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ABSTRAK 

Sri Hariyanti. 2009. Upaya meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Demak pada Pokok Bahasan Kemajuan Islam di Pulau Jawa Melalui 
Pemanfaatan Media Gambar dan Situs Masjid Demak sebagai Sumber Belajar. Skripsi. 
Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Situs Masjid Demak, Sumber Belajar. 
Prestasi Belajar Siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Demak belum optimal. Hasil observasi 
awal menunjukkan standar kompetensi ”Mendriskripsikan Perkembangan Masyarakat, 
Kebudayaan dan Pemerintahan pada Masa Kerajaan Islam serta Peninggalan-
peninggalannya” Tahun 2008/2009 untuk kelas VII masih sangat rendah yakni sebesar 
70,71, bahkan pada kelas VII A nilai rata-rata kelasnya 62. Hal tersebut dikarenakan 
kurangnya variasi sumber dan media belajar peninggalan kerajaan bercorak Islam serta 
kurangnya partisipasi aktif siswa. Memperhatikan kondisi tersebut kelas VII A belum 
memenuhi standar kriteria ketuntasan belajar sama dengan atau lebih dari 70, sehingga 
perlu diambil tindakan kelas. 
Rumusan masalah dari pemikiran tersebut adalah Apakah pemanfaatan media gambar dan 
situs Masjid Demak dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Demak pada pokok bahasan ”Peninggalan-peninggalan Kerajaan Bercorak 
Islam. Rumusan masalah ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi 
belajar sejarah siswa kelas VII A, agar dikelas tersebut menjadi lebih berkualitas secara 
keseluruhan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan memanfaatkan situs 
Masjid Demak sebagai sumber belajar meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap 
materi sejarah. Penelitian ini terbagi menjadi 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Demak 
mempunyai kemampuan dalam mengerjakan soal-soal materi sejarah dan memecahkan 
masalah baik secara individu maupun kelompok pada mata pelajaran sejarah. 
Hasil penelitian tindakan kelas pemanfaatan situs Masjid Demak sebagai sumber belajar 
sejarah kelas VII A SMP Negeri 2 Demak mengalami peningkatan hasil belajar di 
bandingkan pembelajaran sebelumya. Sebelum diberi pembelajaran hasil belajar siswa 
menunjukkan keterlibatan aktif siswa hanya 25% dan nilai ulangan rata-rata kelas 62 
dengan ketuntasan 14 siswa (35%). Setelah tindakan siklus I terjadi peningkatan 
keterlibatan aktif siswa 22 siswa antusias (60%) dan kenaikan nilai rata-rata 64 dengan 
tuntas belajar 24 siswa (70%). Pada siklus II hasil belajar siswa sesudah pemanfaatan 
pembelajaran siklus Masjid Demak menunjukkan peningkatan hasil belajar dengan 
keterlibatkan aktif siswa 34 siswa antusias (84%) dan kenaikan nilai rata-rata kelas 76.2 
dengan ketuntasan belajar 38 siswa (95%). Dengan demikian memanfaatkan situs Masjid 
Demak sebagai sumber belajar sejarah dapat meningkatkan keterlibatan aktif belajar 
siswa sehingga mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Demak. Melalui penelitian ini disarankan (1) Guru diharapkan mampu 
menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik untuk memanfaatkan sumber 
belajar yang lebih luas, inovatif, dan efektif untuk peningkatan pengetahuan pembelajaran 
sehingga peserta didik aktif dalam belajar. (2) Siswa berusaha untuk berperilaku 
kedisiplinan, semangat siswa ketika mengikuti ekstrakurikuler,keseriusan siswa untuk 
mengerjakan tugas, ketelitian siswa dalam mengelola sarana belajarnya, kebiasaan siswa 
dalam mengajukan pertanyaan dikelas, dan ketepatan siswa untuk hadir disekolah. (3) 
Sekolah-sekolah harus menyediakan unsur peralatan dan sarana pendidikan. Sehingga 
dapat dicermatiketika guru sedang mengajar. Dengan tujuan meningkatkan mutu hasil 
belajar, yang dapat diamati guru, siswa atau keduanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan bermutu, jika proses belajar-

mengajar berlangsung secara menarik dan dapat memotivasi sehingga peserta 

didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. 

Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang 

bermutu dan relevan dengan pembangunan  

Pada pengembangan sumber belajar, guru di samping harus mampu 

membuat sendiri alat pembelajaran dan alat peraga, juga harus mendayagunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar yang lebih konkret (Mulyasa, 2006 :157). 

Pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan dalam 

pendidikan sejarah  melalui pemanfaatan keadaan alam, kondisi sosial dan budaya 

yang berkembang di masyarakat, peninggalan-peninggalan bukti sejarah peristiwa 

silam dan sebagainya. Untuk kepentingan proses belajar mengajar diupayakan 

peningkatan pengetahuan guru untuk menuju pada guru yang kreatif dan 

professional, terutama dalam pengadaan serta pendayagunaan fasilitas dan sumber 

belajar secara luas, untuk pengembangan kemampuan peserta didik secara 

optimal. 

Dientje Borman (1988:2) menyebutkan bahwa pada hakekatnya mengajar 

adalah membelajarkan siswa. Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar siswa 

perlu diberi fasilitas, kesempatan, dorongan, dan bimbingan agar dapat 
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memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada semaksimal mungkin. Hal ini 

disebabkan proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu komunikasi 

antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, dan antara siswa dan lingkungan. 

Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat penting antara lain dalam 

menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. 

Berbagai macam metode pengajaran pun dapat dipergunakan dalam pengajaran  

sejarah. Interaksi antara guru dan siswa perlu didukung oleh media karena fungsi 

media antara lain merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

Pemanfaatan lingkungan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar 

sejarah akan menimbulkan persepsi yang positif dan membuat partisipasi siswa 

cukup tinggi di dalam ikut melestarikan (Semiawan, 1992: 100). Tanggapan 

positif dan munculnya keaktifan siswa ini merupakan faktor penentu juga bagi 

keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian diharapkan prestasi siswa melalui 

pemanfaatan sumber belajar situs sejarah akan meningkatkan prestasi mereka. 

Kabupaten Demak sebenarnya mempunyai banyak situs sejarah; Masjid 

Demak, makam raja-raja Demak, Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Menapak 

situs sejarah di Demak sebagai wahana pendidikan untuk pembelajaran di sekolah 

bisa dilakukan dengan menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah.  

Situs-situs sejarah di Demak mempunyai keunikan dan kekhasan bagi para 

peneliti sejarah dan arkeologi di Demak. Karena situs masjid Demak menjadi 

bukti sejarah peralihan budaya Hindu dan Budha menuju Islam, contohnya ketika 

Kerajaan Majapahit runtuh semua benda peninggalan-peninggalan zaman 
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Majapahit dialihkan ke Kerajaan Demak Sumber media pembelajaran sejarah bisa 

dilakukan dengan studi lapangan agar siswa dapat lebih berinteraksi. Pemanfaatan 

sumber belajar ini bisa menggunakan foto atau gambar situs-situs Demak  sebagai 

pembelajaran siswa di sekolah. Selama ini siswa hanya belajar lewat buku di 

perpustakaan sehingga jenuh. Hal ini dibuktikan dengan sepinya perpustakaan 

sekolah oleh pengunjung. Sekali waktu tidak ada salahnya menjelajah situs 

sejarah di Demak. Selain untuk memperluas pengetahuan, juga untuk melestarikan 

warisan budaya nenek moyang. 

Dalam membahas ekologi Demak, De Graaf juga menulis bahwa letak 

Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. 

Karena selat yang ada di depannya cukup lebar sehingga perahu dari Semarang 

yang akan menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui Demak. Baru 

abad ketujuh belas selat Muria tadi tidak dapat dipakai sepanjang tahun, karena 

pada musim kemarau menjadi dangkal. Jika pada musim penghujan perahu kecil 

masih dapat berlayar dari Jepara menyusuri selat Muria sampai Juwana. Dengan 

semakin buntunya hubungan perairan selat Muria karena adanya pelumpuran. 

Pada tahun 1657 Tumenggung Pati pernah merodikan rakyatnya untuk menggali 

terusan penghubung antara Pati dengan Demak agar Juwana tetap menjadi pusat 

perdagangan.  (Haryadi, 2002: 4). 
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Gambar 1.1 
Peta Wilayah kekuasaan kerajaan Demak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http//www.petademak.go.id/ 

Menurut babat tanah Jawa berdirinya tempat yang bernama Demak karena 

Raden Patah diperintah oleh gurunya (Sunan Ampel) agar merantau ke barat dan 

bermukim si sebuah lokasi yang terlindung tanaman Gelagah Wangi. Dicapainya 

daerah tersebut yang letaknya berada di muara sungai Tuntang dan sumber airnya 

ada di lereng gunung Merbabu.  

Melalui pemberian kesadaran kepada siswa tentang arti penting pelestarian 

benda-benda bersejarah maka akan tambah kesadaran siswa untuk melestarikan 

guna perkembangan sejarah yang akan datang. Maka, peninggalan-peninggalan 

sejarah itu sangat berguna tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi 

pendidikan generasi muda. Seperti diketahui banyak tradisi dan peninggalan 

sejarah yang mempunyai nilai budaya yang tinggi tetapi dipelihara dan dibina 

untuk memperkaya dan memberi corak kebudayaan khas nasional khususnya 

kebudayaan kabupaten Demak. Misalnya, grebeg besar, yang diisi dengan upacara 

penjamasan Kotang Onto Kusumo, dan keris kyai carubuk. Namun demikian, 
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dalam pelaksanaannya di sekolah khususnya SMP Negeri 2 Demak masih belum 

dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar siswa. Hal ini mengakibatkan 

siswa tidak mengetahui sejarah lokal di wilayah Demak sendiri. 

Masjid agung demak merupakan living monument dan sebagai museum, 

menyimpan benda bukti sejarah purbakala. berupa artefak/bangunan. Masjid 

ciptaan Wali 9, dengan seluruh piranti alat kelengkapan yang masih ada sampai 

saat ini, seperti: Kentongan dan Bedug Wali abad XV, delapan soko guru bekas 

Pendopo Majapahit abad XIV; Pintu Bledeg abad XV, ciptaan Kie Ageng Selo, 

Empat Soko Guru bergaris tengah 90 cm termasuk pelipit pelindung vandalisme, 

tinggi soko masing-masing 1630 cm merupakan wakaf dari (1) Sunan Ampel, 

Surabaya, Jatim (2) Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jabar (3) Sunan Bonang, Tuban, 

Jatim, dan (4) Sunan Kalijaga, Kadilangu, Demak, Jateng (tersebut terakhir 

dikenal dengan nama Soko Tatal). Masih banyak lagi, antara lain berupa: hiasan 

porselin dari Putri Campa, gentong kong dari dinasti ming abad xiv, kaligrafi 

ilahiyyah, surya majapahit, akar mimang, danmapr kencana abad xiv/mimbar 

(sekarang), maksuroh/kholwat, situs kolam wudhu abad xv. beberapa kitab suci 

dan tafsir qur’an, tulisan tangan termasuk dari sunan bonang, raden mahdum 

ibrahim dan makbaroh/makam/jirat kubur pada shuhada’ (sunan/wali, sultan, 

pangeran, patih, tumenggung, auliya’ dan lain-lain). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan melakukan 

wawancara dengan guru sejarah dan beberapa murid bahwa materi Sejarah 

Indonesia  tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia khususnya abad 14-

15 merupakan salah satu materi sejarah yang diberikan di SMP kelas VII. A. 
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Kenyataannya dalam mempelajari materi tersebut banyak siswa yang belum atau 

kurang menguasai materi dikarenakan materi sejarah Indonesia  secara optimal 

karena penyampaian yang kurang menarik. Oleh karena itu diperlukan usaha 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi ini. Selama ini proses 

pembelajaran yang ditemui masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional (ceramah) yang sifatnya monoton. Proses pembelajaran yang seperti 

ini, masih kurang dipahami oleh siswa saat menerima materi yang diajarkan oleh 

guru, sehingga mengakibatkan prestasi belajar yang dihasilkan masih rendah, 

tidak seperti yang diharapkan untuk mencapai prestasi belajar siswa pada ulangan 

harian sejarah pokok bahasan sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia.  

Memperhatikan kondisi tersebut perlu kiranya diambil tindakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada kelas tersebut. Adapun kriteria ketuntasan 

belajar sejarah materi kerajaan Islam di Indonesia yaitu 6,0, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa kelas VII A belum mencapai ketuntasan. Ini membuktikan 

bahwa pembelajaran sejarah pada pokok bahasan perkembangan Islam masih 

kurang. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang melibatkan siswa 

lebih aktif dalam kelas. Oleh karena itu diperlukan suatu media situs Demak  

untuk pembelajaran dalam pemahaman sejarah. Dengan adanya media ini 

diharapkan siswa bisa mengetahui lebih dalam tentang penggambaran 

pembelajaran sejarah  khususnya materi kerajaan Islam di Indonesia sehingga 

mempermudah pemahaman belajar sejarah. 

Dalam pendidikan sekarang ini hendaknya siswa dapat berpartisipasi aktif 

sedemikian hingga melibatkan faktor kognitif, afektif, psikomotor dalam 
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belajarnya. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa setiap pengajaran 

sejarah harus diarahkan untuk pengembangan daya aktivitas siswa baik mental 

maupun fisik. Dalam hal ini, media situs Demak merupakan salah satu pendekatan 

belajar supaya siswa perlu dilatih untuk meningkatkan daya nalar serta daya 

analisisnya, jadi tidak sekedar menghafal fakta (role learning) seperti yang sering 

dipersepsikan terhadap tujuan pembelajaran sejarah. Melalui pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan media situs Demak diharapkan akan menjadi 

pembelajaran yang lebih efektif dari pada metode ceramah yang biasa diterapkan 

oleh guru terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah Indonesia 

pada sub kompetensi kerajaan Islam di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah pemanfaatan media gambar dan situs Masjid Demak 

dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Demak pada pokok bahasan kerajaan Islam di Pulau Jawa sebagai sumber belajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Demak pada pokok bahasan kerajaan 

Islam di Pulau Jawa melalui pemanfaatan media gambar dan situs Masjid Demak 

sebagai sumber belajar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis sebagai calon 

pendidik dalam pembelajaran sejarah dengan memilih metode 

pembelajaran yang sesuai atau yang lebih efektif. 

b. Sebagai input pertimbangan bagi sekolah dalam menentukan kebijakan 

atau keputusan dalam rangka meningkatkan prestasi atau hasil belajar 

siswa dengan memberikan informasi tentang sumber belajar situs Demak. 

c. Secara konseptual penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan tentang sejauh mana sumber belajar situs Demak 

pada mata pelajaran sejarah Indonesia pada umumnya dan perkembangan 

Islampada khususnya agar mencapai prestasi yang lebih optimal, serta 

dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu dengan 

pendekatan situs sejarah yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang 

belum dikaji dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Guru dapat memberikan masukan dan bimbingan pada siswa yang 

memiliki prestasi yang rendah untuk mata pelajaran sejarah Indonesia  

pokok bahasan perkembangan Islam agar menjadi lebih baik. 

2) Sebagai bahan informasi guru atau pendidik dalam memilih 

pendekatan atau metode pembelajaran yang lebih tepat dengan 

melibatkan partisipasi aktif siswa. 
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b. Bagi Siswa 

1) Dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

baik secara individu maupun kelompok pada mata pelajaran sejarah. 

2) Siswa dapat belajar lebih aktif dalam belajar dengan cara belajar 

mandiri yang dapat menumbuhkan prestasi belajar. 

3) Mengatasi kejenuhan siswa dalam penyerapan materi khususnya mata 

pelajaran sejarah. 

4) Siswa dapat mengetahui sumber-sumber sejarah di daerah Kabupaten 

Demak. 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbang saran dalam 

penerapan metode pembelajaran yang sesuai dalam memajukan dunia 

pendidikan. 

2) Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam menambah 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini dan agar tidak 

meluas sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul 

maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi yaitu hasil yang telah dicapai setelah mengerjakan atau melaksanakan 

pekerjaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah penguasaan 
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pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukan oleh nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru 

(Poerwadarminto, 1983:787). 

Prestasi belajar dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Tes prestasi belajar untuk mengukur penguasaan tertentu 

sebagai hasil  proses belajar (Sudjana, 1989 : 100). 

Prestasi belajar IPS Sejarah yaitu hasil yang telah dicapai atau yang telah 

dilakukan atau dikerjakan, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman 

dan pelatihan atau berusaha, berlatih dan sebagainya supaya mendapat kepandaian 

(Poerwadarminto, 1983: 108). Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

yakni hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

mata pelajaran sejarah pada waktu tertentu yang diwujudkan dalam bentuk nilai. 

Dalam penelitian ini nilai belajar diperoleh dari tes yang dilakukan oleh guru 

dengan pokok bahasan proses perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan pada masa Islamserta peninggalan-peninggalannya, melalui 

pendekatan pembelajaran Situs Demak sebagai sumber belajarnya. 

2. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Bercorak Islam  

Peninggalan-peninggalan kerajaan bercorak Islam yaitu bahan pembelajaran 

sejarah tentang zaman perkembangan Islam merupakan kajian yang bermula sejak 

perjalanan Islam dari kedatangan di Indonesia sampai pengaruhnya dalam 

perkembangan di Indonesia.   
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3. Sumber Belajar 

Menurut Arif S. Sadiman (dalam Rohani, 2004: 161) sumber belajar adalah 

sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan 

atau memudahkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar yang dimaksud adalah sesuatu yang dipergunakan dalam 

kegiatan belajar mata pelajaran sejarah guna memperoleh informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan ketrampilan peserta didik dalam rangka meningkatkan prestasi. 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk memperjelas garis besar dari penyusunan skripsi ini maka penulis 

mencantumkan sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunannya 

sebagai berikut: 

1. Bagian awal terdiri dari: halaman judul, sari, halaman pengesahan, moto, dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari: 

BAB I. Pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II. Landasan Teori dan Hipotesis, terdiri dari tinjauan tentang situs 

Demak , pembelajaran sejarah di SMP, sumber belajar sejarah, media 

pembelajaran sejarah, situs sejarah sebagai sumber media pembelajaran 

sejarah dan prestasi belajar.  
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BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, subjek 

penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan 

keabsahan data, teknik analisa data, dan indikator keberhasilan. 

BAB IV. Hasil Penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang laporan hasil 

penelitian, terdiri atas hal-hal yang menyangkut deskripsi obyek obyek 

penelitian, penyajian dan analisis data, dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V. Penutup, menguraikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil 

penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran. 

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1.  Hakekat Pembelajaran 

 Pengertian pembelajaran menurut Hamalik (2001:57) adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Unsur material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, 

slide, film, audio, dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang 

kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer (multimedia). Unsur prosedur 

meliputi ; jadwal, metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan 

sebagainya. 

 Berdasarkan uraian di atas maka terungkap banyak komponen yang 

terlibat dalan proses pembelajar. Unsur-unsur yang terlibat tersebut sangat 

komplek dan terkait satu dengan lainnya baik berupa perangkat lunak seperti 

program, tujuan, dan strategi pembelajaran maupun berupa perangkat keras seperti 

sarana dan prasarana gedung sekolah, laboratorium dan media. 

 Unsur media sebagai salah satu unsur dalam pembelajaran tetap 

memegang peranan penting. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan inti  pembelajaran 

yang berupa proses belajar dari siswa dan penerapan strategi pembelajaran dengan 

penggunaan alat bantu pembelajaran (media) oleh guru yang saling berinteraksi 

dalam suatu lingkungan belajar. 



14 

 

 Perlunya kegiatan proses interaksi dalam pembelajaran juga di tegaskan  

di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Kegiatan pembelajaran  tidak sekedar menstranfer pengetahuan pada 

siswa dengan memandang siswa seperti bejana atau botol kosong yang harus diisi 

begitu saja. Akan tetapi  lebih dari itu proses pengajaran  hendaknya 

memungkinkan terjadinya proses interaktif dan adanya pengalaman belajar siswa 

secara optimal. Dalam proses pembelajaran mestinya berlaku pula perumpamaan 

bahwa untuk melatih kemandirian seseorang adalah memberikan kail pada orang 

itu dan bukannya hanya sekedar memberikan ikannya.. Dalam hal ini siswa tidak 

hanya berperan sebagai penerima informasi berupa pengetahuan tetapi justru 

harus mencari dan menemukan pengetahuan tersebut . Oleh sebab itu proses 

pengajaran harus diciptakan terjadinya proses belajar tersebut secara interaktif. 

