 

maka untuk mengurangi kejenuhan, dosen cukup dibutuhkan untuk 

menguasai sebuah wawasan atau materi yang benar-benar baru di 

telinga mahasiswa misalnya menceritakan tentang undercover (kisah 

lain dibalik layar), atau macam-macam sudut pandang dari suatu 

peristiwa sejarah. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN SEJARAH TERHADAP PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN SEJARAH (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS 

NEGERI SEMARANG ANGKATAN 2010) 

 

Nama Informan : 

NIM   : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi Saudara yang 

sebenarnya! 

1. Apa motivasi saudara memilih prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Menurut saudara adakah keunggulan dari prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

........................................................................................................... 
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4. Menurut saudara adakah kekurangan dari prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

........................................................................................................... 

5. Bagaimana proses pembelajaran yang diterima saat perkuliahan berlangsung? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

........................................................................................................... 

6. Apakah saudara nyaman dengan pembelajaran sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 

7. Apakah saudara antusias saat perkuliahan berlangsung? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 

8. Apakah saudara ada kesulitan dalam proses belajar saat diruangan? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 
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9. Apakah dosen memberikan bimbingan khusus terutama kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar? Bagaimana caranya? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 

10. Apa yang saudara sukai dari mata pelajaran sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................. 

11. Apakah saudara benar-benar ingin menjadi guru sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 

12. Apakah saudara pernah mendengar diluar sana orang menganggap sejarah itu 

membosankan? bagaimana cara menanggapi hal tersebut? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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14. Apakah saudara bangga masuk prodi pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................. 

15. Apakah saudara meminati prodi pendidikan lain selain pendidikan sejarah? 

Jawaban: 

..................................................................................................................................

............................................................................................................ 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2010 

 

No Nama Mahasiswa NIM Prodi 

1 Falasifah 3101410001 Pendidikan Sejarah 

2 Mulia Hermayanti 3101410002 Pendidikan Sejarah 

3 Muhamad Arwani 3101410003 Pendidikan Sejarah 

4 Aeni Rakhmawati 3101410004 Pendidikan Sejarah 

5 Marlina 3101410005 Pendidikan Sejarah 

6 Setiya Budi 3101410006 Pendidikan Sejarah 

7 Riko Harlano Putra 3101410007 Pendidikan Sejarah 

8 Ivan Wahyu Afriyanto 3101410008 Pendidikan Sejarah 

9 Eka Sakti Lestari 3101410009 Pendidikan Sejarah 

10 Aprillia Nur Fitriana 3101410010 Pendidikan Sejarah 

11 Muhammad Khusaini 3101410011 Pendidikan Sejarah 

12 Nurokhah 3101410012 Pendidikan Sejarah 

13 Muhammad Abdul Faqih 3101410013 Pendidikan Sejarah 

14 Andre Hermawan 3101410014 Pendidikan Sejarah 

15 Elsa Saras Eza Veronica 3101410015 Pendidikan Sejarah 

16 Silvia Cahaya Sari 3101410016 Pendidikan Sejarah 

17 Teguh prasetyo yuniarto 3101410017 Pendidikan Sejarah 

18 Teresa Nahana Devi 3101410018 Pendidikan Sejarah 

19 Sri Arum Hartalaningtiyas 3101410019 Pendidikan Sejarah 

20 Tamzizurohman 3101410020 Pendidikan Sejarah 

21 Prima Retnaning Marita 3101410021 Pendidikan Sejarah 

22 Septian Defri Satriaka 3101410022 Pendidikan Sejarah 

23 Taufik Zamhari  3101410023 Pendidikan Sejarah 

24 Syaeful Anwar 3101410024 Pendidikan Sejarah 

25 Hanif Triono 3101410025 Pendidikan Sejarah 

26 Rini Rianti 3101410026 Pendidikan Sejarah 

27 Ahmad Nasoha 3101410027 Pendidikan Sejarah 

28 Trisye Yuliana 3101410028 Pendidikan Sejarah 

29 Fafan Yuli  3101410029 Pendidikan Sejarah 

30 Aziz Maulana 3101410030 Pendidikan Sejarah 

31 Muhammad azka 3101410031 Pendidikan Sejarah 

32 Muhammad nur hardian 3101410032 Pendidikan Sejarah 

33 Anik selfiana 3101410033 Pendidikan Sejarah 

34 Pradata Ardi 3101410034 Pendidikan Sejarah 

35 Wahyu Widodo 3101410035 Pendidikan Sejarah 

36 Abu Hasan  3101410036 Pendidikan Sejarah 

37 Gesang Rahmawan 3101410037 Pendidikan Sejarah 

38 Kristin Hartati 3101410038 Pendidikan Sejarah 

39 Idayatul Mafuroh 3101410039 Pendidikan Sejarah 

40 Umayrotin Mawa 3101410040 Pendidikan Sejarah 

41 Fahreza Eliks 3101410041 Pendidikan Sejarah 
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42 Aditya Yoga 3101410042 Pendidikan Sejarah 

43 Syaefudin 3101410043 Pendidikan Sejarah 

44 Anis Ekawati 3101410044 Pendidikan Sejarah 

45 Reza nur Rohman 3101410045 Pendidikan Sejarah 

46 Aditiyanto Respati 3101410046 Pendidikan Sejarah 

47 Cintya Apriliani 3101410047 Pendidikan Sejarah 

48 Intan Setyaningrum 3101410048 Pendidikan Sejarah 

49 Ahmad Faizal 3101410049 Pendidikan Sejarah 

50 Nurma Ayu Fitriani 3101410050 Pendidikan Sejarah 

51 Ifroqiatul Arifah 3101410051 Pendidikan Sejarah 

52 Kukuh Virgian 3101410052 Pendidikan Sejarah 

53 Kusniawati 3101410053 Pendidikan Sejarah 

54 Risky dian 3101410054 Pendidikan Sejarah 

55 Dita Novita 3101410055 Pendidikan Sejarah 

56 Hartiningtyas 3101410056 Pendidikan Sejarah 

57 Wiwin 3101410057 Pendidikan Sejarah 

58 Tabah listyanto 3101410058 Pendidikan Sejarah 

59 Andi windiandoko 3101410059 Pendidikan Sejarah 

60 Raditya jihan 3101410060 Pendidikan Sejarah 

61 Hidayati mualifah 3101410061 Pendidikan Sejarah 

62 Iza ayu  3101410062 Pendidikan Sejarah 

63 Taufik ilman 3101410063 Pendidikan Sejarah 

64 Nina Ariani 3101410064 Pendidikan Sejarah 

65 Dwi Prasetyo 3101410065 Pendidikan Sejarah 

66 Herlistya permatasri 3101410066 Pendidikan Sejarah 

67 Lilis mulyaningsih 3101410067 Pendidikan Sejarah 

68 Gunadi aji 3101410068 Pendidikan Sejarah 

69 Asih sugianti 3101410069 Pendidikan Sejarah 

70 Anisa rimasyaski 3101410070 Pendidikan Sejarah 

71 Andika putra 3101410071 Pendidikan Sejarah 

72 Prasetyo doni 3101410072 Pendidikan Sejarah 

73 Rahmayadi 3101410073 Pendidikan Sejarah 

74 Tri Hesti 3101410074 Pendidikan Sejarah 

75 Hesti arini 3101410075 Pendidikan Sejarah 

76 Alfian arga 3101410076 Pendidikan Sejarah 

77 Devi kiswanti 3101410077 Pendidikan Sejarah 

78 Sulistiyana widiastuti 3101410078 Pendidikan Sejarah 

79 Limat waljariah 3101410079 Pendidikan Sejarah 

80 Wahyu setyawati 3101410080 Pendidikan Sejarah 

81 Muchamad delvi Romadon 3101410081 Pendidikan Sejarah 

82 Nur farida tautari 3101410082 Pendidikan Sejarah 

83 M. sandi Irfian 3101410083 Pendidikan Sejarah 

84 Istifadah 3101410084 Pendidikan Sejarah 

85 Indah ayu 3101410085 Pendidikan Sejarah 
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86 Meylita dwi 3101410086 Pendidikan Sejarah 