Dalam hal ini Gulo (2004:8) menjelaskan bahwa mengajar adalah usaha untuk 

menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar 

secara optimal.  

 Mulyasa (2004:100) menjelaskan pembelajaran pada hakekatnya adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 

tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 
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 Adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik dari peserta didik 

memberikan implikasi pada hasil pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya 

keberhasilan pembelajaran akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan 

secara luas. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya proses pengajaran 

harus direncanakan dengan baik melalui  strategi pembelajaran yang sistematis. 

Menurut Sukamto (2004:2) trend baru strategi pembelajaran meliputi: 

mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menekankan pendekatan inter-

dan multi-disipliner, meningkatkan partisipasi subyek didik (active learning). 

Mengelola dengan baik keterkaitan yang jelas dan sistematis antara hasil belajar, 

mutu, dan motivasi, serta menggeser fokus dari “mengajar” menjadi “belajar”.  

 Berdasarkan uraian di atas maka pembelajaran harus meningkatkan 

partisipasi siswa serta adanya keterlibatan  sumber-sumber belajar yang variatif 

dan interaktif. Suasana demikian dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan 

teknologi dalam pembelajaran seperti pemanfaatan komputer. Dengan bantuan 

perangkat komputer maka dapat dirancang media pembelajaran yang variatif 

dalam bentuk multimedia. Hal demikian tidak lain agar proses pembelajaran dapat 

efektif dan berkualitas.  

 Proses pembelajaran dapat efektif dengan mengembangkan sikap positif 

siswa, menciptakan kebiasaan berpikir positf, dan kemampuan dalam 

mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya.  Hal ini seperti dijelaskan 

Sukamto (2004:3)  bahwa pembelajaran akan efektif bila berhasil memadukan 

lima dimensi yaitu; sikap dan persepsi yang positif untuk memfasilitasi proses 

belajar yang efektif, pemerolehan dan pengintegrasian ilmu pengetahuan yang 
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terdahulu (constructivisme), pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, 

penerapan/penggunaan ilmu pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan 

berpikir produktif. 

 Menurut Mulyasa (2004:101), proses pembelajaran dikatakan efektif 

apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun 

sosialnya. Selanjudnya  menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran dapat dilihat 

dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 

(75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan minat yang positif pada 

diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%).  

 Mulai tahun 2004 ini pemerintah memberlakukan kurikulum baru yaitu 

kurikulum 2004 atau disebut juga kurikulum berbasis kompetensi. Pemberlakuan 

kurikulum 2004 ini tidak lain adalah sebagai upaya  agar mutu pendidikan dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan 

penguasaan kompetensi tertentu. Hal ini sesuai pengertian KBK yang 

disampaikan Mulyasa (2004:39), bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi 

tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 
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 Hakekat pembelajaran dititik beratkan pada berlangsungnya  proses 

belajar dari siswa secara interaktif sehingga memperoleh pengalaman belajar 

secara langsung dan bukan sekedar trasfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 

Proses pembelajaran juga ditekankan pada pengembangan dan penguasaan 

kompetensi tertentu oleh peserta didik. Hal demikian tentunya harus dipahami 

semua pihak terutama guru sebagai pelaksanan digaris depan dalam mengelola 

proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.  

2.  Hakekat Belajar 

 Pengertian belajar menurut Gagne seperti yang diungkap Dahar 

(1996:11) adalah suatu proses dimana suatu organisma berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman.  Purwanto (1997:84) menyimpulkan ciri-ciri belajar 

sebagai berikut: belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, suatu 

perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, untuk disebut belajar 

maka perubahan itu harus relatif mantap; harus merupakan akhir dari pada suatu 

periode waktu yang cukup panjang, tingkah laku yang mengalami perubahan 

karena belajar menyangkut beberapa aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis 

seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

 Menurut Gagne seperti yang diungkap Dimyati (2002:10) bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

 Berdasarkan uraian di atas maka siswa dalam proses belajar akan 

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sehingga mengalami 
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perubahan tingkah laku. Perubahan yang diharapkan dalam proses belajar sudah 

semestinya adalah perubahan yang lebih baik. Perubahan-perubahan tingkah laku 

tersebut terjadi dari adanya proses latihan dan pengalaman. Berdasar konsep 

tersebut maka dalam belajar juga dihasilkan perkembangan seperti pengertian, 

pengetahuan dan pemecahan suatu masalah/berpikir sebagai kompetensi kognitif, 

keterampilan dan kecakapan sebagai kompetensi psikomotorik, tingkah laku atau 

sikap sebagai kompetensi afektif.  

 Belajar adalah kegiatan  yang  memerlukan perencanaan dengan 

memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar. Menurut Hamalik 

(2001:50) terdapat lima unsur yang terkait dalam proses belajar yaitu : motivasi 

belajar, bahan belajar, alat bantu belajar (media), suasana belajar, dan kondisi 

subyek yang belajar. 

 Guru dalam merencanakan proses pembelajaran hendaknya 

memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar di atas. Adanya 

motivasi belajar dari siswa akan memberikan penguatan dalam belajarnya karena 

siswa akan lebih bersemangat untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses 

belajar. Dengan demikian proses pembelajaran harus dapat membangkitkan 

motivasi dan menumbuhkan sikap perilaku positif siswa tersebut. Guru juga 

hendaknya menyiapkan bahan belajar yang melibatkan berbagai sumber belajar 

sehingga mampu membangkitkan kreativitas siswa dalam belajar dan dapat 

mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya.  

 Belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku 

melalui pengalaman. Dengan demikian  sudah seharusnya  bahwa pembelajaran 
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ditujukan agar terjadi perubahan-perubahan tingkah laku dari siswa baik berupa 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun keterampilan (psikomotor). Hal 

ini sesuai dengan  Bloom (Gulo, 2004:50), bahwa tujuan pengajaran meliputi tiga 

kawasan (domain) yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 Berdasarkan uraian di atas maka hakekat belajar adalah suatu proses 

kegiatan yang interaktif dan bersinergi untuk memperoleh pengalaman belajar 

berupa kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya siswa dapat 

mengaplikasikan hasil belajar secara integral dalam berbagai aspek kehidupan 

Setiap kajian atas suatu masalah diperlukan landasan teori yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah ilmiah agar dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian yang diinginkan. Kajian atas upaya meningkatkan prestasi belajar 

sejarah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Demak melalui pemanfaatan situs 

Demak  sebagai sumber belajar jelas menggunakan bahan sebagai berikut: 

1. Situs Demak  

Demak adalah sebuah kabupaten di pantai utara Jawa Tengah. Kabupaten 

Demak dan sekitarnya dalam sejarah Indonesia  masih merupakan daerah belum 

banyak dikenal umum padahal di daerah Demak mempunyai letak yang strategis 

bila dilihat dengan kacamata pandangan histories, daerah tersebut sangat 

mencurigakan. Bagaimanapun daerah Demak  pasti sudah mempunyai 

kebudayaan walaupun dari tingkat yang sederhana. 

Berdasarkan keterangan dari juru kunci makam Sentono Ratu kauman, 

Demak, bahwa nama Bintoro diambil dari nama pohon Bintaro yang dulu pernah 

tumbuh di sekitar hutan Gelagah Wangi (Demak). Ciri-ciri pohon Bintaro mulai 
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dari batang, daun dan buganya seperti pohin kamboja, hanya saja buahnya 

kelihatan sangant menonjol (seperti buah apel). Sedangakan buah kamboja itu 

sendiri keadaannya sangat dihortmati oleh orang-orang yang beragama Hindhu. 

Jadi pemberian nama Bintoro atau Bintaro pada sebuah Kasultanan yang 

diperintah oleh Raden Patah hendaknya benar-benar diperhatikan oleh masyarakat 

Jawa yang pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu. Pemberian nama 

Bintoro itu sendiri Raden Patah sepertinya meniru apa yang telah dilakukan oleh 

kakek moyangnya (Raden Wijaya), yang pada waktu mendirikan kerajaan 

Majapahit mengambil nama satu buah Mojo dihutan Tarik yang rasanya pahit. 

Akhirnya kita kenal sekarang menjadi nama Kerajaan Majapahit. 

Mengenai kata Demak, Prof. Dr. Hamka menafsirkan dari kata Arab 

“Dama” yang artinya mata air, sebab agama Islam disiarkan dari tempat itu. 

Selanjbahwa Demak dari bahasa Arab lain, yaitu “Dhima’in” yang artinya Rawa-

rawa. Tutnya penulis Sholihin Salam menjelaskan etapi menurut Prof. Slamet 

Mulyana lain lagi, Demak diartikan Anugrah, yaitu anugrah dari Prabu Brawijaya 

V kepada Raden Patah mengenai bumi bekas hutan Gelagah Wangi. Dasar 

etimologisnya adalah Kitab Kekawin Ramayana yang berbunyi “wineh demak 

apwo yotho karamannyo”. 

Sultan R. Fattah Al Akbar Sayyidin Panoto Gomo, adalah seorang amirul 

mukminin yang alim, adil dan bijaksana. Meski pemerintahan R. Fattah tergolong 

“baldatun toyyibatun warobbun ghofur”, pernah mendapat cobaan, ujian yang 

dapat dikategorikan sebagai teror kepada Kasultanan Bintoro, oleh salah seorang 

Wali 9. yaitu Syeikh Siti Jenar, yang dianggap sangat menyimpang dari ajaran Al 



21 

 

Qur’an dan Hadits, sesat dan menyesatkan orang banyak. Hal ini dapat dilihat dari 

IJMA’ dan KIAS (persesuaian pendapat para Wali dan Hukum Islam).  

Hikayat Berandal Lokajaya (R. Syahid/R. Joko Setyo/Syeh Melayu/Sunan 

Kalijaga) adalah seorang putra Adipati Wilotikto dari Kerajaan Majapahit di 

Tuban. Konon setelah R. Lokajaya bertobat, kemudian berguru lebih dari tiga 

tahun kepada Sunan Bonang (R. Mahdum Ibrahim bin R. Ahmad 

Rahmatullah/Sunan Ampel). Dalam rangka mengemban amanat guru, untuk 

meraih Iman Hidayat/Hidayatullah, R. Lokajaya harus tunaikan ibadah haji ke 

Baitullah Makkah dengan mensucikan jiwa raga secara sempurna dan penuhi 

syarat, rukun dan wajib haji tanpa cela. Dalam perjalanan ke tanah suci ditempuh 

dengan menyusuri tanah ngere naik turun gunung dan menyeberangi lautan. Di 

tengah samudera R. Lokajaya bertemu, kemudian berguru kepada Sang 

Mahyuningrat yang dikenal dengan sebutan Nabi Khidzir a.s. (Suluk Linglung 

Syeh Melayu – Pujangga Imam Anom).  

Islam percaya, bahwa kehidupan manusia dan seterusnya termasuk sejarah 

merupakan rahasia Tuhan Allah SWT. Akan halnya r. Mas karebet/r. Jaka tingkir, 

beliau itu ternyata putra Ki Kebo Kenongo/Ki Ageng Pengging yang mbalelo, 

pada zaman R. Fattah berkuasa (Demi pesan politik Hindu Budha dengan Islam). 

Akan tetapi, R. Jaka Tingkir putra Ki Kebo Kenongo yang dijuluki Sultan Raden 

Hadiwijaya, adalah anak, menantu Sultan IV di Pajang, tahun 1560 – 1582 M. Di 

mana sejak Sultan II R. Trenggono wafat dalam perang 1546 M, terjadi jead 

kekuasaan selama ± 14 tahun atau Kasultanan Bintoro jomplang karena 

perselisihan keluarga Kraton.  
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Gambar 1.2 
Peta Kabupaten Demak tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber http//www.petademak/go.id/  

2. Pembelajaran Sejarah di SMP 

a. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah 

Sejarah adalah mata pelajaran yang mananamkan pengetahuan dan nilai-

nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan 

dunia dari masa lampau hingga masa kini. Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan 

agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. 

Melalui pengajaran sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk 

berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang 

dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan 

masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan 

menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. 

Pengajaran sejarah juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragaman 
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pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang 

yang berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun 

pengetahuan, serta pemahaman untuk menghadapi masa yang mendatang 

(Kasmadi,2003). Di samping itu pengajaran sejarah juga berfungsi untuk 

menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah 

dalam menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, 

masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia    ( Kasmadi, 2003). 

Pendekatan pengajaran sejarah menekankan pada aspek prosesual yang 

berpangkal pada masa kini, karena masa lampau bukan sesuatu yang terpisah dari 

umat manusia, para siswa dan lingkungan sehari-hari. Sejarah atau masa lampau 

harus dipahami sebagai sesuatu yang terus hidup atau menjadi bagian dari sesuatu 

yang menyejarah. Para siswa belajar tentang masa lampau untuk memahami apa 

yang sedang dialami dalam keseharian. 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan 

apresiasi dan kreativitas guru. Guru sejarah perlu memahami jiwa, visi, misi 

kurikulum yang berlaku, perspektif, dan pendekatan masing-masing satuan 

pendidikan, menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa, memanfaatkan media belajar serta obyek yang tersedia secara 

optimal. 

b. Pengajaran Sejarah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 7 dijelaskan bahwa pendidikan 

sejarah pada tingkatan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, sebagai bagian dari IPS. 
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Kompetensi pendidikan sejarah yang tercantum dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kurikulum yang telah dikembangkan oleh tim pengembang 

kurikulum pendidikan sejarah di jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu 

kompetensi membaca, memahami, berkomunikasi, menghargai, menerapkan 

dalam kehidupan, berpikir historis dan penulisan (Hasan, 2007: 12).  

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 27 ayat (1) dan 

penjelasan pendidikan sejarah adalah bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan kajian IPS dimaksudkan 

untuk “mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis 

peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat”. Penjelasan ini merupakan 

materi pendidikan sejarah sebagai materi kurikulum dari SD sampai SMA 

walaupun harus disadari nama pelajarannya mungkin IPS, sejarah atau lainnya 

(Hasan, 2007: 9).  

Di SMP materi pendidikan sejarah mulai zaman prasejarah sampai dengan 

zaman yang paling terkini (reformasi). Pada SMP kompetensi dasar untuk stiap 

semester dikembangkan berdasarkan standar kompetensi sejarah, dan materi 

sejarah diberikan pada setiap semester. Urutan kronologis peristiwa sangat 

diperhatikan tetapi juga materi sejarah lokal mendapat tempat yang cukup. 

Hartono Kasmadi (2001: 155) menjelaskan pembelajaran sejarah pada 

tingkat Sekolah Menengah Pertama juga mengharapkan partisipasi siswa yang 

besar. pengajaran sejarah selalu tidak mengharapkan siswa pasif di kelas, tetapi 

akan selalu memberikan dorongan agar siswa aktif dalam mengembangkan fakta, 

pendapat, periode/waktu, dan sebagainya. Akan sangat terkait di sini mulai 
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diamatinya minat sejarah secara individual. Ketrampilan-ketrampilan dalam 

mengembangkan minat terhadap sejarah tidak saja terletak pada siswa tetapi juga 

tergantung pada kemampuan maksimal setiap pengajar sejarah. 

Pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sudah dapat 

diperhatikan bahwa siswa mulai didorong untuk belajar mandiri dan percaya pada 

kemampuan pribadinya. Kemampuan ini juga memperhatikan tingkat kematangan 

berpikir serta usia siswa sehingga tingkat kecakapan mereka akan bervariasi. 

3. Sumber Belajar Sejarah 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan sistem yang tidak dapat 

melepaskan diri dari beberapa komponen yang berinteraksi di dalamnya. Salah 

satu komponen yang penting dalam proses belajar mengajar adalah sumber 

belajar. Sumber belajar akan membantu siswa dalam memahami dan menangkap 

materi pelajaran. Seorang guru harus secara baik menguasai berbagai informasi 

dan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya yang ada kaitannya dengan materi 

yang akan disampaikannya. Pemanfaatan sumber belajar akan lebih 

menghidupkan kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain guru harus dapat 

menghubungkan antara materi pelajaran yang akan disampaikan dengan sumber 

belajar yang tersedia akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.  

Secara sederhana sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan dalam proses 

belajar mengajar (Mulyasa, 2003: 48).  



26 

 

Menurut Percival dalam bukunya Teknologi Pendidikan (1988: 124) 

sumber belajar (resource learning) adalah satu set bahan atau simulasi belajar 

yang dengan sengaja diciptakan agar siswa secara individual dapat belajar. Rohani 

(2004: 161) mengartikan sumber belajar dalam arti sempit adalah guru dan bahan-

bahan pelajaran atau bahan pengajaran baik buku-buku bacaan atau semacamnya. 

Sedangkan dalam arti luas sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang 

melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Menurut Sardiman 

(dalam Rohani, 2004: 161) sumber belajar adalah sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya 

proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan sumber belajar adalah 

sesuatu yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran guna memperoleh 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan peserta didik dalam rangka 

meningkatkan prestasi.  

b. Ketersediaan Sumber Belajar Sejarah 

Sebagaimana disebutkan oleh I Gede Widja (1989: 61-68) sumber belajar 

dalam pengajaran sejarah yang terpenting di antaranya yaitu: 

1) Peninggalan sejarah seperti jejak tertulis (dokumen) jejak benda dan jejak 

lisan. Jejak benda seperti candi, monumen, museum, jejak lisan, pelaku 

sejarah, tokoh pejuang. 
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2) Sumber belajar yang sudah tersedia yang tinggal memanfaatkan untuk 

pengajaran sejarah meliputi antara lain:  

a) Monumen 

Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa 

bersejarah pada suatu tempat. Di monumen digambarkan jalan peristiwa 

dalam bentuk relief.  

b) Perpustakaan 

Perpustakaan sebagai penyimpanan koleksi bahan pustakan yang diproses 

secara sistematis agar mudah dan cepat melayani kebutuhan pemakaian 

jasa perpustakaan koleksi perpustakaan menyangkut buku sejarah.  

c) Sumber Manusia 

Pelaku sejarah atau tokoh pejuang maupun seorang sejarawan serta 

seorang guru sejarah merupakan di antara sumber belajar sejarah. 

d) Situs Sejarah 

Peninggalan sejarah seperti situs purbakala, candi, masjid, kraton, makam, 

tokoh sejarah maupun sumber sejarah. Kompleks percandian menunjukkan 

bahwa wilayah tersebut merupakan pusat pengembangan dan kegiatan 

pada masa lalu atau zaman dahulu. Gedung bersejarah menunjukkan pula 

bahwa di situ pernah ada pusat aktivitas suatu masyarakat. Masjid 

bersejarah mengisyaratkan bahwa di situ juga pernah ada pusat 

pengembangan dan kegiatan para tokoh ulama atau wali dan lain-lain 

dalam mendalami agama Islam. Kraton menunjukkan sebagai suatu pusat 

pemerintahan dari suatu kerajaan.  
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e) Museum 

Merupakan tempat penyimpanan benda-benda peninggalan sejarah. Benda 

tersebut yang asli dan duplikat atau tiruan. Benda-benda sejarah itu 

misalnya miniatur suatu bangunan, fosil manusia, mata uang, dokumen, 

diorama, juga hasil suatu kebudayaan seperti 333 

kapak, alat angkutan, alat rumah tangga dan lain-lain.  

f) Masyarakat 

Masyarakat sebagai suatu sumber belajar menyimpan pesan-pesan sejarah 

yang berupa legenda, cerita rakyat, kisah-kisah kepahlawanan maupun 

pesan kebudayaan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka ketersediaan sumber belajar sejarah baik 

yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan luar sekolah yang 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar sejarah.  

c. Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Sejarah 

Dalam kegiatan belajar mengajar maka sumber belajar sejarah yang 

tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh guru sejarah.  

1) Pemilihan sumber belajar 

Memilih sumber belajar harus didasarkan atas kriteria tertentu yang secara 

umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. 
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a) Kriteria umum 

Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih berbagai 

sumber belajar misalnya: 

(1) Ekonomis 

Ekonomis dalam arti murah dan harganya tidak selalu rendah. Bisa saja 

pengadaan sumber belajar itu cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya dalam 

jangka panjang terhitung murah.  

(2) Praktis dan sederhana 

Praktis artinya tidak memerlukan pelayanan serta pengadaan sampingan 

yang sulit dan langka. Sederhana artinya tidak memerlukan pelayanan 

yang menggunakan ketrampilan khusus yang rumit. Semakin praktis dan 

sederhana sumber belajar tersebut semakin perlu diprioritaskan untuk 

dipilih dan digunakan.  

(3) Mudah diperoleh 

Sumber belajar yang tidak dirancang lebih mudah diperoleh asal jelas 

tujuannya dan dapat dicari di lingkungan sekitar. 