87 Wardani novikasari 3101410087 Pendidikan Sejarah 

88 Faisal Ahmad 3101410088 Pendidikan Sejarah 

89 Soni Susyanto 3101410089 Pendidikan Sejarah 

90 Desi Tri Susilowati 3101410090 Pendidikan Sejarah 

91 Sakhroni 3101410091 Pendidikan Sejarah 

92 Eka Aprilia Permatasari 3101410092 Pendidikan Sejarah 

93 Fatimah Zahra 3101410093 Pendidikan Sejarah 

94 Yulianto Wahyu 3101410094 Pendidikan Sejarah 

95 Galuh Dika 3101410095 Pendidikan Sejarah 

96 Muhammad Imam 3101410096 Pendidikan Sejarah 

97 Muhammad Sugiarto 3101410097 Pendidikan Sejarah 

98 Agung wibowo 3101410098 Pendidikan Sejarah 
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA PENDIDIKAN 

SEJARAH ANGKATAN 2010 

Nama : Syaeful Anwar 

Nim : 3101410024 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara 

memilih prodi pendidikan 

sejarah? 

Motivasi saya dengan mengenal sejarah kita 

bisa mengenal Indonesia lebih dalam dan 

bisa memajukan bangsa Indonesia. 

2. Bagaimana pendapat 

saudara tentang prodi 

pendidikan sejarah? 

Menurut saya prodi pendidikan sejarah itu 

bagus, karena dalam pendidikan sejarah itu 

diajarkan teknik-teknik pendekatan sejarah.  

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Ada, keunggulannya kita dapat mengungkap 

hal-hal yang belum kita ketahui pada zaman 

dahulu. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Ada, kekurangannya yaitu adanya beberapa 

dosen yang menjelaskannya kurang detail 

dan mendalam. 
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5. Bagaimana proses 

pembelajaran yang diterima 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Pembelajaran yang saya terima cukup baik. 

6. Apakah saudara nyaman 

dengan pembelajaran 

sejarah? 

Cukup nyaman. 

7. Apakah saudara antusias 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Cukup antusias, karena dosen menjelaskan 

dengan penuh semangat. 

8. Apakah saudara ada 

kesulitan dalam proses 

belajar saat diruangan? 

Kesulitannya yaitu dalam hal bertanya. 

Dosen sering kali memberikan jawaban yang 

kurang memuaskan. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar? Bagaimana 

carannya? 

Tidak ada. 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Yang saya sukai dari pelajaran sejarah yaitu 

sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut 

kemerdekaan, dan sejarah kontemporer. 



 
 

 
 

63 

11. Apakah saudara benar-

benar ingin menjadi guru 

sejarah? 

Tidak, menurut saya menjadi guru sejarah itu 

sangatlah berat, karena sejarah itu bersifat 

kontroversial.  

12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana 

orang menganggap sejarah 

itu membosankan? 

Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Pernah, saya menanggapinya dengan 

megobrol dan bercerita tentang pengalaman 

saya dalam mengikuti ekspedisi ketempat 

bersejarah. 

13. Fasilitas apa sajakah yang 

ada di prodi pendidikan 

sejarah? 

Gedung perkuliahan yang menurut saya 

cukup nyaman, laboratorium sejarah yang 

cukup lengkap, pelayanan yang menurut saya 

ramah di jurusan. 

14. Apakah saudara bangga 

masuk prodi pendidikan 

sejarah? 

Bangga, karena masuk di prodi pendidikan 

sejarah kebanggaan tersendiri dengan adanya 

ekspedisi ketempat-tempat bersejarah dan 

bisa memahami apa itu sejarah.  

15. Apakah saudara meminati 

prodi pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Ada, tetapi pilihan pertama  saya Pendidikan 

Sejarah.  

 

 

Nama : Istifadah 
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Nim : 3101410084 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara memilih 

prodi pendidikan sejarah? 

Memilih prodi pendidikan sejarah sebagai 

pilihan terakhir, dari pada tidak diterima di 

Universitas Negeri. 

2. Bagaimana pendapat saudara 

tentang prodi pendidikan 

sejarah? 

Awalnnya saya setengah hati terhadap 

prodi pendidikan sejarah, tetapi setelah 

kuliah selama tiga semester baru 

merasakan senang juga masuk prodi 

pendidikan sejarah. Prodi pendidikan 

sejarah sudah bagus, Dan mohon 

dilengkapi lagi fasilitas penunjang 

kegiatan perkuliahan karena banyak LCD 

yang rusak dan tidak terpasang diruangan. 

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Menurut saya keunggulan prodi 

pendidikan sejarah belum ada. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Menurut saya fasilitas penunjang kelas 

kurang, dan ada beberapa dosen saat  

perkuliahan berlangsung kurang 

menguasai kelas. 

5. Bagaimana proses 

pembelajaran yang diterima 

Sangat menyenangkan untuk mata kuliah 

tertentu, cukup menyenangkan 
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saat perkuliahan berlangsung? kalauberhubungan dengan mata kuliah 

sejarah abad, 

Tidak menyenangkan kalau dalam diskusi, 

ketika mau bertanya hanya orang-orang 

tertentu yang ditunjuk. 

6. Apakah saudara nyaman 

dengan pembelajaran sejarah? 

Cukup nyaman. 

7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Kadang antusias kadang tidak, tergantung 

dari materi, makul, dan dosennya. 

8. Apakah saudara ada kesulitan 

dalam proses belajar saat 

diruangan? 

Menurut saya ada, salah satu mata kuliah 

tersebut yaitu Bahasa Sumber. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar? 

Bagaimana carannya? 

 

Iya ada, asalkan mahasiswa mau menemui 

dosen yang bersangkutan. Tetapi kadang 

dosen sibuk dengan kegiatan diluar 

kampus sehingga susah ditemui. 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Yang saya sukai yaitu mata kuliah sejarah 

pra aksara, madya, proses Indonesia 

merdeka. 

11. Apakah saudara benar-benar 

ingin menjadi guru sejarah? 

Ingin menjadi guru sejarah agar ilmu dari 

bangku perkuliahan dapat ditularkan. 
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12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana orang 

menganggap sejarah itu 

membosankan? Bagaimana 

cara menanggapi hal tersebut? 

Sering, saya menjelaskan semampunya 

bahwa sejarah itu bukan saja mempelajari 

yang kuno-kuno, tetapi juga ada kegiatan 

yang bersifat kesejarahan,  yaitu kajian 

peninggalan sejarah. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada 

di prodi pendidikan sejarah? 

LCD, ruang microteaching, kamar mandi, 

ruang komputer, perpustakaan, buletin 

pradya paramita. 

14. Apakah saudara bangga masuk 

prodi pendidikan sejarah? 

Tadinya belum, tetapi rasa bangga itu 

sekarang sudah mulai tumbuh karena 

kuliah di prodi pendidikan sejarah cukup 

menyenangkan dan kegiatannya tidak 

hanya diruang, melainkan dilapangan yaitu 

berkunjung ditempat-tempat yang menurut 

saya bersejarah. 

15. Apakah saudara meminati 

prodi pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Iya, pilihan saya pada saat mendaftar yaitu 

pendidikan fisika dan pilihan kedua 

pendidikan sejarah. 

 

 

Nama : Abu Hasan Ali 

Nim : 3101410036 

No. Pertanyaan Jawaban 
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1. Apa motivasi saudara memilih 

prodi pendidikan sejarah? 

Pertama karena memang suka dan 

lama-lama dengan belajar sejarah kita 

dapat belajar dari masa silam dan 

menggunakannya sebagai cermin 

untuk kedepannya agar menjadi lebih 

bijaksana. 

2. Bagaimana pendapat saudara 

tentang prodi pendidikan sejarah? 

Bagus, karena didalamnya kita 

diajarkan tentang pengetahuan sejarah 

dan metode pengajaran. 

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi pendidikan 

sejarah? 

Selain kita diajarkan tentang 

pengetahuan tentang sejarah maupun 

kontroversi-kontroversi didalamnya 

kita juga diajarkan tentang metode 

penelitian pendidikan dan juga 

pendekatan-pendekatan belajar 

mengajar. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi pendidikan 

sejarah? 

Kurang luas mengorek tentang sejarah 

murni karena tujuannya hanya sebagai 

pengajar yang baik. 

5. Bagaimana proses pembelajaran 

yang diterima saat perkuliahan 

berlangsung? 

Baik, sebagian dosen memberikan 

perkuliahan dengan baik namun ada 

juga dosen yang kurang berkompeten. 