(4) Bersifat fleksibel 

Artinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, 

keinginan berbagai pemakai sumber belajar itu sendiri. 

(5) Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan 

Merupakan kriteria yang penting. Sering terjadi suatu sumber belajar 

mempunyai tujuan yang sesuai, pesan yang dibawa cocok, tetapi keadaan 
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fisik tidak terjangkau karena di luar kemampuan disebabkan oleh biaya 

yang tinggi dan banyak memakan waktu.  

b) Kriteria berdasarkan tujuan  

Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan antara 

lain adalah: 

(1) Sumber belajar guna memotivasi 

Memanfaatkan darmawisata, gambar-gambar yang menarik, cerita yang 

baik merangsang para siswa dalam mempelajari suatu program pelajaran. 

Pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan membangkitkan minat, 

mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas 

masalah, dan sebagainya. 

(2) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran 

Kriteria ini paling umum dipakai oleh para guru dengan maksud untuk 

memperluas bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan, 

sebagai kerangka mengajar yang sistematis.  

(3) Sumber belajar untuk penelitian 

Merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti 

dan sebagainya. Jenis sumber belajar ini diperoleh langsung dari 

masyarakat atau lingkungan. Sumber belajar yang dirancang dapat 

membantunya melalui rekaman audio maupun video. 

(4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah 

Sebelum memulai penelitian perlu memperhatikan masalah yang dihadapi 

cukup jelas sehingga bisa diperoleh sumber belajar yang tepat, 
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kemampuan untuk menyediakan sumber belajar, dan di mana bisa 

diperoleh sumber belajar tersebut. Mempertimbangkan bukti-bukti: 

keaktualan sumber belajar, jenisnya, sumber lain yang dapat dipakai. 

Membuat kesimpulan akan kebenaran kesimpulan yang diambil atas dasar 

sumber belajar tersebut.  

(5) Sumber belajar untuk presentasi 

Sumber belajar sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. 

Fungsi sumber belajar bukan sebagai penyampaian pesan atau informasi 

ataupun data, melainkan sebagai strategi, teknik, atau metode.  

2) Manfaat sumber belajar sejarah 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah secara baik dalam kegiatan belajar 

mengajar, akan memudahkan siswa menangkap cerita sejarah secara benar, dan 

bagi guru secara tidak langsung terbantu tugasnya dan akan menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang lebih efektif. 

Manfaat penggunaan sumber belajar sejarah bagi guru akan membiasakan 

untuk menguasasi materi yang tersimpan dalam sumber belajar dengan baik, 

sehingga sebelum kegiatan belajar mengajar guru akan menyiapkannya dengan 

sebaik-baiknya. Dengan sumber belajar sejarah guru dapat: 

a) Membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggambaran cerita 

sejarah yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 

b) Membiasakan guru untuk berpikir kritis karena seorang guru dalam 

pemanfaatan sumber belajar melibatkan aktivitas. 
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c) Mendorong dan memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga guru akan 

lebih menguasasi materi yang akan diajarkan.  

Penggunaan sumber belajar yang bervariasi dan sebanyak-banyaknya akan 

lebih menekankan upaya melakukan analisis sejarah daripada hanya ceramah dari 

guru yang hanya mengarahkan penyampaian fakta sejarah. Objek berbagai 

peninggalan sejarah seperti mata uang , alat sejarah, alat rumah tangga, relief, dan 

sebagainya, merupakan benda hasil kebudayaan masa lampau, akan sangat 

menarik jika guru menunjukkan dalam pelajaran di kelas. Begitu juga dengan 

model peninggalan sejarah tidak dapat dibawa ke dalam kelas sehingga tugas guru 

adalah membawa siswa ke museum atau ke tempat –tempat sejarah ( Kasmadi, 

1992 :4). 

3) Aktivitas siswa dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah 

Pemanfaatan sumber belajar perlu ditanamkan kepada siswa , baik melalui 

kegiatan di kelas maupun kegiatan di luar kelas, serta kegiatan mengisi waktu – 

waktu luang. Kegiatan tersebut dapat merupakan kegiatan tugas maupun kegiatan 

anjuran, aktivitas itu antara lain : 

a) Membaca 

Cara paling sederhana dalam mendapatkan informasi tentang peristiwa – 

peristiwa sejarah adalah melakukan kegemaran membaca. Membaca merupakan 

aktivitas untuk dapat memperoleh informasi yang ada tertulis dalam sumber 

belajar tersebut. Sumber belajar tersebut dapat berupa buku , majalah, surat kabar, 

buletin, biografi, ensiklopedi, dan media cetak lain. 
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b) Diskusi 

Cara penguasaan materi pelajaran melalui tukar pendapat diantara siswa 

dan juga dengan guru. Pesan pengajaran sejarah tidak selamanya diterima, kadang 

pesan tersebut berlawanan atau kontroversial dengan pesan yang diterima 

sebelumnya. Oleh karena itu diskusi dengan siswa maupun guru atau sumber 

belajar / sumber manusia yang lainnya dapat menghasilkan keputusan atau 

kesepakatan tentang pendapat yang sama. 

c) Meresum dan mengkliping informasi kesejarahan 

Mengumpulkan informasi kesejarahan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan media cetak untuk diresum atau dilakukan dengan mengkliping. 

Guru sejarah dapat memberi tugas kepada siswa memanfaatkan media cetak 

sebagai sumber belajar. 

d) Kunjungan dan mempelajari pelajaran sejarah 

Peninggalan sejarah merupakan informasi sejarah yang primer, ini dapat 

diperoleh melalui kunjungan ke tempat, tempat seperti museum, monumen atau 

situs sejarah yang ada di lingkungan sekitarnya seperti candi dan lain-lain. Benda- 

benda hasil kebudayaan masa lampau akan sangat menarik jika guru menunjukkan 

dalam pelajaran di kelas, model peninggalan sejarah yang dapat dibawa ke kelas 

sehingga tugas guru membawa siswa ke museum atau tempat-tempat bersejarah ( 

Kasmadi, 1992 :4). 

d. Proses Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah 

1. Langkah- langkah pemanfaatan sumber belajar yang dirancang untuk 

pengajaran sejarah 
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Langkah- langkah yang ditempuh guru dalam proses belajar mengajar 

sejarah dalam proses pemanfaatan sumber belajar sejarah yang dirancang adalah 

mengatur dengan perencanaan pengajaran, sebagaimana ditulis oleh Hartono 

Kasmadi (1980 : 7) sebagai berikut: 

Program media menyatu dnegan perencanaan pengajaran….langkah yang 
ditempuh secara urut adalah: a) Tujuan yang akan dicapai, b) Kondisi 
bagaimana yang diperlukan seubjek didik mencapai tujuan, c) Media / 
sumber belajar apakah yang dapat dipakai secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan.d) hasil belajar yang bagaimana harus diperoleh atau 
perubahan apa yang akan dialami peserta didik. 
 
Dengan tahapan yang harus dilakukan guru – guru sejarah dalam 

memanfaatkan sumber belajar yang dirancang khusus untuk mengajar sejarah 

adalah: 

a) Tahapan persiapan 

Setelah guru sejarah menganalisis tujuan pembelajaran, kegiatan siswa, 

dan metode mengajar yang diplih, maka selanjutnya guru memilih sumber 

belajar sejarah yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, guru harus 

mengerti secara baik segala informasi yang ada di dalam sumber belajar 

sejarah tersebut yang akan dicapai. Menyiapkan perangkat yang akan 

ditampilkan atau ditunjukkan seperti peta, gambar, foto, model, OHP, TV-

Video program pengajaran sejarah atau sumber belajar sejarah lainnya. 

b) Tahapan pelaksanaan 

Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru secara operasional 

harus dapat memberikan gambaran secara jelas apa yang harus dilakukan 

siswa seperti mengamati, membaca, menganalisis, mencari informasi, 

menyimpulkan. Memberi tugas yang didahului penyampaian informasi 
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pendahuluan seperti membuat peta, gambar, model benda sejarah.  

Melakukan pengamatan kegiatan siswa dan membimbing atau membantu 

siswa jika mendapatkan kesulitan. Hasil dari pemanfaatan sumber belajar 

siswa dapat ditugaskan membuat laporan atau resume. 

2. Langkah–langkah pemanfaatan sumber belajar sejarah yang sudah tersedia 

tinggal memanfaatkan 

Tidak semua sumber belajar dapat digunakan di dalam kelas, sehingga di  
dalam waktu-waktu tertentu kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar  
kelas, salah satu metode pengajaran sejarah di luar sekolah karya wisata (  
Widja, 1989:52). 
 

Cara lain untuk pemanfaatan sumber belajar sejarah yang tersedia di luar 

sekolah yaitu dengan menugaskan siswa melalui observasi atau wawancara 

dengan mengunjungi sumber manusia atau sumber belajar sejarah lainnya. 

Sumber manusia dapat diminta untuk berceramah di sekolah atau diwawancarai 

pengalamannya. Untuk ketrampilan ini diperlukan bimbingan guru dan latihan- 

latihan pendahuluan secukupnya ( Hoegiono, 1990 : 28 – 29). 

4. Media Pembelajaran Sejarah 

a. Media dalam Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk membantu menyampaikan informasi atau pesan 

pembelajaran. Dengan menggunakan media, optimalisasi pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam berbagai ranah afektif, kognirif dan psikomotorik dapat 

terwujud. Para ahli telah memberikan suatu bahasan tentang media pembelajaran. 

Association of Educational Communication and Technology ( AECT) 

mendefinisikan media sebagai bentuk saluran yang dapat digunakan dalam suatu 
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penyajian informasi ( Latuheru, 1988: 9-4). Robert M.Gadne menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

menrangsangnya untuk belajar. Selain itu Santoso S. Hamidjojo berpendapat 

bahwa media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusoa untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, sehingga ide atau gagasan yang dikemukakan 

bisa sampai pada penerima. 

Media menurut para ahli Donal-Elly dalam Teaching and Media, 

menyatakan bahwa media sebagai orang, bahan atau kegiatan yang menciptakan 

kondisi seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Yusuf 

Hadi Miarso menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. MC. Luhan 

menyatakan bahwa media disebut juga channel (saluran) karena menyampaikan 

pesan dari sumber informasi itu kepada penerima informasi. Black dan Harlasen 

menyatakan bahwa media adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan antara sumber an penerima pesan ( Ahmad dkk, 2005 : 14). 

Berbagai macam pengertian media oleh beberapa ahli ada beberapa 

kesamaan pendapat tentang media kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu : 

segala sesuatu ( fisik) yang dapat menyampaikan informasi, pesan atau gagasan 

kemudian dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian penerima pesan ( 

siswa) sehingga tercipta bentuk–bentuk komunikasi atau proses pembelajaran. 

Sesuatu dapat dikatakan sebagai media pendidikan atau pembelajaran adalah 
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apabila media tersebut digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan 

dengan tujuan– tujuan pendidikan dan pembelajaran ( Latuheru, 1988 : 13). 

Aktifitas pembelajaran,  media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

membawa informasi atau pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

guru dan murid atau dosen dan mahasiswa ( Heinich dkk, 1996 via Furqon). 

Dnegan demikian media pembelajaran berperan sebagai perantara dalam 

pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid. 

Berbagai pengertian serta kandungan yang terkandung dalam media 

pembelajaran bisa diartikan semua alat ( bantu) yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan maksud untuk menyampaikan pesan ( informasi) 

pembelajaran dari sumber ( guru atau sumber lain) kepada penerima ( dalam hal 

ini anak didik atau warga belajar). 

Media pembelajaran merupakan komponen dari sumber belajar. Sehingga 

media sebagai alat bantu mengajar, guna memperjelas pesan- pesan pembelajaran 

yang disampaikan secara lisan oleh guru, juga sekaligus harus memotivasi siswa 

untuk belajar. Hal ini berarti media, selain mengandung pesan harus dapat 

merangsang perhatian, pikiran, perasaan dan minat siswa sedemikian rupa 

sehingga proses pembelajaran terjadi. Dalam proses belajar mengajar kehadiran 

media mempunyai arti yang sangat penting. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat di konkretkan dengan kehadiran media. Dengan 

demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan 

media. 
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Penggunaan media pada dasarnya sebagai sarana untuk mempermudah 

menyampaikan informasi. Namun masih ada lagi fungsi atau manfaat penggunaan 

media yang telah diutarakan oleh para ahli (Latuheru, 1988 : 21-24) antara lain : 

(a) media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap 

materi pengajaran yang diberikan, (b) media pembelajaran mengurangi, bahkan 

dapat menghilangkan adanya verbalisme, (c) media pembelajaran mengatasi 

perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi anak 

didik sehingga memberi kesamaan persepsi, (d) media pembelajaran membantu 

memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain, (e) media 

pembelajaran dapat mengatasi batas batas ruang, waktu dan daya indra, misalnya 

obyek yang terlalu besar dapat diganti dengan miniatur atau gambar dan film, (f) 

media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara 

teratur tentang hal yang mereka alami, misalnya melihat film, tentang suatu 

kejadian , (g) media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha  

sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, dan (h) media pembelajaran 

memungkinkan terjadinya kontrak langsung antara anak didik dengan guru, 

dengan masyarakat maupun lingkungan alam sekitar mereka. 

Pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, ada beberapa 

hal yang patut diperhatikan. Dalam Djamarah (2002: 150 – 151) dijelaskan dalam 

memilih media yaitu  

a) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran atau pengajaran 

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

c) Kemudahan dalam menggunakan dan memilih media 
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d) Ketrampilan menggunakan media 

e) Tersedianya waktu penggunaan 

f) Sesuai dengan tafaf pikiran siswa 

g) Kegunaan / spesialisasi manfaat dari media 

h) Fleksibilitas , daya tahan dan kenyamanan 

i) Keefektifan media dibandingkan dengan media lain 

b. Media pembelajaran dalam Pengajaran Sejarah 

Sejarah merupakan kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia pada masa lampau yang membawa perubahan dan perkembangan secara 

berkesinambungan. Selah satu pengertian sejarah adalah sejarah sebagai peristiwa 

. Sejarah adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau yang 

sekali terjadi (einmalig), maka peristiwa sejarah itu tidak dapat diulang, karena 

hanya terjadi pada masa lampau tersebut. Apabila peristiwa sejarah rentang 

waktunya tidak terlalu jauh dengan masa sekarang, informasi  yang dicari 

berhubungan dengan peristiwa tersebut tidak sulit untuk dicari. Namun apabila 

suatu peristiwa rentangan waktunya jauh dari masa sekarang ratusan bahkan 

ribuan tahuan maka pencarian informasi dan upaya untuk memahami peristiwa 

tersebut menjadi lebih sulit daripada memahami peristiwa yang belum terlalu 

lama terjadi ( Ahmad dkk, 2005 : 20). 

Menurut Tsabit dkk, (2005 : 20) untuk memahami sejarah yang memiliki 

rentang waktu yang panjang mecakup ratusan bahkan ribuan tahuan yang lalu, 

selain menggunakan buku teks dan analisis arkeologis diperlukan adanya alat 

bantu untuk mewujudkan visualisasi, interpretasi serta generalisasi. Alat bantu 
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tersebut digunakan adanya keterbatasan dalam pemahaman  buku teks dan analisis 

arkeologis. Untuk membantu memecahkan permasalahan pemahaman tersebut, 

diperlukan adanya pemahaman suatu media untuk menggambarkan kondisi atau 

keadaan pada masa itu. Media itu bisa berisi penjelasan atau gambaran serta 

peninggalan-peninggalan dari masa tersebut. Namun demikian agar validitas 

informasi tetap terjaga, media tersebut terlebih dahulu dibuat berdasarkan 

standarisasi. Artinya dalam pembuatan media harus memiliki proses minimal 

heuristik dan kritik, serta analisis sumber. Namun demikian, biasanya media yang 

dipergunakan dalam pembelajaran sejarah telah melalui proses tersebut karena 

pembuatannya dilakukan oleh para ahli. Oleh karena itu media pembelajaran 

dalam pembelajaran sejarah memegang peranan dan posisi yang penting karena 

media membantu dalam menggambarkan serta memberikan informasi tambahan 

tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau tersebut. Peranan media yang 

lain adalah sebagai pengemban konsep generalisasi serta membantu dalam 

memberikan pengalaman dari bahan abstrak yang berasal dari buku teks menjadi 

bahan yang jelas dan nyata. Dengan demikian sebaliknya agar efektivitas 

pengajaran dapat terwujud harus dilakukan optimalisasi penggunaan media 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

Ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan fungsi media dalam 

pembelajaran sejarah yaitu bagaimana media memberikan pemahaman tentang 

peristiwa sejarah. Fungsi media kaitannya dengan pemahaman sejarah adalah 

media tersebut harus merupakan fakta yang berisi informasi-informasi yang 

dibutuhkan. Misalnya adanya tentang peninggalan-peninggalan Islamdi Indonesia 
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maka yang dibutuhkan  misalnya gambar peninggalan-peninggalan arkeologis 

Islamatau bisa observasi situs sejarah Islamdengan  bukti bukti peninggalan 

sejarah yang ada di wilayah sekitar dan bisa juga dengan menggunakan replika 

peninggalan Islam 

Pendidikan tingkat dasar dan menengah peranan media sangat diperlukan 

dalam pengajaran sejarah. Hal ini selain mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi juga untuk mengembangkan indra anak didik. Bahkan pada 

tingkat perguruan tinggi media sangat penting dalam mempermudah memahami 

dan menerima informasi.  

5. Situs Sejarah Sebagai Sumber Media Pembelajaran Sejarah 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesai (KBBI) situs merupakan daerah 

temua benda-benda purbakala. Menurut Widja ( 1989:20) membicarakan sejarah 

berarti berfikir tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manusia dan 

kehidupan masa lampau. Tidak semua peristiwa masa lalu yang diamati manusia 

dianggap sejarah. Umumnya peristiwa-peristiwa masa lampau yang sekali terjadi 

dan punya arti istimewa dan ikut menentukan jalannya sejarah, menjadi pemerhati 

sejarah. Jadi situs sejarah dapat diartikan sebagai daerah temuan benda-benda 

sejarah bukti peristiwa- peristiwa yang berkaitan dengan manusia dan kehidupan 

masa lampau. 

Situs sejarah juga bisa disebut sebagai museum lapangan karena museum 

yang terletak di daerah terbuka seperti situs- situs sejarah contohnya museum ini 

ada di Sangiran. Situs sejarah juga bisa digunakan sebagai pendidikan untuk siswa 
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agar siswa bisa berpikir analisi tentang bukti historis peninggalan-peninggalan 

sejarah yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah di sekolah. 

Situs sejarah juga bisa dimanfaatkan fungsinya selain tempat untuk 

penelitian arkeologis. Pemanfaatan situs sejarah sebagai alternatif sumber media 

pembelajaran sejarah bisa digunakan untuk tempat pendidikan luar sekolah yang 

berkaitan dengan peninggalan – peninggalan  dalam pengajaran sejarah. Fungsi 

situs sejarah yang dimanfaatkan sebagai pembelajaran sejarah ini digunakan 

sebagai media yang memberikan informasi kepda masyarakat dalam hal ini siswa 

dan guru. Selain itu merupakan sarana mempermudah pemahaman suatu materi 

karena didalamnya terdapat suatu informasi yang menggambarkan sesuatu secara 

konkret, misalnya di situs sejarah terdapat peninggalan bukti peristiwa masa  yang 

menjadi bukti fakta sejarah. Situs sejarah merupakan tempat yang menarik untuk 

sebagai informasi dan penelitian pemahaman belajar sejarah sehingga dengan 

peninjauan langsung sebagai objek karyawisata. 

Melihat sifat dari sejarah yang merupakan masa lampau atau yang sudah 

terjadi, maka tidak mungkin guru sejarah menampilkan peristiwa- peristiwa 

sejarah di dalam kelas untuk diamati secara langsung oleh siswa. Darmanto Sastrp 

Subroto (1992: 720) mengatakan pelajaran yang didapat dalam bentuk kata-kata 

sulit dibayangkan apa lagi kalau tidak ada hubungan dengan pengalaman yang 

dimiliki. 

Selanjutnya guru sejarah harus mampu memfasilitasikan siswa dalam 

belajar sejarah sehingga mampu memvisualisasikan dalam peningkatan imajinasi 

siswa. Guru sejarah diharapkan selalu mengadakan perencanaan, penggunaan, 
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pembuatan dan pengadaan, dan pemeliharaan berbagai sarana sumber belajar 

untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar sejarah. Penggunaan sumber belajar 

yang bervariasi dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

diharapkan dapat mengurangi verbalisme dikalangan siswa. 