6. Apakah saudara nyaman dengan Cukup nyaman. 
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pembelajaran sejarah? 

7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Sangat antusias 

8. Apakah saudara ada kesulitan 

dalam proses belajar saat 

diruangan? 

Cukup kesulitan karena kita tidak bisa 

bersentuhan langsung dengan objek 

sejarah yang kita kaji. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama kepada 

mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar? Bagaimana 

carannya? 

Dosen hanya memberikan bimbingan 

mungkin saat perwalian. 

10. Apa yang saudara sukai dari mata 

pelajaran sejarah? 

Kita bisa bersentuhan langsung 

dengan objek sejarah yang kita kaji 

dengan melakukan lawatan ke tempat 

tersebut. 

11. Apakah saudara benar-benar ingin 

menjadi guru sejarah? 

Kurang berminat. 

12. Apakah saudara pernah mendengar 

diluar sana orang menganggap 

sejarah itu membosankan? 

Bagaimana cara menanggapi hal 

tersebut? 

Sering, kita ceritakan tentang sejarah 

dengan cara yg menarik agar mereka 

senang dan sesekali kita ajak mereka 

untuk berkunjung ke tempat-tempat 

bersejarah. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di Gedung perkuliahan bagus namun 
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prodi pendidikan sejarah? harus ditambah ruang kelas lagi, 

perpustakaan yg cukup lengkap, 

laboraturium yg kurang dimanfaatkan, 

museum mini yg kurang terawat. 

14. Apakah saudara bangga masuk 

prodi pendidikan sejarah? 

Bangga. 

15. Apakah saudara meminati prodi 

pendidikan lain selain pendidikan 

sejarah? 

Iya, seni musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Aditianto Respati 

Nim : 3101410046 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara memilih 

prodi pendidikan sejarah? 

Menjadi orang yang berguna bagi 

masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Bagaimana pendapat saudara 

tentang prodi pendidikan sejarah? 

Baik. 
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3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi pendidikan 

sejarah? 

Menurut saya keunggulan prodi 

pendidikan sejarah belum ada. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi pendidikan 

sejarah? 

Tidak ber AC. 

5. Bagaimana proses pembelajaran 

yang diterima saat perkuliahan 

berlangsung? 

Lumayan baik. 

6. Apakah saudara nyaman dengan 

pembelajaran sejarah? 

Sudah. 

7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Lumayan. 

8. Apakah saudara ada kesulitan 

dalam proses belajar saat 

diruangan? 

Tidak. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar? 

Bagaimana carannya? 

Tidak semua. 

10. Apa yang saudara sukai dari mata 

pelajaran sejarah? 

Analisis dalam melakukan penelusuran 

sejarah. 



 
 

 
 

71 

11. Apakah saudara benar-benar 

ingin menjadi guru sejarah? 

Tidak. 

12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana orang 

menganggap sejarah itu 

membosankan? Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Ya, saya memilih tidak 

menanggapinya. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di 

prodi pendidikan sejarah? 

Laboratorium, perpustakaan, museum 

mini, dan lain. 

14. Apakah saudara bangga masuk 

prodi pendidikan sejarah? 

Bangga. 

15. Apakah saudara meminati prodi 

pendidikan lain selain pendidikan 

sejarah? 

Tidak. 

Nama : Nurma Ayu Fitriani 

Nim : 3101410050 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara 

memilih prodi pendidikan 

sejarah? 

Karena dorongan dari guru sejarah sewaktu 

SMA. 
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2. Bagaimana pendapat 

saudara tentang prodi 

pendidikan sejarah? 

Cukup baik, namun pada proses pengajaran 

masih ada kekurangan. 

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Menurut saya prodi prndidikan sejarah 

Mencetak mahasiswa yang kritis. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Kekurangannya pada proses pengajarannya 

kurang inovatif pada beberapa dosen yang 

mengampu. 

5. Bagaimana proses 

pembelajaran yang diterima 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Proses pembelajaran pada perkuliahan cukup 

baik, namun masih ada kekurangan pada 

beberapa dosen yang mengampu mata kuliah 

yang belum dapat memanfaatkan media-

media yang ada dengan baik, akan tetapi 

sejauh ini proses pembelajarannya cukup 

lancar. 