Salah satu sumber belajar sejarah yang tersedia yang tinggal mema faatkan 

untuk pengajaran sejarah adalah situs sejarah. Situs sejarah merupakan 

peninggalan sejarah seperti candi, masjid, kraton, makam tokoh sejarah 

merupakan sumber sejarah. Kompleks percandian menunjukkan  bahwa wilayah 

tersebut merupakan pusat kehidupan di masanya. Gedung bersejarah 

menunjukkan pula baha disini pernah ada pusat aktifitas suatu masyarakat. 

Pemanfaatan  sumber belajar sejarah secara baik dalam kegiatan belajar 

mengajar akan memudahkan siswa menangkap cerita sejarah secara benar, dan 

bagi guru secara tidak langsung terbantu tugasnya dan akan menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang lebih efektif.dengan sumber belajar sejarah guru dapat 

membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggambaran cerita 

sejarah yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Membiasakan guru 

untuk berpikir kritis karena seorang guru dalam pemanfaatan sumber belajar 

melibatkan aktifitas penyelidikan seperti observasi, analisis, identifikasi, dan lain 

sebagainya. Mendorong guru untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar 

sehingga guru lebih menguasai materi yang diajarkan untuk melakukan kegiatan 

belajar mengajar tersebut diatas, guru seharusnya melakukan penelitian sumber 

belajar tersebut sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 

Pengajaran sejarah agar selalu relevan dengan identifikasi tujuan 
pengajaran. Proses pengajaran sejarah tidak hanya menekankan pada 
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upaya penyampaiaan fakta sejarah, melainkan lebih menekankan pada 
upaya melakukan analisis dengan mengungkapkan aspek "why" dari 
kejadian sejarah ( Su'ud 1991: 7 -8).  
 
Penggunaan belajar sejarah lebih menekankan aspek penggunaan sebab-

sebab kejadian sejarah melalui analisis sejarah dengan memanfaatkan sumber-

sumber belajar sejarah seperti situs-situs sejarah, akan bermanfaat bagi siswa 

dalam pengembangan aspek pengetahuan, aspek ketrampilan , dan aspek sikap. 

a) Aspek pengetahuan, setidak tidaknya dengan memanfatkan berbagai sumber 

belajar pengetahuan siswa dapat pengalamannya bertambah dan akan 

memperluas wawasan penghayatan peristiwa-peristiwa sejarah. 

b) Aspek ketrampilan, keseringan dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah 

terutama untuk mengungkap aspek " why" suatu peristiwa sejarah akan 

memberi ketrampilan pada siswa seperti kemampuan menganalisis, 

ketrampilan bertanya, mengidentifikasi dan mengobservasi. 

c) Aspek sikap, pemanfaatan sumber belajar sejarah dikalangan siswa akan 

mempertebal penghayatan peristiwa sejarah, bersikap positif terhadap 

lingkungan, masyarakat dan bangsa akan nilai- nilai sejarah yang dipelajari. 

6. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari 

kegiatan pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif 

dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan oleh 
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mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dnegan nilai tes atau angka yang diberikan 

oleh guru ( Tu'u, 2004 : 74) 

Berdasarkan pada hal itu, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai 

berikut: (1) Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah, (2) 

Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan , 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi, (3) Prestasi belajar siswa 

dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang 

ditempuhnya ( Tu'u , 2004:75). 

Prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai terutama dilihat dari sisi kognitif , 

karena aspek ini yang sering dinilai guru untuk melihat penguasaan pengetahuan 

sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Nana Sudjana ( dalam Tulus Tu'u, 

2004 : 76) diantara ketiga ranah ini, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik , 

maka ranah kognitif yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

Penilaian kognitif terdiri atas enam tahap yang tersusun mulai dari 

kemampuan berfikir yang paling sederhana menuju kemampuan berfikit yang 

kompleks. Keenam tahap berfikir tersebut terdiri dari pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Tahap-tahap ini sering kali disebut 

dengan jenjang kognitif, (Kadir, 2003:234). Dalam penelitian ini tolak ukur dalam 
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mengukur prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah pokok bahasan 

perkembangan Islammeliputi: 

1) Pengetahuan 

Ada tahap ini masih sangat sederhana dimana siswa dituntut untuk mampu 

mengenali atau mengingat kembali pengetahuan yang telah ada di dalam struktur 

kognitifnya. Hal- hal yang termasuk dalam jenjang kogniti ini berupa pengetahuan 

tentang fakta dasar, kemampuan mengerjakan, (Kadir, 2003 : 234). 

2) Pemahaman 

Tahap pemanfaatan sifatnya lebih kompleks daripada pengetahuan atau 

mengingat. Untuk mencapai tahap pemahaman terhadap suatu pembelajaran 

sejarah perkembangan Islamhatus mempunyai pengetahuan terhadap konsep 

tersebut. Dalam tahap ini diharapkan sisea dapat untuk mempertahankan, 

membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, dan menuliskan kembali.  

3) Penerapan ( Aplikasi) 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi 

khusus. Abstraksi mungkin berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Menerapkan 

abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi 

siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyelekasi atau memilikh suatu 

abstraksi tertentu. 

Pada pelajaran sejarah dalam menerapkan perkembangan Islammelalui 

peninggalan situs sejarah siswa diharapkan dapat menerapkan dengan mampu 
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mengetahui peninggalan atau peristiwa sejarah masa lalu khususnya perkembangn 

Islamdi wilayah Demak. 

4) Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Dengan analisis 

diharapkan siswa mampu mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat 

memilih integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan memberi 

bukti nyata akan kebenaran yang dilakukan dengan menempuh cara-cara tertentu 

yang bersifat ilmiah, sistematis dan logis untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

A. Sasaran Penelitian 

Objek dalam Penelitian tindakan kelas (classroom action research) ini 

adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Demak kelas VII.A dengan 

jumlah siswa 40 siswa. Pengambilan kelas VII A ini sebagai objek penelitian 

dikarenakan dibandingkan dengan kelas lainnya, kelas VII A memiliki prestasi 

kelas yang lebih rendah dengan nilai rata-rata sebesar 62,0 sehingga diperlukan 

adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Adapun nilai kelas 

VII.A dalam materi perkembangan Islam di Indonesia kurang dari kriteria 

ketuntasan belajar yaitu 7,0 dibandingkan dengan kelas lainnya.  

Materi pelajaran IPS khususnya sejarah di kelas VII.A dalam 1 minggunya 

dilakukan 2 kali pertemuan dalam pembelajarannya di kelas. Pembelajaran sejarah 

kelas VII.A selama ini masih menggunakan metode konvensional yang sifatnya 

monoton, sumber belajar masih terpaku dalam guru kelas dan buku perpustakaan 

masih kurang dalam penyediaan sumber belajar sejarah. Siswa sendiri dalam 

belajar memakai lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi ringkasan materi dan soal-

soal belajar. Dalam belajar siswa menggunakan sumber belajar ringkasan LKS 
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kadang perlu sumber lain yang mendukung wawasan pengetahuannya. Hasil 

pengamatan menunjukkan suasana belajar di kelas yang terasa gersang, lengang 

dan kurang hidup karena kurangnya variasi sumber belajar dan pemanfaatan 

media pembelajaran masih belum dilakukan guru.  

Daerah Demak terdapat berbagai macam situs yang dapat digunakan untuk 

materi Islam di SMP. Dilihat dari lokasi SMP Negeri 2 Demak mempunyai letak 

yang strategis di daerah sekitar situs Demak, Kabupaten Demak.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya (sekolah) tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan 

atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Aqib, 2006: 127). 

Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi 

di mana saja tempatnya, yang penting ada sekelompok anak yang sedang belajar. 

Peristiwanya dapat terjadi di laboratorium, perpustakaan, atau tempat kunjungan 

yaitu tempat di mana siswa sedang berkerumun belajar tentang hal yang sama dari 

seorang guru atau fasilitator yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 3) 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama.  

Desain penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya memperbaiki dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi sejarah dengan pemanfaatan 
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situs sejarah. Sumber belajar pembelajarannya adalah pemanfaatan situs Demak  

dengan materi kerajaan Islam di Jawa.  

Standar kompetensi dalam Sekolah Menengah Pertama tahun 2008/2009 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu memahami perkembangan masyarakat 

sejak masa Hindu-Budha sampai masa kolonial Eropa. Dengan kompetensi dasar 

yang dipakai adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, 

dan pemerintahan pada masa Islam serta peninggalan-peninggalannya. Materi 

pokoknya adalah peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Islam 

dengan indikator mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-peninggalan 

sejarah kerajaan bercorak Islam di berbagai daerah, khususnya di kabupaten 

Demak.  

C. Tahap Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) yang memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri dari dua siklus 

atau lebih, tergantung implementasi di lapangan saat penelitian dilakukan. 

Menurut Sukardi (2005) dalam melakukan penelitian tindakan kelas harus ada 

langkah berpikir atau reflective thinking dari peneliti baik sesudah maupun 

sebelum tindakan. Reflective thinking penting untuk melakukan retrospeksi (kaji 

ulang) terhadap tindakan yang telah diberikan dan implikasinya yang muncul pada 

objek yang diteliti sebagai akibat adanya penelitian tindakan. Tahap penelitian ini 

meliputi 
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1. Refleksi awal 

Tahapan ini berupa pengamatan terhadap proses dan pengalaman mengajar 

selama ini sehingga ditemukan kekuatan dan kelemahan. Dari refleksi awal 

diperoleh gagasan serta rumusan permasalahan secara umum sehingga kemudian 

ditemukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi.  

Pada refleksi awal ini menunjukkan bahwa hasil belajar sejarah siswa pada 

kelas VII.A adalah rendah sehingga mempengaruhi prestasi dalam kriteria 

ketuntasan belajar sejarah kurang dari 7,0. Dalam pemahaman perkembangan 

Islam di Indonesia nilai rata-rata kelas VII adalah 64,55 yang tidak tuntas belajar 

ada 15 siswa. Hal ini dikarenakan sumber belajar dalam pemahaman belajar 

materi sejarah kurang atau sulit. Oleh karena itu diperlukan suatu media atau pun 

sumber belajar untuk mempermudah dalam siswa belajar sejarah yang menarik 

dan menyenangkan. Maka perlunya suatu pembelajaran yang menarik dengan 

sumber belajar yang ada di lingkungan untuk mempermudah pemahaman sejarah 

yaitu situs sejarah (Situs Masjid Demak ).  

2. Perencanaan 

Tahapan mempertimbangkan dan memilih upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk memecahkan masalah. Pertimbangan tersebut kemudian 

dituangkan dalam perencanaan. Berkaitan dengan penelitian ini maka perencanaan 

yang akan dilakukan adalah: 

a. Membuat media Situs Demak  dan pengumpulan data observasi awal di lokasi 

situs dengan dokumen foto. Media situs Demak  ini dibuat dengan 
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memperlihatkan bukti-bukti peninggalan benda-benda zaman kerajaan Islam. 

Media pembelajaran perkembangan Islam melalui pelacakan Situs sejarah 

merupakan sesuai dengan materi yang ada pada kurikulum yang berlaku serta 

memacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Sejarah SMP kelas VII. Standar kompetensinya adalah standar kompetensi 5, 

yaitu: Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Budha 

sampai masa kolonial Eropa. Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah (5.1) 

Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan 

pada masa Islam serta peninggalan-peninggalannya.  

b. Membuat skenario model pembelajaran Situs Demak  dengan media gambar 

peninggalan-peninggalan situs sejarah masa kerajaan Islam. Dalam skenario ini 

memuat prinsip-prinsip model belajar media situs sejarah dengan obyek Situs 

Masjid Demak  sebagai alternatif pembelajaran sejarah perkembangan Islam di 

Indonesia khususnya wilayah Demak dan pengenalan peninggalan-peninggalan 

Islam di kabupaten Demak yang bertujuan agar siswa bisa belajar dengan 

nyaman, menarik dan memahami pembelajaran sejarah Indonesia  dengan 

mengenal bukti peninggalan situs pemerintahan pada masa Islamdi lingkungan 

wilayahnya sendiri.  

c. Menyiapkan materi pelajaran serta menyiapkan media yaitu Situs Masjid 

Demak  baik melalui gambar peninggalan-peninggalan situs di daerah Demak 

yang berkaitan dengan kerajaan Islam pertama di Indonesia khususnya di 

Pulau Jawa. Selain itu bisa dengan mengajar pembelajaran langsung ke 

wilayah situs sejarah terdekat sebagai bukti peninggalan situs tersebut.  
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d. Membuat lembar observasi (pengamatan) sebagai pedoman bagi observer 

penelitian/pembelajaran yang dilakukan. 

 

3. Tindakan 

Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan. 

Sementara tindakan dilaksanakan, dilakukan observasi terhadap proses yang 

terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Selain itu dilakukan juga pencatatan data, 

gagasan, dan kesan-kesan yang muncul dalam penelitian.  

Pelaksanaan penelitian tentang sumber belajar Situs Masjid Demak  

dilaksanakan oleh peneliti dengan tetap di bawah pengawasan guru pengampu 

mata pelajaran sejarah setempat. Selain itu juga peneliti bertindak sebagai 

observer kegiatan pembelajaran. Pada akhir siklus, dilakukan observasi lanjutan 

tentang peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.  

Pengamatan atau observasi tindakan untuk tiap siklus dilakukan pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan emnggunakan lembar observasi. 

Dari hasil pengamatan dapat direkam aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran, 

seperti: bagaimana siswa memahami materi yang diberikan/ditugaskan, 

bagaimana keaktifan siswa saat mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Hasil 

catatan dari lembar observasi digunakan untuk melihat hal-hal yang bersifat 

kualitatif meliputi kesinkronan proses pembelajaran dengan rencana yang telah 

dibuat.  

 

 



54 

 

4. Analisis dan Refleksi 

Pada kegiatan ini akan dilakukan suatu analisis berdasarkan hasil 

pengamatan/observasi. Hasil observasi disampaikan pada kegiatan diskusi 

bersama antara guru pengampu dan observer. Di dalam diskusi nantinya akan 

dibahas hal-hal yang berkaitan dengan prose belajar mengajar yang terjadi di 

kelas. Hasil analisis berupa masukan yang akan digunakan untuk perbaikan 

pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus berikutnya. Demikian selanjutnya 

sampai penelitian telah menunjukkan pencapaian kinerja/hasil yang ditentukan.  

Prosedur kerja dalam penelitian ini secara garis besar dapat dijelaskan 

dengan diagram alir sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan 2.1  Diagram Alir Penelitian Tindakan (Sumber : Soedarsono, 

2001) 
 

Permasalahan      Alternatif Pemecahan           Pelaksanaan 
Ti d k

Selesai   

Refleksi         Analisis Data        Observasi  

Belum Selesai          Alternatif Pemecahan 2               Pelaksanaan  

Selesai 

Refleksi         Analisis Data        Observasi  

Belum Selesai    Siklus Berikutnya  

Siklus  1 

Siklus  2 
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Dalam penelitian ini siklus dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini 

dimaksudkan agar berbagai permasalahan yang dihadapi siswa kaitannya dengan 

materi yang diberikan dapat ditemukan, sehingga dapat diambil tindakan untuk 

menangani permasalahan yang ditemukan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, test, dan 

dokumentasi.   

1. Teknik Observasi Langsung 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Hadi, 2004: 

151). Sedangkan Arikunto (2002: 133) berpendapat bahwa metode observasi 

adalah metode pengumpulan data yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

secara langsung terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Observasi langsung merupakan pengamatan langsung ke obyek penelitian dalam 

hal ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Pengamatan Situs Demak , adapun sasaran terhadap penelitian ini adalah 

pengamatan langsung terhadap keberadaan situs Demak . Keberadaan situs 

sejarah ini nantinya digunakan sebagai sumber belajar sejarah, pada materi 

perkembangan Islam di Indonesia. 

b) Pengamatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terhadap siswa kelas VII.A 

dan guru mapel sejarah SMP Negeri 2 Demak. Dilakukan untuk mengetahui 

kesungguhan dan antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran sejarah untuk 
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meningkatkan prestasi belajr siswa kelas VII.A dengan penggunaan sumber 

belajar situs masjid Demak.  

Hasil observasi langsung ini dicatat oleh peneliti dan hasil dari catatan itu 

nantinya akan peneliti olah sebagai data untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. Dalam observasi ini peneliti juga telah menyediakan 

instrumen observasi sehingga yang akan dijalankan lebih terstruktur. Instrumen 

observasi sehingga yang akan dijalankan lebih terstruktur. Instrumen observasi ini 

akan peneliti gunakan ketika pelaksanaan pembelajaran sejarah berlangsung.  

2. Penggunaan Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002: 127). 

Tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes prestasi 

diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan yang 

akan diteskan (Arikunto, 2002: 128) 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas VII A 

SMP Negeri 2 Demak Kabupaten Demak tahun 2008/2009untuk pokok bahasan 

peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Islamdengan media situs 

Demak  sebagai sumber belajar sejarah. Penggunaan tes dalam pembelajaran 

tersebut digunakan untuk memperoleh hasil ulangan kemudian dievaluasi sebagai 

ukuran besaran prestasi belajar siswa pada pokok bahasan tersebut.  
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206).  

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk melihat proses 

dan hasil dari model pembelajaran dengam sumber belajar situs sejarah tersebut. 

Selain itu fenomena situs sejarah diabadikan dalam bentuk foto sebagai fakta 

peristiwa sejarah yang nantinya dipergunakan dalam sumber belajar sejarah dan 

pengetahuan ilmu sejarah di lingkungan situs Demak .  

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan atau validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian 

sebab itulah perlu dilakukan pemerksaan data sebelum analisis dilakukan. 

Validitas data berguna untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data yang 

telah diperoleh.  

Validitas dan realibilitas merupakan alat pengukuran yang harus 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum alat itu dipergunakan. Hal ini dipandang 

penting, sebab validitas dan reliabilitas banyak menentukan ketepatan dan 

ketelitian data yang diperoleh.  

Langkah-langkah dalam menganalisis hasil instrumen adalah sebagai 

berikut: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 
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sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006: 168). 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur secara cermat, 

teliti, tepat sesuai dengan fungsi alat ukurnya. Dalam menentukan validitas 

digunakan rumus product moment, yaitu:  

( )( )
( )[ ] ( )[ ]{ }∑ ∑∑ ∑

∑∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

yXXYN
rxy  

(Arikunto, 2006: 170) 

Di mana: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = jumlah responden 

X = skor item 

Y = skor total 

XY = Perkalian antara skor item dengan skor total 

Berdasarkan rumus Korelasi Product Moment tersebut, maka akan 

diperoleh tingkat validitas butir yang dikehendaki. Dengan demikian item-item 

pertanyaan instrumen yang tidak memenuhi syarat validitas akan dirubah atau 

diganti.  

Berdasarkan hasil uji coba soal tes prestasi hasil belajar IPS Sejarah pokok 

bahasan peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Islamdengan sumber 

belajar situs Demak  semuanya valid. Ini disebabkan karena nilai rxy ternyata lebih 

besar dari nilai r tabel. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.  
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2006: 178).  

Untuk menguji instrumen digunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

⎟
⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

2

2

11 1 s
pqs

n
nr   

Keterangan: 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

n  = banyaknya item 

p  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 

∑ pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

s  = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai r11 ternyata besar dari nilai r 

tabel.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Arikunto (2006:239) analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

statistik deskriptif sederhana, yang meliputi pencarian nilai rata-rata kelas melalui 

penghitungan mean ( X ) dengan menggunakan rumus: 
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N
X

X ∑=  

Di mana:  X  = rata-rata dari sampel 

  ∑X  = jumlah semua nilai X 

  N = banyaknya anggota siswa 

Di samping metode secara kuantitatif, peneliti juga menggunakan metode 

kualitatif untuk membantu menguatkan hasil penelitian. Karena tujuan penelitian 

ini adalah berupa tindaka ke arah perubahan, perbaikan, atau peningkatan mutu 

belajar siswa dalam hal ini adalah prestasi belajar sejarah, dan dimaksudkan untuk 

memperkenalkan inovasi dalam mengajarkan sejarah yang dapat meningkatkan 

prestasi siswa yaitu melalui situs Demak  sebagai sumber belajar sejarah dalam 

perkembangan Islamdi Indonesia. Penelitian kualitatif ini berguna sebagai 

prosedur menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala-

gejala yang diamati dan diteliti.  

G. Indikator Keberhasilan Tindakan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila lebih 

dari atau sama dengan 80% banyaknya siswa memperoleh skor rata-rata 

kemampuan ≥ 70 dalam mengerjakan soal sejarah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Situs Masjid Demak 

Sejarah mengajarkan tentang apa yang terjadi di masa lalu, kepada 

manusia yang bersifat memberi pelajaran. Seringkali peristiwa-peristiwa masa lalu 

bisa menjadi pelajaran berharga atau dasar pertimbangan untuk melakukan hal-hal 

pada pada saat sekrang ini. 

Sejarah bisa juga dikatakan sebagai kegiatan atau kejadian yang dilakukan 

oleh manusia pada masa lampau yang membawa perubahan dan perkembangan 

secara berkesinambungan. Kehidupan pada masa lampau diketahui pada masa kini 

terutama dari adanya peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan-tulisan, benda-

benda hasil karya manusia, legenda, kepercayaan tradisi, adat istiadat, maupun 

hasil budaya lainnya, yang masing-masing mempunyai derajat atau tingkat 

keabsahan kebenaran yang berbeda-beda. 

Situs merupakan daerah temuan benda-benda purbakala atau peninggalan 

masa lampau. Situs sejarah juga bisa disebut sebagai museum lapangan karena 

museum yang terletak di daerah terbuka. Demikian pula situs Masjid Demak 

antara lain situs Masjid Agung Demak dan Situs Masjid Kadilangu yang terdapat 

di Kabupaten Demak mempunyai nilai historis sebagai warisan budaya. Situs 

Masjid Demak merupakan peninggalan-peninggalan fakta pada masa silam 

sejarah perkembangan Agama Islam di Indonesia dan khususnya sejarah daerah 

Demak. Peninggalan di situs masjid Demak itu berupa makan raja-raja, museum, 
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makam Sunan Kalijaga, situs masjid Demak yang berupa,  pintu bledek, soko 

guru, surya majapahit, bedug dan ketongan. Pelacakan lapangan observasi situs 

masjid Demak baik melalui pencarian literatur buku dan peninjauan situs secara 

langsung hasil berupa foto peninggalan sejarah mengenai fakta pengaruh 

perkembangan Islamdi daerah Demak. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 

peninggalan-peninggalan masa pengaruh Islam menyebar di seluruh Demak. 

Situs Demak dapat ditelusuri melalui sumber literatur dan sumber lisan 

dari masyarakat yang akhirnya membawa ke suatu tepat lingkungan situs 

peninggalan sejarah masa lampau pengaruh Islam di daerah Demak. Penelusuran 

situs sejarah di Masjid Agung Demak, terdapat peninggalan prasasti bersejarah 

gapura majapahit, soko guru masjid demak, sirap dan lain sebagainya yang ada di 

museum masjid Demak. Pengaruh kabupaten Demak diperkuat dengan 

ditemukannya peninggalan Masjid Agung Demak. 

“Data dari Bapak Imam Soenanto, selsku Kepala Talmir Masjid Agung 
Demak menyatakan bahwa Masjid ini dibangun oleh Walisongo pada tahun 
1388 S atau 1466 M seperti yang terukir pada daun pintu yang terbuat dari 
kayu jati pintu ini terletak ditengah atau utama Masjid sebagai “Condro 
Sengkolo” atau prasasti yang bermakna “Nogo Mulat Saliro Wani”. 

 
Laporan hasil observasi situs masjid Demak dan hasil survei 

kepurbakalaan di Kabupaten Demak dapat dilihat di lampiran 1. Di lampiran 

tersebut telah dijelaskan peninggalan-peninggalan masa pengaruh Islam di 

Demak. 

Sebagaimana digariskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 5/1992 perlindungan terhadap benda cagar budaya dan situs, bertujuan 

melestarikan dan memanfaatkannya untuk mewujudkan kebudayaan nasional 



63 

 

Indonesia, maka oleh karena itu setiap upaya dan intensitas perlindungan dan 

pelestarian benda cagar budaya memiliki arti penting bagi pemahaman dan 

pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

Situs Masjid Demak merupakan aset khasanah kearifan sejarah lokal di 

Kabupaten Demak. Peran tanggung jawab pemerintah masyarakat dan pendidikan, 

diperlukan kerjasama yang baik dalam menunjuang pelestarian benda cagar 

budaya. Peran pendidikan dalam memanfaatkan Situs Masjid Demak sebagai 

sumber belajar sangat penting sebagai alternatif pengajaran sejarah yang diawali 

dari fakta-fakta sejarah lokal kemudian dihubungkan peristiwa yang lebih luas 

seperti nasional, regional dan dunia. 

Kesulitan akan timbul dengan adanya perubahan nilai-nilai budaya sebagai 

akibat perubahan kepercayaan rakyat (agama) dan modernisasi, akibat penetrasi 

budaya barat, serta ketidaktahuannya maupun sikap masa bodoh sebagai generasi 

baru terhadap warisan budaya lama, sehingga warisan budaya tersebut, terutama 

situs Masjid Demak sebagai sejarah lokal Kabupaten Demak agar bisa 

melestarikan peninggalan kuno yang mempunyai nilai budaya tinggi. Menjelajah 

situs sejarah di Kabupaten Demak selain untuk memperluas pengetahuan sejarah 

di Kabupaten Demak juga melestarikan warisan nenek moyang. 

B. Hasil Penelitian 

Kegiatan penelitian Tindakan kelas dilaksanakan pada tempat SMP Negeri 

2 Demak yang beralamat di jalan Sultan Fatah no 84, Kecamatan Demak, 

Kabupaten Demak. SMP Negeri 2 Demak berada pada tempat strategis, di 
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lingkungan sekitar keberadaan situs masjid Demak tersebut yaitu di sebelah 

selatan Masjid Agung Demak. 

SMP Negeri 2 Demak merupakan sekolah yang siswa – siswanya aktif 

dalam pendidikan dan pengembangan pengetahuan seperti lembaga pendidikan 

lain yang sejenis. Pemanfaatan situs Masjid Demak sebagai sumber belajar sejarah 

merupakan alternatif dalam penelitian tindakan kelas dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar. Penelitian tindakan pemanfaatan situs sejarah khususnya situs 

masjid Demak dilaksanakan pada kelas VIIA SMP negeri 2 Demak. Dalam 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan meliputi tindakan yang diprogramkan 

dalam 2 siklus atau lebih, tapi penelitian ini hanya dilakukan dengan 2 siklus. 

Adapun hasil penelitian tindakan kelas dari 2 siklus tersebut yaitu 

1. Hasil Penelitian pada Siklus 1 

Siklus pertama telah dilakukan pada bulan Maret 2009 yang kemudian 

dilakukan tindakan pembelajaran di kelas VII A tanggal 9 Maret dan 16 Maret 

2009. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi : Perencanaan, pemberian tindakan, 

analisis dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pada siklus 1 meliputi dokumentasi awal, identifikasi 

masalah dan perumusan masalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang 

masalah yang dihadapi siswa. Identifikasi tersebut menggunakan daftar nilai, 

observasi dan wawancara terhadap guru maupun siswa. Identifikasi masalah 

dilakukan dengan diskusi bersama antara guru IPS Sejarah Bapak Karsidi dan 

observer. Hasil diskusi berupa permasalahan masukan yang akan digunakan untuk 
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perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu permasalahan yang mendesaki 

untuk dipecahkan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam kualitas proses 

dan hasil belajar siswa (prestasi). 

Dalam penelitian ini akan diupayakan dengan mengintensifkan 

pemanfaatan situs masjid Demak yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar sejarah. Tindakan yang direncanakan adalah membuat pola dokumentasi 

kajian materi situs masjid Demak dalam kaitannya dengan perkembangan Islamdi 

Indonesia. Hasil observasi pelacakan lapangan situs sejarah di kabupaten Demak 

diolah menjadi materi yang digunakan sebagai pendukung sumber belajar sejarah 

yaitu melalui bahan ajar. Pembuatan bahan ajar ini berisi tentang peninggalan – 

peninggalan situs sejarah di Kabupaten Demak dan pendalaman materi tentang 

penelitian maupun tinjauan historis oleh para ilmuwan situs Masjid Demak. 

Bahan ajar situs sejarah ini disusun berdasarkan data hasil observasi dan kajian 

pustaka melalui buku tentang data tinjauan historis di situs Masjid Demak yang 

nantinya digunakan dalam mempermudah panduan siswa untuk belajar sejarah 

situs tersebut. 

b. Tindakan 

Tindakan yang digunakan pada siklus pertama meliputi: 

1) Memilih Alternatif media dan sumber belajar sejarah 

Media dan sumber belajar yang digunakan dalam pemanfaatan situs masjid 

Demak yaitu media foto hasil observasi peninggalan situs sejarah di Kabupaten 

Demak, peta persebaran situs Demak, bahan pembelajaran situs masjid Demakdan 

keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pokok bahasan “ Perkembangan 
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Islam di Jawa”. Media foto situs Demak ditempelkan dalam karton, peta situs 

Demak dan modul situs masjid Demak dibuat sendiri oleh peneliti (observer) 

dengan merujuk data-data dari laporan observasi purbakala di Kabupaten Demak 

dan penelitian situs Demak oleh ilmuwan sejarawan. Bahan pembelajaran tersebut 

digunakan untuk menyempurnakan proses pembelajaran agar mempermudah 

pemikiran materi perkembangan Islam di wilayah Demak oleh siswa, sebagai 

panduan praktis (Terlampir). 

2)  Memilih Media dan Sumber Belajar Sejarah 

Berdasarkan kebutuhan pembelajaran melalui proses memilih akhirnya 

diputuskan dengan memanfaatkan situs sejarah khususnya situs masjid Demak 

sebagai sumber belajar yaitu (Terlampir): 

(a) Peta konsep kronologis perjalanan masuknya agama Islam di Indonesia. 

(b) Foto peninggalan – peninggalan kerajaan Islam di Kabupaten Demak 

(Situs masjid Demak) untuk memberikan gambaran pemahaman siswa 

lebih konkret tetang peninggalan – peninggalan kerajaan Islam di 

Indonesia dengan menelisik lingkungan di sekitar situs sejarah. 

(c) Gambar – gambar peninggalan perkembangan Islam di beberapa daerah 

sebagai pendukung situs sejarah di Demak (Terlampir). 

(d) Peta perkembangan Islam di Indonesia serta peta wilayah persebaran 

peninggalan Islam di Kabupaten Demak (Terlampir). 

(e) Rancangan materi pembelajaran sejarah dengan menggunakan bahan ajar “ 
Situs masjid Demak Studi Historis Perkembangan Islam Wilayah di 
Kabupaten Demak Sebagai Alternatif Media Sumber Belajar Sejarah.” 
(Terlampir) 
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3) Membuat sumber belajar sejarah melalui situs masjid Demak dan 

rangkuman tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

khususnya di wilayah Demak (Terlampir). 

4) Menyusun rencana pembelajaran yang tepat agar dapat memanfaatkan situs 

masjid Demak yang telah dipersiapkan secara maksimal (Terlampir). 

c. Analisis 

Pada kegiatan ini dilakukan suatu analisis berdasarkan hasil pemantauan, 

pemanfaatan atau observasi. Pemantauan dilakukan baik sendiri maupun dengan 

guru mitra dengan menggunakan catatan observasi pembelajaran dan keaktifan 

siswa. Kegiatan analisis pemantauan ini dimaksudkan untuk merekam proses 

pembelajaran selama menggunakan sumber sejarah melalui situs masjid demak. 

Kegiatan analisis ini dilakukan di dalam kelas VII A SMP Negeri 2 

Demak dengan dibantu oleh  guru IPS sebagai mitra. Kegiatan pembelajaran yang 

berlangasung guru IPS sebagai guru mitra merupakan pemantau observasi 

pembelajaran di kelas untuk menilai observer (lembar observasi pembelajaran 

Siklus I). Selanjutnya observer sebagai pengajar memberikan materi 

perkembangan Islam di Indonesia melalui sumber belajar situs Demak. Observer 

sebagai pengajar juga melakukan penelitian pembelajaran siswa (lembar observasi 

siswa siklus 1) untuk mengetahui tingkat keaktifan dan respon siswa dalam 

pembelajaran sebagai pendukung hasil belajar sejarah. 

Hasil kegiatan pembelajaran setelah pemanfaatan situs Masjid Demak 

pada siklus I keterlibatan aktif siswa terjadi kenaikan 24 siswa antusias dengan 
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presentase ketuntasan (75%). Hal ini dapat dibuktikan pada pengamatan lembar 

obrservasi siswa siklus I pada diagram keaktifan presentase siswa sebagai berikut: 

 
Bagan 2.2 : Diagram keterlibatan aktif siswa siklus I 

 

Perbandingan hasil keaktifan siswa sebelum dan sesudah tindakan dapat 

terlihat suatu kenaikan walaupun belum mencapai kriteria ketuntasan 75%. 

Keterlibatan aktif siswa sebelum tindakan dalam pemanfaatan sumber belajar 

sejarah hanya 40% tetapi setelah tindakan pada siklus 1 terjadi peningkatan 

keaktifan siswa menjadi 75% sehingga mengalami peningkatan ketuntasan 

presentase 35%. 

Observer atau praktikan melakukan pengujian dengan tes pada 

pertemuan akhir siklus pertama untuk penilaian siswa. Hasil dari pengamatan 

penilaian siswa tersebut dapat dilihat pada diagram nilai siklus I sebagai berikut: 
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Bagan 2.3 : Diagram hasil penilaian siswa siklus I 
 

Pengamatan lembar penilaian hasil belajar siswa siklus 1 mengalami 

peningkatan nilai rata-rata kelas 64, 5 dengan tuntas belajar 30 siswa ( 70,5%). 

Perbandingan pengamatan awal dari hasil penilaian siswa sebelum diambil 

tindakan melalui penilaian dari ulangan harian sebelum memperoleh hasil kriteria 

ketuntasan belajar nilai rata-rata kelas 62,5 dengan tuntas 25 siswa (27, 7%). 

Dengan demikian hasil siklus 1 mengalami kenaikan hasil belajar siswa tetapi 

belum bisa mencapai standar kriteria ketuntasan belajar 80% dari jumlah siswa. 

d. Refleksi 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah untuk melihat 

keberhasilan tindakan, yang didasarkan pada telaah data yang diperoleh dari hasil 

pemantauan. Kegiatan refleksi pada siklus 1 dijadikan sebagai dasar pelaksanaan 

penelitian pada siklus II. Kegiatan refleksi dilakukan oleh observer ( peneliti) dan 

dibantu oleh guru mitra. 
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Hasil tindakan siklus 1, menunjukkan kenaikan hasil belajar tetapi belum 

mencapai keberhasilan tindakan. Hal ini karena, dari indikator keberhasilan 

tindakan nilai rata-rata yang peneliti tentukan 80% dari jumlah siswa 

mendapatkan nilai sama atau lebih tinggi dari nilai 70,0. Maka siklus 1 baru 

memperoleh kenaikan nilai rata-rata ketuntasan belajar siswa 67,5%, sehingga 

belum mencapai standar indikator keberhasilan tindakan. Namun demikian, 

kenaikan nilai rata-rata dari hasil tindakan siklus 1 respon antusias keterlibatan 

aktif siswa memperoleh kriteria baik. Dari hasil refleksi pengamatan siklus 1 

berguna sebagai masukan yang akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan 

proses pembelajaran pada siklus II. Maka perlu diadakan siklus II untuk 

memperbaiki tindakan siklus I. 

2. Hasil penelitian Pada Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 8 April 2009 dan tes evaluasi 

siklus II pada tanggal 15 April 2009. Pemanfaatan situs masjid Demak sebagai 

sumber belajar yang digunakan pada kegiatan siklus II meliputi: perencanaan 

ulang, pemberian tindakan, analisis dan refleksi. 

a. Perencanaan Ulang 

Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I dengan hasil belajar yang 

lebih kondusif dengan hasil kenaikan yang kurang proporsional terhadap nilai 

siswa maka dianggap perlu dilaksanakan perencanaan ulang. Kegiatan 

perencanaan ulang ini dimaksudkan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 

diharapkan adanya hasil belajar yang lebih baik pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Demak pada mata pelajaran IPS sejarah. Kegiatan perencanaan ulang ini 
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meliputi dokumentasi kondisi siswa setelah siklus 1. Berdasarkan refleksi siklus I, 

pada siklus II dilaksanakan perbaikan pada pembuatan media dan sumber belajar 

sejarah yang disajikan, yaitu pada siklus I guru hanya menyediakan peta konsep, 

foto hasil observasi situs masjid Demak dan bahan ajar situs masjid Demak, pada 

siklus II ini ditambah dengan pembelajaran observasi situs masjid Demak sebagai 

subjek sumber belajar sejarah ( Karya Wisata Sejarah). 

Tujuan dari siswa diajak dalam penelusuran observasi situs masjid 

Demak yang ada dilingkungan sekitar yaitu untuk lebih mengefektifkan proses 

pembelajaran dan selain itu agar siswa mempelajari lebih lanjut mengenai bukti 

historis situs masjid Demak dan fakta nyata. Alasannya adalah selama siklus I 

berlangsung pada proses pembelajaran siswa lebih tertarik pada antusias materi 

yang bersifat situs sejarah dengan pendalaman foto dan kurang tantangan dalam 

tindakan di lapangan dengan studi observasi situs sejarah. Belajar yang selama ini 

dilakukan di kelas kadang perlu suasana baru agar belajar sejarah itu tidak 

menjenuhkan tapi menyenangkan untuk dilakukan pembelajaran langsung yang 

sifatnya observasi tempat situs sejarah. Sehingga proses yang tampaknya sudah 

kelihatan kondusif sebenarnya kurang efektif. Hal ini dimungkinkan siswa lebih 

tertarik untuk mengetahui situs masjid Demak secara langsung dengan observasi 

lapangan (karya wisata sejarah). Oleh karena itu guru menggunakan alternatif 

dengan observasi sejarah di lingkungan situs sejarah di sekitar mereka. Upaya 

tersebut dilakukan dengan harapan perhatian siswa terfokus pada keterangan – 

keterangan yang disampaikan oleh guru dengan pemahaman fakta nyata. 

 



72 

 

b. Tindakan 

Tindakan yang direncanakan pada siklus II adalah : 

1) Memilih Alternatif Media dan Sumber Belajar Sejarah 

Media dan sumber belajar yang digunakan dalam pemanfaatan situs masjid 

Demak yaitu pembelajaran langsung dengan observasi di lingkungan situs 

masjid Demak. Bentuk observasi ini seperti karya wisata sejarah, siswa 

melalukan observasi ke situs sejarah dengan panduan bahan ajar sebagai 

sumber sejarah yang telah disususn observer sebelumnya. Dalam observasi 

ini siswa dihadapkan langsung peninggalan– peninggalan sejarah sebagai 

bukti fakta peristiwa masa lalu dan selain itu siswa melakukan dialog 

dengan tokoh masyarakat melalui wawancara tinjauan historis peninggalan 

situs sejarah tersebut. Tujuan utama pembelajaran langsung situs sejarah di 

lingkungan sekitar masjid Agung Demak. Tinjuan situs ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa lokasi SMP negeri 2 Demak strategis dan 

menuju situs tidak memakan materi banyak dan jarak dekat. Hal ini 

didukung dengan minat siswa yang kuat untuk melakukan tinjauan 

observasi situs sejarah ini maka dilaksanakan dengan ijin dari Kepala SMP 

Negeri 2 Demak. 

2) Memilih Media dan Sumber Belajar Sejarah 

Berdasarkan kebutuhan pembelajaran, melalui proses memilih akhirnya 

diputuskan pada siklus II untuk melakukan pembelajaran langsung situs 

masjid Demak melalui karya wisata sejarah yaitu: 
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(a) Observasi mengamati bukti historis situs Masjid Demak pada Museum 

Masjid Demak dan peninggalan – peninggalan lain. 

(b) Bahan pembelajaran dan penjelasan materi situs masjid Demak masa 

Islam di daerah Demak. 

(c) Data lapangan (Buku pendukung sejarah situs) dan tokoh masyarakat 

dengan melalukan wawancara penelusuran tradisi lisan, legenda, dan 

mitos tentang keberadaan peninggalan–peninggalan situs Masjid 

Demak tersebut. 

3) Membuat Ijin Observasi Situs sebagai rancangan karya wisata sejarah. 