6. Apakah saudara nyaman Saya nyaman dengan perkuliahan sejarah. 
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dengan pembelajaran 

sejarah? 

7. Apakah saudara antusias 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Iya, saya antusias. 

8. Apakah saudara ada 

kesulitan dalam proses 

belajar saat diruangan? 

Ada, ktika materi yang disampaikan belum 

dapat diterima. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar? Bagaimana 

carannya? 

Tidak, dosen tidak memberikan bimbingan 

khusus, namun ada beberapa dosen yang 

meluangkan waktunya untuk bimbingan. 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Ketertarikan untuk mengetahui tentang hal-

hal masa lalu. 

11. Apakah saudara benar-

benar ingin menjadi guru 

sejarah? 

Iya. 
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12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana 

orang menganggap sejarah 

itu membosankan? 

Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Pernah, hal tersebut bisa diubah dengan cara 

pandang orang tersebut. Guru dapat 

mengubah hal tersebut agar dapat menarik 

minat siswa/orang tersebut.  

13. Fasilitas apa sajakah yang 

ada di prodi pendidikan 

sejarah? 

LCD/proyektor, peta, museum mini, 

laboratorium, perpustakaan. 

14. Apakah saudara bangga 

masuk prodi pendidikan 

sejarah? 

Iya. 

15. Apakah saudara meminati 

prodi pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Iya, psikologi. 

 

 

 

 

Nama : Fahreza Eliks Nugroho 

Nim : 3101410041 

No. Pertanyaan Jawaban 
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1. Apa motivasi saudara memilih prodi 

pendidikan sejarah? 

Untuk belajar tentang sejarah. 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang 

prodi pendidikan sejarah? 

Lumayan asyik dan banyak manfaat. 

3. Menurut saudara adakah keunggulan 

dari prodi pendidikan sejarah? 

Ada. 

4. Menurut saudara adakah kekurangan 

dari prodi pendidikan sejarah? 

Ada. 

5. Bagaimana proses pembelajaran 

yang diterima saat perkuliahan 

berlangsung? 

Santai. 

6. Apakah saudara nyaman dengan 

pembelajaran sejarah? 

Nyaman sekali. 

7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Lumayan. 

8. Apakah saudara ada kesulitan dalam 

proses belajar saat diruangan? 

Sedikit kesulitan. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama kepada 

mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar? Bagaimana 

Ada yang iya, ada yang tidak. 



 
 

 
 

76 

carannya? 

10. Apa yang saudara sukai dari mata 

pelajaran sejarah? 

Kunjungan objek sejarahnya. 

11. Apakah saudara benar-benar ingin 

menjadi guru sejarah? 

Tidak juga. 

12. Apakah saudara pernah mendengar 

diluar sana orang menganggap 

sejarah itu membosankan? 

Bagaimana cara menanggapi hal 

tersebut? 

Pernah, tapi saya cuek saja, toh  juga 

mereka tidak tau gimana belajar 

sejarah itu. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di 

prodi pendidikan sejarah? 

Laboratorium, komputer, 

perpustakaan mini, museum dan 

lain-lain. 

14. Apakah saudara bangga masuk prodi 

pendidikan sejarah? 

Bangga. 

15. Apakah saudara meminati prodi 

pendidikan lain selain pendidikan 

sejarah? 

Iya. 

 

Nama : Soni Susiamto 
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Nim : 3101410089 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara memilih prodi 

pendidikan sejarah? 

Karena pendidikan sejarah itu 

menyenangkan, mempelajari tentang 

kehidupan dimasa lampau. 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang 

prodi pendidikan sejarah? 

Menyenangkan dan banyak manfaat 

yang bisa kita petik. 

3. Menurut saudara adakah keunggulan 

dari prodi pendidikan sejarah? 

Ada. 

4. Menurut saudara adakah kekurangan 

dari prodi pendidikan sejarah? 

Ada. 

5. Bagaimana proses pembelajaran 

yang diterima saat perkuliahan 

berlangsung? 

Santai. 

6. Apakah saudara nyaman dengan 

pembelajaran sejarah? 

Nyaman sekali. 

7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Lumayan, karena pelajaran sejarah 

itu banyak hafalan. 

8. Apakah saudara ada kesulitan dalam 

proses belajar saat diruangan? 

Ada kurangnya pemahaman. 
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9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama kepada 

mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar? Bagaimana 

carannya? 

Tidak ada. 

10. Apa yang saudara sukai dari mata 

pelajaran sejarah? 

Kunjungan objek sejarahnya. 

11. Apakah saudara benar-benar ingin 

menjadi guru sejarah? 

Iya. 

12. Apakah saudara pernah mendengar 

diluar sana orang menganggap 

sejarah itu membosankan? 

Bagaimana cara menanggapi hal 

tersebut? 

Pernah, tapi pelajarannya sangat 

menyenangkan bisa mengetahui 

berbagai hal tentang sejarah. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di 

prodi pendidikan sejarah? 

Laboratorium, komputer, perpus, 

LCD. 

14. Apakah saudara bangga masuk prodi 

pendidikan sejarah? 

Bangga.  

15. Apakah saudara meminati prodi 

pendidikan lain selain pendidikan 

sejarah? 

Iya. 

Nama : Desi Tri Susilowati 

Nim : 3101410090 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara memilih 

prodi pendidikan sejarah? 

Sesuai dengan kemampuan dan prestasi 

sewaktu belajar di SMA. 

2. Bagaimana pendapat saudara 

tentang prodi pendidikan 

sejarah? 

Secara realitas fakta dilapangan seya rasa 

prodi pendidikan sejarah cukup baik, dari 

aspek kinerja dosen, sarana, dan 

prasarana penunjang perkuliahan, koleksi 

buku-buku dan kempetensi dan kapasitas 

dosen, namun anehnya prodi pendidikan 

sejarah akreditasinya B. 

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Sering meakukan kajian peninggalan 

sejarah dibeberapa objek sejarah, 

sehingga mahasiswa dapat diajak lebih 

dekat dengan objek. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Kekurangannya menurut saya sarana 

penunjang seperti museum mini sejarah 

yang koleksinya masih kurang. 

5. Bagaimana proses pembelajaran 

yang diterima saat perkuliahan 

berlangsung? 

Sesuai dengan kontrak perkuliahan, RPP 

maupun silabus. 

6. Apakah saudara nyaman dengan 

pembelajaran sejarah? 

Nyaman atau tidak sering dipengaruhi 

oleh kinerja dosen dalam proses 

pembelajaran dan perkuliahan. 
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7. Apakah saudara antusias saat 

perkuliahan berlangsung? 

Antusias. 

8. Apakah saudara ada kesulitan 

dalam proses belajar saat 

diruangan? 

Tidak. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar? 

Bagaimana carannya? 

Tidak. 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Sejarah mampu menjadi guru dalam 

mengarungi kehidupan, berbagai 

peristiwa sejarah mampu menjadi 

pelajaran yang dapat kita petik 

hikmahnya. 

11. Apakah saudara benar-benar 

ingin menjadi guru sejarah? 

Tidak. 

12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana orang 

menganggap sejarah itu 

membosankan? Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Tidak hanya pernah, namun hampir 

semua kalangan mengatakan bahwa 

sejarah itu membosankan. Tanggapan 

saya justru itulah uniknya kita bergelut 

dalam sejarah, bagaimana proses dan 

cara kita bisa merubah dari yang tadinya 
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membosankan menjadi sesuatu yang 

menarik dan menyenangkan. Bila kita 

mampu melakukan itu, sejatinya kita 

mampu menjadi orang yang luar biasa 

dengan sejarah. 

13. Fasilitas apa sajakah yang ada di 

prodi pendidikan sejarah? 

Taman bacaan sejarah, laboratorium 

sejarah, ruang perkuliahan, gasebo, ruan 

micro theacing, dan lain-lain. 

14. Apakah saudara bangga masuk 

prodi pendidikan sejarah? 

Bangga. 

15. Apakah saudara meminati prodi 

pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Ada. 

 

 

 

 

Nama : Agung Wibowo 

Nim : 3101410098 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara 

memilih prodi pendidikan 

sejarah? 

Suka dengerin cerita. 
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2. Bagaimana pendapat 

saudara tentang prodi 

pendidikan sejarah? 

Baik, tapi untuk tahun ini dosen yang 

mengampu sangat sedikit, jadi dalam 

pembelajaran kurang maksimal. 