4) Menyusun rencana pembelajaran yang tepat agar dapat memanfaatkan 

situs masjid Demak dengan observasi pembelajaran langsung yang telah 

dipersiapkan secara maksimal. 

c. Analisis 

Kegiatan pemantauan analisis ini dimaksudkan untuk merekam 

proses pembelajaran selama penelusuran observasi situs masjid Demak 

yang dilingkungan sekitar melalui pembelajaran langsung. Penggunaan 

catatan observasi untuk merekam aktivitas siswa ketika diterapkan dalam 

proses belajar mengajar melalui sumber belajar langsung situs masjid 

Demak. Hasil dari pemantauan meliputi beberapa siswa yang sangat 

tertarik dan lebih fokus dalam pemanfaatan sumber belajar melalui 

pembelajaran langsung observasi situs masjid Demak. Hal ini dibuktikan 

dengan keaktifan diskusi dan tanya jawab tentang peninggalan sejarah 

bercorak Islam siswa lebih aktif dan mempunyai ketertarikan dengan 
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belajar yang menyenangkan ini.  Hasil keterlibatan aktif siswa pada siklus 

II tersebut dapat dilihat pada diagram presentase keaktifan siswa sebagai 

berikut. 

 

Bagan 3.1 Diagran keterlibatan aktif siswa pada siklus II. 

Pada siklus II hasil belajar siswa sesudah pemanfaatan pembelajaran situs 

masjid Demak menunjukkan peningkatan hasil belajar dengan keterlibatan aktif 

siswa 34 siswa antusias dengan presentase ketuntasan mencapai 84%. Dengan 

demikian hasil keterlibatan aktif siswa dalam siklus II sudah berhasil mencapai 

standar nilai rata-rata ketuntasan diatas 75% dari jumlah keaktifan siswa. 

Hasil pengamatan penilaian siswa pada siklus II melalui ulangan tes 

bersama juga mengalami kenaikan hasil yang memuaskann dari sebelum tindakan 

apapun atau sesudah tindakan siklus I. Hal ini dapat diliuhat dari data hasil 

penilaian siswa yang dibuat dalam diagram sebagai berikut. 
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Bagan 3.2 : Diagram hasil penilaian siswa siklus II 

Pada siklus II memperoleh kenaikan nilai rata-rata kelas 76, 2 dengan 

ketuntasan belajar 38 siswa (95%). Dengan demikan pada siklus II dinyatakan 

berhasil sudah memenuhi kreteria indikator ketuntasan 80% dari jumlah siswa. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melihat hasil keberhasilan 

tindakan, yang didasarkan pada telaah data yang diperoleh dari hasil pemantauan. 

Kegiatan pemantauan pada siklus II yang dilakukan bersama guru mitra 

memberikan penilaian pada proses pembelajaran selama siklus II berjalan lebih 

kondusif. Kekurangan yang diamati secara langsung selama proses pembelajaran 

adalah kondisi waktu hanya 2 jam yang dilakukan pada hari Rabu jam terakhir 

pukul 11.00-13.00 kurang maksimal tetapi respon pembelajaran langsung oleh 

siswa pada sumber belajar situs sejarah sangat baik. Kondisi pembelajaran siswa 

yang melakukan komunikasi timbal balik melalui proses tanya jawab, yang kebih 
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mengutamakan munculnya pertanyaan dari siswa yang mengharapkan jawaban 

dari siswa yang lain sedangkan guru sebagai fasilitator pemandu materi tersebut. 

Kegiatan refleksi pada siklus II dijadikan sebagai dasar penguraian hasil 

akhir penelitian. Kegiatan ini meliputi perenungan terhadap proses pembelajarann 

dan hasil pembelajaran. Kegiatan perenungan pada siklus II dilakukan oleh guru 

mata pelajaran dan guru kelas (observer). 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Ruang Lingkup Materi Perkembangan Islam di Indonesia. 

Corak Islam telah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah 

Indonesia. Corak tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan, maupun 

bertindak entah didasari ataupun tidak. Dengan mengetahui pertumbuhan 

Islamditempat asalnya lalu penyebarannya keberbagai kawasan Indonesia dapat 

menilai sejarah Indonesia sebagai bangsa, termasuk menilai sendiri. 

Kehidupan di Indonesia sejak abad 14 ditandai oleh perkembangan 

pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Indonesia yang terletak di jalur 

strategis tidak mungkin dapat menolak masuknya pengaruh budaya lain. Sebagai 

contoh perkembangan pengaruh budaya Hindu-Budha. Perkembangan pengaruh 

Hindu-Budha ini sangat penting bagi perkembangan sejarah bangsa Indonesia. 

Masyarakat Indonesia juga mengenal bangunan-bangunan hasil kebudayaan 

yang megah dan Indah. Pengaruh perkembangan Islam menunjukkan tingginya 

budaya Indonesia. Demikian juga situs Masjid Demak yang menunjukkan 

akulturasi buadaya hindu buda dan Islam. Materi zaman perkembangan Islam 

sudah mulai diajarkan dari tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) dan 
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pendidikan tinggi meskipun zaman perkembangan Islammerupakan kajian yang 

bermula sejak perjalanan Islam dari kedatangan di Indonesia sampai 

pengaruhnya dalam perkembangannya di Indonesia sejak abad ke 14. 

Materi di tingkat pendidikan menengah pertama (SMP) sangat cocok 

sekiranya diberikan kemudahan yang berwawasan pengetahuan menelisik 

sejarah lingkungan sendiri sebagai bekal kecintaan wawasan yang dipakai dalam 

pembelajaran perkembangan Islamdi Kabupaten Demak sebagai pendukung 

teori Islamdi tingkat Nasional. 

Materi perkembangan Islam di Demak mencakup Perpindahan Majapahit 

ke Demak dan Demak ke Pajang perkembangan wilayah lama eksvakasi situs 

Demak. Sumber belajar melalui lingkungan situs untul memperkenalkan 

perkembangan Islam dengan menelisik peninggalan-peninggalan benda sejarah 

di wilayah situs sebagai pendukung pemikiran pengetahuan siswa berpikir 

histories. Pembelajaran ini hanya mempermudah mengungkap benda-benda 

peninggalan masa perkembangan Islam dengan melihat fakta nyata lapangan 

yang ada di Demak sebagai khasanah pengetahuan ilmu sejarah. 

Tinjauan historis perkembangan Islam di wilayah Demak melalui 

pelacakan observasi situs sejarah dan kajian pustaka mendalam dari penelitian 

ilmuwan sejarawan sebagai bahan pembelajaran kesejarahan di Kabupaten 

Demak. Data tinjauan sejarah tersebut dikumpulkan sebagai materi 

perkembangan Islamdengan kajian yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

siswa karena dengan dibuat sebagai panduan belajar melalui bahan ajar. Dengan 

adanya bahan ajar ini merupakan panduan materi proses pembelajaran Islam di 
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wilayah Demak yang sangat berguna dalam belajar sejarah nantinya dikaji siswa 

SMP Negeri 2 Demak. 

Bahan ajar sebagai panduan pengajaran sejarah perkembangan Islam di 

Demak merupakan saran alternatif untuk belajar siswa dalam mengetahu situs 

masjid Demak. Bahan ajar berisi tentang materi situs masjid Demakdalam kajian 

secara ilmiah, yang didalamnya dijelaskan peninggalan-peninggalan pada situs 

sejarah di Demak dan mengungkap segi pengetahuan sejarah masa lampau yang 

telah dikaji mendalam para tokoh ilmuwan sejarah sekarang. Sejarah situs 

masjid Demaksejak lama terkubur dalam berbagai prasasti dan peninggalan 

peninggalan masa lalu belum banyak penggalian sejarah yang dilakukan. 

Padahal ini merupakan sumber sejarah yang merupakan bukti perkembangan 

Islampada masa lampau. 

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang jika diajarkjan 
dengan benar akan menimbulkan budi pekerti siswa. Belajar sejarah 
berarti mengajarkan manusia akan rasa ketidaktahuannya dan 
keterbatasannya didalam lingkungan hidup yang begitu luas dan 
detail. Melalui mata pelajaran sejarah yang penyajiannya 
dideskripsikan dalam bentuk peristiwa, kita dapat mengambil hikmah 
dari peristiwa tersebut, sehingga dapat kita jadikan bekal yang ampuh 
untuk bertindak dihari ini maupun memproyeksikannnya dihari yang 
akan datang. Dengan demikian, belajar sejarah akan menjadikan 
seseorang lebih bijak dan lebih dewasa (Grasindo, kls V11). 

 
Sejarah Demak yang dirangkai kedalam bahan ajar akan menjadi 

panduan siswa untuk dipelajari, sehingga mereka akan merasa lebih dekat 

terhadap peristiwa masa lampau dan nilai-nilai kesejarahannya akan menjadi 

dasar pijakan masa kini dan masa yang akan datang. Dengan panduan bahan ajar 

tersebut, siswa tidak hanya sekedar membaca tetapi dapat mengetahui isi bahan 

ajar tersebut dengan baik. Pada tingkat tertinggi, pembacaan modul itu dapat 
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mendatangkan kearifan dalam diri siswa. Kearifan itu bukan sesuatu yang 

menjabar dari bahan ajar kepada siswa, melainkan sesuatu yang berkembang 

pada diri siswa dengan mempertanyakan bahan ajar situs sejarah tersebut. 

Berpikir historis memetakan masa depan, mengajarkan masa lalu kepada siswa 

agar dalam tindakan belajar dapat menggali pengetahuan masa lalu dalam 

keilmuan dan selanjutnya kita melestarikan kekayaan budaya kuno situs sejarah 

tersebut. 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pembahasan Hasil Siklus I 

1) Analisis Data Keterlibatan Aktif Siswa 

Data keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran diperoleh 

melalui lembar observasi observer bekerjasama dengan guru mitra untuk 

mengobservasi dalam proses pembelajaran. Analisis data menggunakan cara 

statistik deskriptif sederhana. Di samping analisis secara kuantitatif penelitian 

juga menggunakan analisis kualitatif untuk membantu menguatkan hasil 

penelitian dan untuk menelaah data yang diperoleh dari lembar observasi. 

Hasil pengamatan pada siklus I diperoleh data penelitian observasi siswa 

mengenai perubahan keaktifan siswa di kelas VII.B dengan kriteria penilaian 

yaitu penilaian keaktifan mengerjakan tugas rumah (PR), kehadiran dalam 

evaluasi, aktif bertanya pada penjelasan materi berlan gsung, aktif menjawab 

pertanyaan, interaksi siswa dalam kelompok diskusi, aktif bertanya saat diskusi, 

aktif menjawab pertanyaan saat diskusi, dan mengerjakan tugas evaluasi. Dari 

data ini maka diperoleh skor dari butir-butir indikator tersebut dan selain itu 
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diperoleh gambaran minat siswa secara umum. Hasil pengamatan siklus I 

terdapat 24 siswa (60 %) antusias mengikuti pelajaran dan 16 siswa (40%) 

kurang antusias. 

Data pengamatan kriteria skor pada siklus I menunjukkan siswa yang 

aktif mengerjakan tugas rumah hampir keseluruhan siswa mengerjakan. Hasil 

pengamatn ini berdasarkan tugas rumah kelompok diskusi yang semuanya 

mempunyai nilai skor yang baik dan 10 siswa nilai skor cukup baik. Dari 

pekerjaan rumah kelompok diskusi ini maka diujilah keaktifan dalam kriteria 

penilaian dalam pembelajaran di kelas. 

Nilai keaktifan siswa dalam respon pembelajaran dari siklus I masih 

terlihat antusiasme dalam belajar. Siswa yang hadir dalam mengerjakan tes atau 

evaluasi sangat baik hal ini dibuktikan dari keseluruhan siswa yang hadir hampir 

100%. Dalam penggunaan materi situs masjid Demak sebagai sumber belajar 

keaktifan siswa dalam bertanya mulai ada keliahtan perubahan minat perhatian 

belajarnya. Keterampilan siswa dalam bertanya yaitu 17 siswa bertanya dengan 

cukup baik, 17 siswa baik respon mendengarkan temannya bertanya dan 6 siswa 

kurang memperhatikan temannya bertanya. Selanjutnya hal ini membawa 

perubahan dalam diskusi kelompok bagaimana interaksi siswa dalam kelompok 

28 siswa baik dalam diskusi kelompok dan 12 siswa kurang interaksi dengan 

kelompok. Keaktifan lain ditunjukkan siswa dalam bertanya pada artikulasi atau 

diskusi pada siklus I kurang minat dalam kriteria ini karena hanya 9 siswa 

respon bertanya dan sisanya 31 kurang perhatian. Demikian juga saat pemaparan 

hasil belum banyak kelihatan siswa yang menonjol walaupun hasilnya baik 



81 

 

sekitar 23 siswa perhatian terhadap pemaparan hasil diskusi. Hasil ketuntasan 

siklus dianalisis dalam tugas evaluasi yang mendapat respon siswa yang cukup 

baik sekitar 5 siswa, kriteria baik 29 siswa dan cukup 6 siswa. 

Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan 

tindakan dimana pembelajaran masih terpaku pada sumber belajar guru kelas 

dan buku perpustakaan, hanya 25% siswa tertentu yang mau respon terhadap 

sumber belajar materi tersebut. Antusias siswa sendiri kurang menjenuhkan. 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan terdapat perbaikan kualitas proses 

pembelajaran sejarah setelah dipergunakan sumber belajar situs masjid 

Demakpada siklus I. 

Perubahan minat terhadap mata pelajaran sejarah secara umum 

meningkat setelah tindakan awak, walaupun belum mecapai kriteria ketuntasan 

75% dari pengaruh kenaikan keaktifan siswa. Hal ini merupakan dorongan siswa 

dalam pemanfaatan sumber belajar situs sejarah ini mempunyai keterikatan 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. Panduan modul situs mendorong siswa 

dalam belajar sejarah lebih nyaman dan mempunyai respon untuk mendorong 

pertanyaan tentang pemikiran sejarah. Jika dibandingkan dengan kondisi 

sebelum siklus I siswa jarang keaktifan bertanya karena suatu pembelajaran 

amteri yang kurang pendalaman dan kadang siswa jenuh belajar sejarah. 

Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang cenderung memuat soal dan 

ringkasan materi siswa enggan mengerjakan dan bahkan alasan tertentu sumber 

materi kurang atau sedikit sehingga ketertarikannya terhadap sejarah kurang. 
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Pada lembar pengamatan yang digunakan untuk keperluan analisis 

tentang pemanfaatan situs masjid Demak sebagai sumber belajar sejarah 

menunjukkan perubahan kearah positif. Hal ini sudah barang tentu sangat 

mendukung pembelajaran sejarah. Hal-hal yang mendukung terjadi peningkatan 

kualitas pembelajaran sejarah berdasarkan kejadian selama proses pembelajaran 

diantaranya dengan meminta komentar pendapat dari siswa. 

Berdasarkan komentar salah satu siswa yang dijadikan observer dikelas 

penelitian yang diminta ikut mengobservasi pemanfaatan sumber belajar situs 

masjid Demakyang disajikan dalam proses pembelajaran siklus I memberikan 

tanggapan dengan pendapat sebagai berikut : mengikuti pembelajaran sejarah 

dengan sumber belajar situs Masjid Demakdengan media foto peninggalan situs 

Masjid Demak dengan media foto peniggalan situs Demak dan bahan ajar 

pembelajaran situs sejarah di lingkungan Demak yang mempunyai pengaruh 

perkembangan Islam di Indonesia. Pembelajaran materi sejarah lokal untuk 

pendukung materi sejarah yang sangat bagus lagi bila siswa diajak observasi 

situs sejarah (karyawisata sejarah) maka materi ini akan lebih jelas dan lebih 

asyik. Siswa merasa kagum dan timbul pertanyaan tentang keberadaan situs 

sejarah tersebut karena selama ini belum mengetahui kalaui di Demak 

mempunyai peninggalan situs sejarah, Observasi 5 April 2009: minat belajar 

siswa terhadap pembelajaran sejarah setelah pemanfaatn sumber belajar situs 

masjid Demakpada siklus I). 

Berdasarkan hasil observasi guru mitra, pendapat yang diberikan adalah 

sebagai berikut: sumber belajar situs masjid Demak merupakan alternatif 
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pembelajaran sejarah pemanfaatan peninggalan-peninggalan Islam di Demak 

belum pernah dilakukan dalam kegiatan di kelas pada SMP Negeri 2 Demak dan 

sangat baik dalam pendalaman materi pengetahuan keilmuan siswa. Dengan 

melihat sumber belajar ini guru sebaiknya dalam menyampaikan keterangan 

materi tidak terlalu cepat. Selain itu guru kurang mengaitkan materi dengan 

realita kehidupan untuk motivasi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus 

mampu menyampaikan pesan dengan maksud untuk motivasi dalam 

penyampaian materi (Suyatmo, observasi guru mitra 5 April 2008: suasana 

pembelajaran setelah pemanfaatan sumber belajar situs masjid Demak pada 

siklus I). 

Lembar pengamatan yang dipergunakan untuk keperluan menganalisis 

tentang manfaat situs masjid Demak sebagai sumber belajar sejarah yang 

difokuskan pada terjadinya perubahan kualitas proses belajar mengajar 

menunjukkan perubahan kearah positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

respon keterlibatan aktif pembelajaran siswa yang lebih baik dan pengaruh 

motivasi siswa dalam minat belajar tinggi. Dengan demikian setelah 

pemanfaatan situs masjid Demak pada pembelajaran siklus I terjadi peningkatan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 

2) Analisis data Hasil Belajar Siswa dan Ketuntasan Belajar 

Hasil penelitian ketuntasan hasil belajar siswa diukur dari apabila nilai 

siswa sama atau diatas dari kriteria ketuntasan nilai 70,0 dan rata-rata kelas telah 

mencapai 80% standar ketuntasan belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh rata-rata nilai hasil ulangan harian sebelum penelitian pada kelas 
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VII.A SMP Negeri 2 Demak adalah 62,5dengan nilai ketuntasan belajar 27,5% 

dengan rincian 25 siswa tuntas sedangkan 15 tidak tuntas belajar. Hasil 

pembelajaran sejarah setelah siklus I nilai rata-rata yang diperoleh mencapai64,5 

dan ketuntasan belajar 65% dengan rincian ada 30 siswa tuntas sedangkan 10 

siswa tidak tuntas. Hal ini menjadi bukti bahwa selama siklus I berlangsung 

memberikan pengaruh positif baik dalam perbaikan kualitas proses pembelajaran 

maupun dalam pencapaian hasil belajar. Pada siklus 1 tersebut ketuntasan 57,5 

siswa yang tuntas (65%) sedangkan sebelum siklus 1 diperoleh 65,5 siswa yang 

tuntas secara individual (27,5%). Dengan demikian terjadi kenaikan rata-rata 

sebesar 1 dan kenaikan prosentase ketuntasan sebesar (37,5%). Dengan 

demikian ketuntasan belajar kelas VII A berkembang kearah positif atau ada 

peningkatan ketuntasan belajar yang cukup tinggi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah siklus 1, hasil nilai rata-rata 

ulangan harian di kelas VII A mengalami kenaikan sedikit. Walaupun nilai rata-

rata pada siklus I belum mencapai target kriteria ketuntasan rata-rata diatas nilai 

70,0 atau 80% keberhasilan tindakan. 

b. Pembahasan Hasil Siklus II 

1) Analisis Data Keterlibatan Siswa 

Data keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran diperoleh melalui 

lembar observasi siswa dan bekerja sama dengan guru mitra yang diminta turut 

mengobservasi dalam proses pembelajaran. Dalam siklus II ini merupakan 

tindak lanjut dari pembelajaran siklus I supaya memperoleh peningkatan hasil 

belajar dan tindakan keaktifan siswa meningkat lebih baik lagi. 
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Analisis data kuantitatif dan kualitatif pada siklus II adalah sebagai 

berikut: hasil analisis kualitatif diperoleh dari lembar observasi. Dari data ini 

diperoleh gambaran mengenai perubahan minat siswa secara umum. Hasil 

pengamatan siklus II terdapat 34 siswa (85%) antusias dan 6 siswa (15%) kurang 

antusias. 

Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya siklus I 

hanya terdapat 30 siswa (70%) antusias dalam mengikuti pembelajaran sejarah 

dan siklus II terdapat siswa yang antusias 34 siswa (85%). Data tersebut 

mengalami peningkatan kualitas keaktifan siswa dalam pembelajarans sejarah 

sekitar 10 siswa (25%). Dari data tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 

perbaikan kualitas proses pembelajaran sejarah setelah dipergunakan sumber 

belajar langsung melalui observasi situs masjid Demak dengan karya wisata 

sejarah pada siklus II. 