3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Mempelajari ehidupan masa lalu, sekarang 

dan masa depan dari berbagai aspek, jadi 

sangat komplek pembelajarannya. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Terlalu komplek apa yang pelajari hingga 

dalam pembelajaran harus dibuat semenarik 

mungkin. 

5. Bagaimana proses 

pembelajaran yang diterima 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

 

Cukup menyenangkan. 

6. Apakah saudara nyaman 

dengan pembelajaran 

sejarah? 

Dalam pembelajarannya sangat 

menyenangkan tapi dalam kelas kurang 

adanya sarana yang mendukung dalam 

pembelajaran. 

7. Apakah saudara antusias 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Antara antusias dan tidak, antusiasnya kalau 

jadwal kuliah pagi, tetapi kalau sudah 

menginjak jam 1 siang rasanya sudah beda 

sama yang kuliah pagi. 
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8. Apakah saudara ada 

kesulitan dalam proses 

belajar saat diruangan? 

Iya, tergantung mata kuliah, dan dosen yang 

mengajar. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar? Bagaimana 

carannya? 

Belum mengetahui hal yang seperti itu. 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Ceritanya. 

11. Apakah saudara benar-

benar ingin menjadi guru 

sejarah? 

Iya, guru sejarah yang kompeten. 

12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana 

orang menganggap sejarah 

itu membosankan? 

Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Sangat sering sekali. 

13. Fasilitas apa sajakah yang 

ada di prodi pendidikan 

sejarah? 

- LCD tapi kurang, ketika rusak tidak ada 

gantinya 

- kursi, kipas angin. 
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14. Apakah saudara bangga 

masuk prodi pendidikan 

sejarah? 

Sangat bangga sekali. 

15. Apakah saudara meminati 

prodi pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

Nama : Muchammad Imam Junaidi 

Nim : 3101410096 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa motivasi saudara 

memilih prodi pendidikan 

sejarah? 

Ingin membangun pola pikir tentang bangsa 

dan negara Indonesia. 

2. Bagaimana pendapat 

saudara tentang prodi 

pendidikan sejarah? 

Bagus. 
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3. Menurut saudara adakah 

keunggulan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Ada. 

4. Menurut saudara adakah 

kekurangan dari prodi 

pendidikan sejarah? 

Banyak, sebagian dosen dalam 

menyampaikan materi sering tidak jelas. 

5. Bagaimana proses 

pembelajaran yang diterima 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Kurang inovatif. 

6. Apakah saudara nyaman 

dengan pembelajaran 

sejarah? 

Kurang nyaman. 

7. Apakah saudara antusias 

saat perkuliahan 

berlangsung? 

Kadang antusias kadang tidak. 

8. Apakah saudara ada 

kesulitan dalam proses 

belajar saat diruangan? 

Ada. 

9. Apakah dosen memberikan 

bimbingan khusus terutama 

kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan 

Tidak. 
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belajar? Bagaimana 

carannya? 

10. Apa yang saudara sukai dari 

mata pelajaran sejarah? 

Penuh kontroversi. 

11. Apakah saudara benar-

benar ingin menjadi guru 

sejarah? 

Iya. 

12. Apakah saudara pernah 

mendengar diluar sana 

orang menganggap sejarah 

itu membosankan? 

Bagaimana cara 

menanggapi hal tersebut? 

Iya, harus bisa menanggapi secara inovatif. 

13. Fasilitas apa sajakah yang 

ada di prodi pendidikan 

sejarah? 

Media pembelajaran, museum mini sejarah. 

14. Apakah saudara bangga 

masuk prodi pendidikan 

sejarah? 

Bangga. 

15. Apakah saudara meminati 

prodi pendidikan lain selain 

pendidikan sejarah? 

Iya. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar 1. Jurusan Sejarah 

 

 
 

Gambar 2. Wawancara Dengan Mahasiswa Angkatan 2010 
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Gambar 3. Wawancara dengan mahasiswa angkatan 2010 

 

 
Gambar 4. Wawancara dengan mahasiswa angkatan 2010 
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Gambar 5. Lab. Komputer Jurusan Sejarah 

 

 
Gambar 6. Perspustakaan Jurusan Sejarah 

 