Perubahan minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah pada siklus II 

secara umum dapat diterangkan dengan perolehan data hasil pengamatan 

penilaian observasi II. Keaktifan pekerjaan rumah (PR) pada kegiatan meresum 

bahan ajar terlihat siswa mulai aktif untuk bekal materi pada pembelajaran 

langsung. Hasil observasi siswa pada tugas mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

ada 23 siswa cukup baik, 10 siswa baik, 7 siswa mendapatkan cukup karena 

kurang lengkap ringkasannya. Pekerjaan rumah ini berguna untuk melakukan 

diskusi pada saat observasi situs sejarah dan selain itu supaya siswa 

mempertanyakan materi bahan ajar tersebut dalam pembelajaran selanjutnya. 
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Data keaktifan siswa dalam mengerjakan evaluasi mulai ada semangat 

baru, yaitu hampir semua siswa datang melakukan pembelajaran (100%). Sikap 

antusias siwa didorong karena mulai ada interaksi karena kelompok diskusi pada 

diri siswa untuk mengetahui lebih dekat fakta peninggalan sejarah tersebut 

(karya wisata sejarah). Antusias siswa ini dapat dilihat dengan pertanyaan – 

pertanyaan pada pembelajaran langsung di situse sejarah baik dengan guru 

maupun dengan tokoh masyarakat. Minat siswa dalam bertanya menurut data 

observasi dapat dilihat 10 siswa cukup baik, 25 siswa baik, dan 5 siswa cukup 

karena banyak main dan ngobrol dengan teman. Adapun pertanyaan siswa yang 

menonjol tentang sejarah penemuan situs tersebut dan respon terhadap materi 

situs sejarah tersebut. Dalam diskusi dilingkungan situs sejarah ini mulai ada 

hubungan timbal balik siswa untuk menjawab pertanyaan tentyang materi baik 

yang dilakukan guru dan siswa sendiri. Respon siswa dalam menjawab 

pertanyaan mulai ada interaksi 31 siswa antusias dan 9 siswa kurang antusias. 

Interaksi siswa bila dibandingkan dengan siklus sebelumnya mengalami 

kebaikan dapat dilihat kelompok pasangan diskusi mulai respon 7 siswa cukup 

naik, 27 siswa baik dan 6 siswa cukp karena kurang antusias. Pertanyaan diskusi 

mulai ada peningkatan respon 31 siswa antusias dan 9 siswa kurang antusias. 

Keaktifan saat menjawab pertanyaan diskusi mulai ada peningkatan dengan 

respon 33 siswa aktif antusias dan 7 siswa kurang antusias karena membuat 

gaduh dengan teman.Hasil pemaparan materi pembelajaran dan diskusi kelompk 

selama siklus dilakukan evaluasi catatan dan rangkuman siswa. Perubahan minat 

siswa terhadap mata pelajaran sejarah pada siklus II dapat diperoleh data 15 
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siswa mempunyai catatan cukup baik komplit, 20 siswa mempunyai catatan baik 

dan komplit dan 5 siswa catatan jauh tertinggal dalam beberapa bagian. Dengan 

demikian lembar pengamatan yang dipergunakan untuk keperluan analisis 

tentang manfaat penggunaan situs masjid Demaksebagai sumber belajar pada 

siklus II menunjukkan perubahan ke arah positif. Perubahan minat belajar 

tersebut sudah barang tentu mendukung pembelajaran sejarah. Hal–hal yang 

mendukung pembelajaran sejarah kejadian selama proses diantaranya 

berdasarkan komentar salah satu siswa yang dijadikan observer dikelas 

penelitian yang diminta untuk menjadi observer sumber belajar situs masjid 

Demak dalam pembelajaran langsung observasi peninggalan sejarah pada siklus 

II memberikan tanggapan dengan pendapat sebagai berikut: saya sangat suka 

dengan pembelajaran situs sejarah dilingkungan prasasti masjid Demak. 

Ternyata di lingkungan Demak mempunyai situs sejarah yang keberadaanya 

belum saya ketahui sebelumnya. Pada pembelajaran berlangsung di tempay situs 

sejarah sesekali banyak teman- teman bertanya tentang materi dan situs tersebut. 

Kondisi berlangsungnya pembelajaran secara umum baik, teman- teman sedikit 

sekali yang tidak perhatikan. 

Minat belajar terhadap pembelajaran sejarah setelah penggunaan sumber 

belajar situs masjid Demakdengan pembelajaran langsung observasi lingkungan 

situs sejarah. Berdasarkan observasi guru mitra, pendapat yang diberikan adalah 

sebagai berikut : kondisi proses pembelajaran yang ideal, kreatifitas guru, dan 

aktifitas siswa terpadu dalam proses kondusif. Ringkasan modul yang diberikan 

kepada siswa memandu materi untuk mengikuti pembelajaran secara efektif, 
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aktifitas siswa terfokus pada penjelasan dan merespon dengan beberapa 

pertanyaan. 

Dorongan dari guru yang turut membantu dalam tinjauan ke lingkungan 

situs masjid Demak di lapangan ( karya wisata sejarah) sangat membantu  

observasi dalam pembelajaran sejarah ini. Guru yang membantu dalam 

pengawasan lapangan di lingkungan situs sejarah berjumlah 1 orang yaitu: 

Bapak Karsidi, sebagai guru mata pelajaran IPS. Dengan adanya pengawasan 

guru mata pelajaran IPS dalam tinjauan situs masjid Demak di lingkungan situs 

sejarah maka tugas observer terbantukan untuk mengontrol aktivitas 

pembelajaran berlangsung. 

Lembar pengamatan yang digunakan untuk keperluan menganalisis 

tentang manfaat situs masjid Demak sebagai sumber belajar sejarah pada siklus 

II yang difokuskan pada terjadinya perubahan kualitas proses belajar mengajar 

menunjukkan perubahan ke arah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

adanya penurunan presentase siswa yang tidak antusias atau tidak konsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian setelah penggunaan sumber 

belajar situs masjid Demakpada pembelajaran siklus II terjadi peningkatan minat 

antusias belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 

2) Analisis data Hasil Belajar Siswa dan Ketuntasan Belajar 

Berdasarkan hasil ulangan tes pada siklus I diperoleh data pada kelas 

penelitian mencapai nilai rata-rata 57,8 dengan jumlah yang tuntas secara 

individual 27 siswa (67, 5%) sedangkan siklus II rata-rata yang diperoleh 

mencapai 76,2 dengan ketuntasan 38 siswa (95%). Dengan demikian terjadi 
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peningkatan nilai rata-rata sebesar 18,4 dengan ketuntasan mendapat kenaikan 

11 siswa (27,5%). 

Hal ini terbukti bahwa selama siklus II berlangsung memberikan 

pengaruh positif baik dalam perbaikan kualitas proses pembelajaran maupun 

dalam pencapaian hasil belajar. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa setelah 

siklus II, hasil rata-rata nilai ulangan tes di kelas penelitian mengalami kenaikan 

rata-rata yang cukup besar dan peningkatan berkembang ke arah positif sehingga 

ketuntasan belajar mencapai 95% dari keseluruhan proses pembelajaran dan 

perkembangan hasil belajar. Perbandingan sebelum dan sesudah tindakan dapat 

dilihat pada kenaikan rata- rata ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan kelas 

56,5 dengan ketuntasan (27,5%), sesudah tindakan kelas siklus I mendapat 

kenaikan ketuntsan sebesar 57,5 dengan ketuntasan (67,5%), dan pada siklus II 

kenaikan rata-rata ketuntasan sebesar 76,2 dengan tuntas (95%). Pada siklus II 

ini membuktikan kenaikan yang cukup signifikan, hal ini sudah mencapai 80% 

ketuntasan belajar dari jumlah siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Demak mengalami 

kenaikan setelah memanfaatkan situs masjid Demak sebagai sumber belajar 

sejarah. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I menunjukkan adanya 

peningkatan dibandingkan sebelum memberi pelajaran dengan situs masjid 

Demak. Sebelum diberi pembelajaran, hasil belajar siswa menunjukkan 

keterlibatan aktif siswa hanya 25% dan nilai ulangan rata-rata kelas 62,0 

dengan ketuntasan 11 siswa (27,5%). Setelah tindakan siklus I terjadi 

peningkatan keterlibatan aktif siswa 25 siswa antusias (60%) dan kenaikan 

rata-rata 64,0 dengan tuntas belajar 27 siswa ( 67,5%). Pada siklus II hasil 

belajar siswa sesudah pemanfaatan pembelajaran situs masjid 

Demakmenunjukkan peningkatan hasil belajar dengan keterlibatan aktif siswa 

34 siswa antusias (84%) dan kenaikan rata-rata kelas 76,2 dengan ketuntasan 

belajar 38 siwa (95%). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan situs 

masjid Demak sebagai sumber belajar sejarah dapat meningkatkan 

keterlibatan aktif belajar siswa sehingga mempengaruhi peningkatan prestasi 

belajar siswa. Sehingga tercipta inovasi pembelajaran, pengembangan 

kurikulum ditingkat sekolah dan ditingkat kelas dan dapat meningkatkan 

profesionalisme guru. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong 

peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar yang lebih luas, 

inovatif, dan efektif untuk peningkatan pengetahuan pembelajaran 

sehingga peserta didik aktif dalam belajar. 

2. Siswa berusaha untuk berperilaku kedisiplinan, semangat siswa ketika 

mengikuti ekstrakurikuler,keseriusan siswa untuk mengerjakan tugas, 

ketelitian siswa dalam mengelola sarana belajarnya, kebiasaan siswa 

dalam mengajukan pertanyaan dikelas, dan ketepatan siswa untuk hadir 

disekolah. 

3. Sekolah-sekolah harus menyediakan unsur peralatan dan sarana 

pendidikan. Sehingga dapat dicermatiketika guru sedang mengajar. 

Dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar, yang dapat diamati 

guru, siswa atau keduanya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 
SMP  :  SMP Negeri 2 Demak 

Mata Pelajaran  :  IPS ( Sejarah ) 

Kelas / Semester  :  VII / 2 

Standar Kompetensi  :  5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak 

masa Islam sampai masa Kolonial Eropa 

Kompetensi Dasar  :  5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam 

di Indonesia serta peninggalan-peninggalanya. 

Indikator  :   
1. Mendeskripsikan masuk dan berkembangnya 

agama islam di Indonesia. 

2. Menunjukan pada peta daerah-daerah yang di 

pengaruhi  unsur islam di Indonesia. 

3. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan islam 

di berbagai wilayah Indonesia. 

4. Mengidentifikasi dan memberi contoh 

peninggalan- peninggalan sejarah kerajaan-

kerajaan bercorak islam di berbagai daerah. 

Alokasi Waktu  :  8 x 40 Menit (2 x Pertemuan) 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan perkembangan agama dan kebudayaan islam di Asia 

Selatan, Asia Timur, dan Asia tenggara, serta persebarannya ke berbagai 

wilayah di Indonesia. 

2. Membaca dan membuat peta alur masuk dan berkembangnya agama dan 

kebudayaan islam di Indonesia. 

3. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan islam diberbagai 

wilayah di Indonesia. 
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4. Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-peninggalan sejarah 

kerajaan-kerajaan yang bercirikan kebudayaan islam di berbagai daerah.   

 
B. Materi Pembelajaran 

1. Peranan pedagang bagi masuk dan berkembangnya agama islam ke 

Indonesia. 

2. Peta daerah yang di pengaruhi unsur islam. 

3. Perkembagan kerajaan islam ( Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh 

Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, 

Kerajaan Cirebon, Banten, Gowa-Tallo, Kerajaan Ternate dan Tidore).  

 
C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah bervariasi 

2. Observasi Situs Masjid Demak 

3. Media gambar peninggalan bercorak islam 

4. Diskusi 

5. Tanya Jawab 

 
D. Strategi Pembelajaran 

1. Pertemuan I ( siklus I ) : pembelajaran di kelas 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajara yang ingin di capai  

 Apersepsi  :  Mengingatkan kembali materi yang telah lalu 

(pertemuan sebelumnya). 

 Motivasi  : Ditampilkannya gambar utama atau gambar 

peninggalan sejarah islam kemudian gambar situs 

Masjid Demak dan siswa memberi taggapannya. 

b. Kegiatan Inti 

 Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber dan mengamati 

gambar-gambar yang berkaitan dengan masuk dan berkembangnya 

islam di Indonesia. 
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 Guru memberikan penjelasan materi berkembangnya islam di 

Indonesia. 

 Guru membagi dalam kelompok-kelompok maksimal lima orang 

siswa untuk berdiskusi membahas masuk dan berkembangnya 

agama islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa dengan media 

gambar situs Masjid Demak kemudian siswa mempresentasikan 

hasil kerja kelompok dan kelompok lain memberi tanggapan. 

 Guru mereview materi pelajaran sekaligus sebagai alat evaluasi 

keberhasilan pembelajaran baik sebagai peserta didik maupun 

guru. 

 Membuat tugas rumah untuk membuat contoh-contoh peninggalan 

islam di wilayah Indonesia yang diketahuinya dan wilayah Demak.      

c. Penutup 

 Memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi 

kelompok siswa. 

 Membimbing siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi 

agar telah di berikan. 

 Memberikan saran kepada siswa untuk membaca lanjutan materi 

yang telah diajarkan di rumah. 

 Memberikan tes uraian. 

 
2. Pertemuan ke-2 (siklus II) : Pembelajaran Observasi Situs Batang 

Kuno  

a. Pendahuluan  

1) Apersepsi  :  Berdialog tentang daerah-daerah di Indonesia yang 

terdapat peninggalan islam dikaitkan tugas rumah 

dan situs Masjid Agung Demak dalam penyebaran 

islam di wilayah Demak.  

2) Motivasi  :  Siswa diajak dalam penelusuran observasi situs 

Masjid Demak yang ada di lingkugan sekitar 

sehingga tertarik mempelajari lebih lanjut.  
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b. Kegiatan Inti  

1) Observasi mengamati bukti historis situs Masjid Demak pada 

bangunan bersejarah Masjid Agung Demak dan Masjid Kadilangu.  

2) Guru memberikan modul dan penjelasan tentang materi situs 

Masjid Demak masa islam di daerah Demak.  

3) Tanya jawab tentang peninggalan-peninggalan sejarah bercorak 

islam di daerah Demak (Masjid Demak)  

c. Penutup  

1) Memberikan penguatan dari hasil tanya jawab  

2) Membimbing siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi 

yang telah diberikan 

3) Guru memberikan dorongan psikologi agar peserta didik bangga 

terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  

  
E. Sumber dan Media pembelajaran  

1. Buku sejarah pegangan siswa dan buku referensi  

2. Buku modul situs Masjid Demak  

3. Situs sejarah di daerahnya (situs Masjid Demak)  

 
F. Penilaian (terlampir)  

1. Tes tertulis  

2. Penugasan kelompok  

3. Observasi  

 

 

 Demak, 12 Maret 2009      

Guru Mata Pelajaran IPS (Sejarah)  Praktikan  
 
 
 
 
 
Karsidi, S.Pd   Sri Hariyanti  
NIP. 132276584   NIM. 3101404506 
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PENILAIAN  

 

I. Penugasan Kelompok  

Tugas rumah membuat contoh peninggalan-peninggalan kerajaan islam di 

wilayah Indonesia dan Daerah Demak (Situs Masjid Demak)  

Perintah Tugas  :  Buatlah contoh-contoh peninggalan kerajaan yang 

bercorak islam di wilayah Indonesia dan peninggalan 

islam di wilayah Demak yang kamu ketahui.  

 

Lembar Penilaian :  

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

Dst         
 

Keterangan aspek yang dinilai   Skor Maksimum  

1. Mengerjakan Tugas (PR)    4 

2. Kebenaran bentuk contoh peninggalan islam   4 

3. Ketepatan waktu dalam penyerahan tugas   4  

4. Kemampuan dalam mempresentasikan   4  

5. Interaksi siswa dalam kelompok pasangan diskusi  4   +   

 Jumlah Skor Maksimum :   20  

 

NILAI   =   2
PEROLEHANSKOR
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II. Tugas Observasi  

Mengamati keaktifan siswa pada observasi situs sejarah di daerahnya (situs 

Masjid Demak)  

 

Lembar Penilaian :   

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

Dst         
 
 

Keterangan aspek yang dinilai   Skor  

 Maksimum  

1. Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung  4 

2. Aktif menjawab pertanyaan saat penjelasan materi berlangsung  4 

3. Interaksi siswa dalam kelompok pasangan saat artikulasi/diskusi  4 

4. Aktif bertanya saat pemaparan hasil artikulasi/diskusi  4  

5. Aktif menjawab saat pemaparan hasil artikulasi/diskusi  4   +   

 Jumlah Skor Maksimum   20 

 

 

NILAI   =   2
PEROLEHANSKOR
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SOAL TEST SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  :  IPS (Sejarah)  
Pokok Bahasan  :  Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa 
islam serta peninggalan-peninggalannya  

Kelas / Semester  :  VII / 2  
Waktu  :  40 menit  

 
 

PETUNJUK UMUM  

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.  

2. Tulislah nama dan nomor absen anda pada lembar jawab yang tersedia  

3. Jumlah soal ada 25 soal dalam bentuk obyektif pilihan ganda  

4. Soal dikerjakan dalam waktu 40 menit  

5. Tulislah jawaban anda pada lembar yang tersedia  

6. Teliti kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas  

 

PETUNJUK KHUSUS  

Berilah salah satu jawaban yang benar untuk soal di bawah ini dan berilah tanda 

(X) pada option a, b, c, dan d pada lembar jawab yang tersedia  

 

1. Kerajaan Banten mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan  …. 

a.  Faletehan     c.  Sultan Ageng Tirayasa  
b.  Sultan Hasanuddin  d.  Sultan Haji      

2. Pendiri kerajaan Mataram Islam tahun 1586 adalah …. 
a.  Panembahan Senopati     c.  Ki Ageng Pemanahan  
b.  Sultan Agung d.  Pengeran Benowo 

3. Dibawah ini yang mendapat julukan ”Ayam Jantan dari Timur”  adalah …. 
a.  Sultan Iskandar Muda     c.  Sultan Baabullah  
b.  Aru Palaka d.  Sultan Hasanudin 

4. Pada masa pemerintahan Sultan Agung mataram pernah menyerang ke 
Batavia dua kali yaitu pada tahun …. 
a.  1596 dan 1598     c.  1628 dan 1629  
b.  1600 dan 1629  d.  1755 dan 1757 
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5. Pada tahun 1755 Mataram terbagi menjadi 2 yaitu Kasunan Surakarta dan 
kasultanan Yogyakarta sesuai dengan perjanjian  …. 
a.  Bongaya     c.  Giyanti  
b.  Salatiga  d.  Saragona 

6. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia berlabuh di Banten, pada 
masa itu Raja Banten adalah…. 
a.  Sultan Agung Tirtayasa    c.  Hasanudin  
b.  Maulana Muhammad  d.  Sultan Yusuf 

7. Gelar Sultan bagi raja-raja di Sulawesi Selatan dipakai setelah resmi menganut 
Islam,salah satunya raja Gowa bergelar Sombaya yang artinya …. 
a.  Yang disembah     c.  Yang dipayungi  
b.  Yang bertanda   d.  Yang dimuliakan 

8. Sebab utama kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia adalah…. 
a.  Jaraknya jauh     c.  Belanda mendapat bantuan dari Banten  
b.  Jumlah pasukan sedikit  d.  Kekurangan bahan makanan 

9. Kerajaan Pajajaran dapatditundukan oleh Banten pada masa…. 
a.  Sultan Yusuf     c.  Sultan Haji  
b.  Maulana Muhammad  d.  Sultan Ageng Tirtayasa 

10. Pendiri kerajaan Cirebon adalah orang yang sama yang mendirikan kerajaan 
…. 
a.  Demak     c.  Banten  
b.  Mataram  d.  Galuh   

11. Sultan Malik Az Zahir memerintah kerajaan Samudera pasai antara tahun…. 
a.  1297-1326     c.  1348-1396  
b.  1326-1348  d.  1396-1449  

12. Sebelum naik tahta Sultan Agung Hanyokrokusumo bernama…. 
a.  Hadiwijaya   c.  Mas Jolong  
b.  Sutawijaya  d.  Mas Rangsang 

13. Untuk pertama kali Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh…. 
a.  Sutawijaya     c.  Mangkunegoro I  
b.  Sultan Agung d.  Hamengkubuwono I 

14. Tahta Sutawijaya di kerajaan Mataram (1586) diperoleh melalui…. 
a.  Serangan terhadap VOC di Batavia       
b.  Penyerahan kekuasaan dari Pangeran benowo     

      c.  Memimpin serangan ke Demak yang diperintahkan Sultan Trenggono 
      d.   Karena dapat mengalahkan pemberontakan Arya Penangsang 

15. Sebab Banten memisahkan diri dari kerajaan  Demak adalah…. 
a.  Di Demak terjadi perebutan kekuasaan       
b.  Kerajaan Pajajaran mempertahankan Banten sebagai wilayahnya 
c.  Cirebon membantu rakyat Banten memisahkan diri dari Demak  
d.  Sultan Trenggono tidak memperhatikan wilayah Banten 
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16. Pada saat Sultan Hasanudin berkuasa, daerah kekuasaan Banten  meliputi…. 
a.  Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur        
b.  Banten, Jawa Barat dan Bengkulu   
c.  Banten, Cirebon dan Jawa Tengah  
d.  Banten, Bengkulu dan Palembang 

 
17. Pedagang-pedagang bangsa Belanda singgah di Banten tahun 1596, ketika 

Banten diperintah oleh  …. 
a.  Penembahan Yusuf      c.  Abu Mufakir   
b.  Maulana Muhammad  d.  Abdul Khahar      

18. Pengiriman pasukan Mataram ke Batavia pada masa pemerintahan Sultan 
Agung menunjukkan bahwa Sultan Agung  …. 
a.  Anti penjajahan       c.  Anti persahabatan    
b.  Memiliki pasukan yang kuat    d.  Seorang raja yang sombong dan 

serakah  

19. Kerajaan Makasar merupakan gabungan dari dua kerajaan yaitu  …. 
a.  Tallo dan Bone       c.  Goa dan Tallo    
b.  Tallo dan Shopeng   d.  Goa dan Bone       

20. Kerajaan Mataram menjalin hubungan baik dengan kerajaan Cirebon sebab  
…. 
a.  Mataram membutuhkan kerjasama dengan Cirebon untuk mengusir VOC 

dari Batavia    
b.  Kerajaan Cirebon didirikan oleh seorang wali dan kerajaan Mataram 

merupakan kelanjutan kerajaan Demak.  
c.  Kerajaan Cirebon letaknya strategis   
d.  Kerajaan Cirebon sangat penting untuk perdagangan hasil pertanian 

Mataram  

21. Hukum yang mengatur pelayaran dan perdagangan di kerajaan Makasar 
disebut  …. 
a.  Ade Allopilipong Bacannapabalue          
b.  Loutra Amanna Coppa     
c.  Tellumpocca     
d.  Shoopeng        

22. Aru Pakala setelah dikalahkan oleh Sultan Hasanuddin melarikan diri ke 
Jakarta untuk  …. 
a.  Menyelamatkan diri        c.  Mencari senjata yang lebih modern     
b.  Minta bantuan kepada VOC  d.  Mengumpulkan bala bantuan        

23. Salah satu ciri masjid peninggalan Islam masa lampau atapnya  …. 
a.  Memiliki kubah besar        c.  Bersusun tiga  
b.  Tidak memiliki kubah  d.  Berbentuk limas 

24. Proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan melibatkan golongan 
bangsawan, terbukti  …. 
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a.  Islam di Sulawesi Selatan disebarkan dengan kekerasan    
b.  Sultan Alaudin dan Sultan Abdullah giat menyebarkan agama islam di 

pedalaman.   
c.  Dengan banyaknya dana yang diterima masyarakat    

 d.  Adanya perkawinan antara raja dan orang-orang Islam  

25. Pelabuhan Sombaopu memiliki 2 peranan yaitu sebagai pelabuhan  …. 
a.  Transito dan pelabuhan militer              

 b.  Dagang dan pelabuhan pemerintah    
 c.  Transito dan bandar internasional  
 d.  Pemerintah dan bandar internasional         
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SOAL-SOAL SEJARAH KELAS VII. A 

PADA SIKLUS II 

 

1. Tuliskan secara singkat awal berdirinya Kasultanan Demak! 

2. Mengapa Pati Unus memperoleh gelar Pangeran Sabrang Lor?  

3. Tuliskan keberhasilan Sultan Trenggono dalam mengusir Portugis! 

4. Mengapa Pangeran Prawoto membunuh Pangeran Sekar Seda Ing Lepen?  

5. Mengapa rakyat Demak tidak menyukai kepemimpinan Arya Penangsang?  
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JAWABAN SOAL TEST 

PADA SIKLUS I 
 

M A T E R I : 

Mendeskripsikan Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan, dan 

Pemerintahan pada Masa Islam serta Peninggalan-peninggalannya 

 
 

1.  A  14. B 

2.  B  15. D 

3.  B  16. B 

4.  B  17. A 

5.  C  18. D 

6.  A  19. C 

7.  C  20. C 

8.  A  21. C 

9.  A  22. A 

10.  B  23. B 

11.  C  24. B 

12.  C  25. A 

13.  B    
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JAWABAN SOAL-SOAL SEJARAH KELAS VII. A 
PADA SIKLUS  II 

 
 
 
1. Kasultanan Demak merupakan kerajaan islam pertama di Pulau Jawa, 

Kasultanan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 setelah 
memutuskan hubungan dengan Majapahit. Lahirnya Kasultanan Demak 
mendapat dukungan dari ulama dari para pembesa di Jawa. Peranan 
Kasultanan Demak semakin besar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur 
setelah Kasultanan Makala ditaklukkan Portugis pada tahun 1511. Kemudian 
para pedagang pergi ke Demak untuk berdagang. Sejak itulah  Demak sebagai 
pusat perdagangan dan penyebaran islam di indonesia.  

2. Pati Unus memperoleh gelar Pangeran Sabrang Lor karena pernah 
menyeberangi lautan di sebelah utara Kasultanan Demak. Dalam serangan 
untuk menaklukkan Portugis yang berniat untuk memperluas wilayah 
kekuasaannya di Pulau Jawa.  

3. Sultan Trenggono memimpin sejak tahun 1521 – 1546 dan berupaya 
memperkokoh singgasana Demak dan menegakan ajaran agama islam. Sultan 
Trenggoo berusaha membendung Portugis dalam menguasai Pulau Jawa dari 
pada menyerang kekuatannya, dibantu ulama dari Pasai Nasrullah, Sultan 
Trenggono telah bekerja sama menggagalkan portugis untuk merebut 
pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa Barat, seperti Banten, Cirebon, dan 
Sunda Kelapa. Pasukan Demak berhasil memaksa Portugis meninggalkan 
pantai Jawa Barat.  

4. Karena Pangeran Prawoto merasa terhalang-halangi keinginannya untuk 
menjadi Sultan Demak.  

5. Karena pada masa pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi berbagai 
kekacauan dan pembunuhan dan ia terkenal kejam, karena keinginannya untuk 
menguasai kerajaan demak.  
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS  I 

 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas  
Waktu Pelaksanaan  : 12 Maret 2009  
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 2 Demak  
Responden  : Siswa Kelas VII. A  
Jumlah Peserta  : 40 Siswa  

 

Petunjuk  

1. Perhatikan perilaku guru di kelas  

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  

1 = sangat tidak baik  

2 = tidak baik  

3 = kurang baik  

4 = baik  

5 = sangat baik  

 
No Indikator / Aspek yang Diamati Skor 
   
I PRA PEMBELAJARAN   

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar  1  2  3  4  5 
2 Melakukan kegiatan apersepsi  1  2  3  4  5 

   
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A Penguasaan Materi Pelajaran   
3 Menunjukkan penguasaan materi pelajaran  1  2  3  4  5 
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  1  2  3  4  5 
5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar 

dan karakter siswa  
1  2  3  4  5 

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  1  2  3  4  5 
   

B Pendekatan / Strategi Pembelajaran   
7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang 

akan dicapai dan karakteristik siswa  1  2  3  4  5 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  1  2  3  4  5 
9 Menguasai kelas  1  2  3  4  5 
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10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  1  2  3  4  5 
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif  1  2  3  4  5 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan  1  2  3  4  5 

   
C Pemanfaatan Sumber Belajar / Media Pembelajaran   

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien  1  2  3  4  5 
14 Menghasilkan pesan yang menarik  1  2  3  4  5 
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  1  2  3  4  5 

   
D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa   

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  1  2  3  4  5 
17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa  1  2  3  4  5 
18 Menumuhkan keceriaan dan antusiasmesiswa dalam belajar  1  2  3  4  5 

   
E Penilaian Proses dan Hasil Belajar   

19 Memantau kemajuan belajar selama proses  1  2  3  4  5 
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)  1  2  3  4  5 

   
F Penggunaan Bahasa   

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar  1  2  3  4  5 
22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  1  2  3  4  5 

   
III PENUTUP   
23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa  1  2  3  4  5 

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau 
kegiatan atau evaluasi atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan  1  2  3  4  5 

   
 Total Skor 95 

 
 
 

Demak, 12 Maret 2009  
 
Guru Mata pelajaran IPS (Sejarah)  
 
 
 
 
KARSIDI, S.Pd   
NIP. 132276584 
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LEMBAR OBSERVASI 

SIKLUS I 

  

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas  
Waktu Pelaksanaan  : 12 Maret 2009  
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 2 Demak  
Responden  : Siswa Kelas VII. A  
Jumlah Peserta  : 40 Siswa  

 

Petunjuk  

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas  

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  

1 = sangat tidak baik   4 = baik  

2 = tidak baik    5 = sangat baik  

3 = kurang baik  

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1 Mengerjakan tugas rumah (PR)  1  2  3  4  5 

2 Hadir mengerjakan tes / evaluasi  1  2  3  4  5 

3 Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung  1  2  3  4  5 

4 Aktif mejawab pertanyaan saat penjelasan materi berlangusng  1  2  3  4  5 

5 Interaksi siswa dalam kelompok pasangan saat artikulasi/diskusi  1  2  3  4  5 

6 Aktif bertanya saat pemaparan hasil artikulasi / diskusi  1  2  3  4  5 

7 Aktif menjawab saat pemaparan hasil artikulasi / diskusi 1  2  3  4  5 

8 Mengerjakan tugas / evaluasi  1  2  3  4  5 
 
 

Demak, 12 Maret 2009  
 
Praktikan,   
 
 
 
SRI HARIYANTI  
NIM. 3101404506 
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS  II  

 
Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas  
Waktu Pelaksanaan  : 9 April 2009  
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 2 Demak  
Responden  : Siswa Kelas VII. A  
Jumlah Peserta  : 40 Siswa  

 

Petunjuk  

1. Perhatikan perilaku guru di kelas  

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  

1 = sangat tidak baik  

2 = tidak baik  

3 = kurang baik  

4 = baik  

5 = sangat baik  

 
No Indikator / Aspek yang Diamati Skor 
   
I PRA PEMBELAJARAN   

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar  1  2  3  4  5 
2 Melakukan kegiatan apersepsi  1  2  3  4  5 

   
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A Penguasaan Materi Pelajaran   
3 Menunjukkan penguasaan materi pelajaran  1  2  3  4  5 
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  1  2  3  4  5 
5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar 

dan karakter siswa  1  2  3  4  5 

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  1  2  3  4  5 
   

B Pendekatan / Strategi Pembelajaran   
7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang 

akan dicapai dan karakteristik siswa  1  2  3  4  5 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  1  2  3  4  5 
9 Menguasai kelas  1  2  3  4  5 
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10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  1  2  3  4  5 
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif  1  2  3  4  5 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan  1  2  3  4  5 

   
C Pemanfaatan Sumber Belajar / Media Pembelajaran   

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien  1  2  3  4  5 
14 Menghasilkan pesan yang menarik  1  2  3  4  5 
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  1  2  3  4  5 

   
D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa   

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  1  2  3  4  5 
17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa  1  2  3  4  5 
18 Menumuhkan keceriaan dan antusiasmesiswa dalam belajar  1  2  3  4  5 

   
E Penilaian Proses dan Hasil Belajar   

19 Memantau kemajuan belajar selama proses  1  2  3  4  5 
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)  1  2  3  4  5 

   
F Penggunaan Bahasa   

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar  1  2  3  4  5 
22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  1  2  3  4  5 

   
III PENUTUP   
23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa  1  2  3  4  5 

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau 
kegiatan atau evaluasi atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan  1  2  3  4  5 

   
 Total Skor 95 

 
 

Demak, 9 April 2009  
 
Guru Mata Pelajaran IPS (Sejarah)  
 
 
 
 
KARSIDI, S.Pd   
NIP. 132276584 

 
 

LEMBAR OBSERVASI 
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SIKLUS II  

  
Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas  
Waktu Pelaksanaan  : 9 April 2009  
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 2 Demak  
Responden  : Siswa Kelas VII. A  
Jumlah Peserta  : 40 Siswa  

 
Petunjuk  

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas  

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  

1 = sangat tidak baik   4 = baik  

2 = tidak baik    5 = sangat baik  

3 = kurang baik  

 

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1 Mengerjakan tugas rumah (PR)  1  2  3  4  5 

2 Hadir mengerjakan tes / evaluasi  1  2  3  4  5 

3 Aktif bertanya pada penjelasan materi berlangsung  1  2  3  4  5 

4 Aktif mejawab pertanyaan saat penjelasan materi berlangusng  1  2  3  4  5 

5 Interaksi siswa dalam kelompok pasangan saat artikulasi/diskusi  1  2  3  4  5 

6 Aktif bertanya saat pemaparan hasil artikulasi / diskusi  1  2  3  4  5 

7 Aktif menjawab saat pemaparan hasil artikulasi / diskusi 1  2  3  4  5 

8 Mengerjakan tugas / evaluasi  1  2  3  4  5 
 
 

Demak, 9 April 2009  
 
Praktikan,   
 
 
 
SRI HARIYANTI  
NIM. 310140450 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN  
KELAS VII. A SMP NEGERI 2 DEMAK 

2008 / 2009 
Materi : Perkembangan Kerajaan-kerajaan islam di Indonesia  

No Nama L/P Nilai Keterangan 
1.  Alexandro Kevin Antonito  L 70 TUNTAS 
2.  Angga Fahri Husaini  L 70 TUNTAS 
3.  Anjuatri Ramadhany  P 50 TIDAK TUNTAS 
4.  Bahirul Ammar Alfarras  L 65 TUNTAS 
5.  Bayu Dwi Kurniawan  L 50 TIDAK TUNTAS 
6.  Bima Ade Maulana  L 55 TIDAK TUNTAS 
7.  Bima Harist Kurniawan  L 50 TIDAK TUNTAS 
8.  Cahya Arya Sanjaya  L 55 TIDAK TUNTAS 
9.  Cahyani Dwi Anneta  P 55 TIDAK TUNTAS 
10.  Cindy Zakiyyatul Miskiyya  P 50 TIDAK TUNTAS 
11.  Danu Adi Hidayatullah  L 40 TIDAK TUNTAS 
12.  Dessy Syah Putri  P 75 TUNTAS 
13.  Deta Salsabila Faridha  P 65 TUNTAS 
14.  Dhewa Nur Styaraharja  L 60 TUNTAS 
15.  Endra Mora Harvansyah  L 70 TUNTAS 
16.  Fitra Sukma Amorizki  P 60 TUNTAS 
17.  Hadita Deni Ayu Puspitasari  P 70 TUNTAS 
18.  Intan Ashafita Rahmawati  P 65 TUNTAS 
19.  Intan Rahma Kemalasari  P 60 TUNTAS 
20.  Jahtu Widyaningrum  P 85 TUNTAS 
21.  Lukman Akhis  L 85 TUNTAS 
22.  Mahjati Kartikaninggar Sukoco  L 70 TUNTAS 
23.  Meilani Naviyana  P 50 TIDAK TUNTAS 
24.  M. Ali Rifki Mahmud  L 80 TUNTAS 
25.  Mirsha Pradana Putri  P 75 TUNTAS 
26.  Muhammad Alvian  L 60 TUNTAS 
27.  Naila Zulva  P 60 TUNTAS 
28.  Novita Anggraini  P 65 TUNTAS 
29.  Nudia Amburika  P 60 TUNTAS 
30.  Nurlailatul Rohmah  P 85 TUNTAS 
31.  Puguh Pramudito Angga Irawan  L 70 TUNTAS 
32.  Rio Septiyono Bintoro  L 50 TIDAK TUNTAS 
33.  Roby Rohmandhani  L 50 TIDAK TUNTAS 
34.  Rr. Retno Jayanti Handamari  P 55 TIDAK TUNTAS 
35.  Safira Hasna Hayzaki  P 50 TIDAK TUNTAS 
36.  Shabrina Ghaisani  P 40 TIDAK TUNTAS 
37.  Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya  P 50 TIDAK TUNTAS 
38.  Vanda Theresa Farhana Afra  P 70 TUNTAS 
39.  Wahyu Ananda Konik  L 65 TUNTAS 
40.  Yoga Pradana Putra  L 70 TUNTAS 
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 JUMLAH  2480  

JUMLAH NILAI RATA-RATA = 62
40

2480 ==
∑
∑

SISWA
NILAI

 

Jumlah siswa kelas VII. A yang tuntas masuk kriteria belajar di atas 7 yaitu 14 siswa dan 
yang tidak tuntas ada 26 siswa.  
NILAI KETUNTASAN KELAS :      30%  
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DAFTAR NILAI TES SIKLUS  I   
KELAS VII. A SMP NEGERI 2 DEMAK 

2008 / 2009 
Materi : Perkembangan Kerajaan-kerajaan islam di Indonesia  

No Nama L/P Nilai Keterangan 
1.  Alexandro Kevin Antonito  L 70 TUNTAS 
2.  Angga Fahri Husaini  L 70 TUNTAS 
3.  Anjuatri Ramadhany  P 60 TUNTAS 
4.  Bahirul Ammar Alfarras  L 70 TUNTAS 
5.  Bayu Dwi Kurniawan  L 70 TUNTAS 
6.  Bima Ade Maulana  L 70 TUNTAS 
7.  Bima Harist Kurniawan  L 50 TIDAK TUNTAS 
8.  Cahya Arya Sanjaya  L 40 TIDAK TUNTAS 
9.  Cahyani Dwi Anneta  P 70 TUNTAS 
10.  Cindy Zakiyyatul Miskiyya  P 50 TIDAK TUNTAS 
11.  Danu Adi Hidayatullah  L 70 TUNTAS 
12.  Dessy Syah Putri  P 70 TUNTAS 
13.  Deta Salsabila Faridha  P 70 TUNTAS 
14.  Dhewa Nur Styaraharja  L 80 TUNTAS 
15.  Endra Mora Harvansyah  L 45 TIDAK TUNTAS 
16.  Fitra Sukma Amorizki  P 45 TIDAK TUNTAS 
17.  Hadita Deni Ayu Puspitasari  P 45 TIDAK TUNTAS 
18.  Intan Ashafita Rahmawati  P 70 TUNTAS 
19.  Intan Rahma Kemalasari  P 70 TUNTAS 
20.  Jahtu Widyaningrum  P 80 TUNTAS 
21.  Lukman Akhis  L 80 TUNTAS 
22.  Mahjati Kartikaninggar Sukoco  L 70 TUNTAS 
23.  Meilani Naviyana  P 40 TIDAK TUNTAS 
24.  M. Ali Rifki Mahmud  L 80 TUNTAS 
25.  Mirsha Pradana Putri  P 40 TIDAK TUNTAS 
26.  Muhammad Alvian  L 85 TUNTAS 
27.  Naila Zulva  P 80 TUNTAS 
28.  Novita Anggraini  P 50 TIDAK TUNTAS 
29.  Nudia Amburika  P 45 TIDAK TUNTAS 
30.  Nurlailatul Rohmah  P 60 TUNTAS 
31.  Puguh Pramudito Angga Irawan  L 40 TIDAK TUNTAS 
32.  Rio Septiyono Bintoro  L 70 TUNTAS 
33.  Roby Rohmandhani  L 65 TUNTAS 
34.  Rr. Retno Jayanti Handamari  P 70 TUNTAS 
35.  Safira Hasna Hayzaki  P 60 TUNTAS 
36.  Shabrina Ghaisani  P 60 TUNTAS 
37.  Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya  P 70 TUNTAS 
38.  Vanda Theresa Farhana Afra  P 75 TUNTAS 
39.  Wahyu Ananda Konik  L 70 TUNTAS 
40.  Yoga Pradana Putra  L 80 TUNTAS 
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 JUMLAH  2560  

JUMLAH NILAI RATA-RATA = 64
40

2560 ==
∑
∑

SISWA
NILAI

 

Jumlah siswa kelas VII. A yang tuntas masuk kriteria belajar di atas 7yaitu 24 siswa dan 
yang tidak tuntas ada 16 siswa.  
NILAI KETUNTASAN KELAS :      45% 
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DAFTAR NILAI TES SIKLUS  II 
KELAS VII. A SMP NEGERI 2 DEMAK 

2008 / 2009 
Materi : Perkembangan Kerajaan-kerajaan islam di Indonesia   

No Nama L/P Nilai Keterangan 
1.  Alexandro Kevin Antonito  L 60 TUNTAS 
2.  Angga Fahri Husaini  L 88 TUNTAS 
3.  Anjuatri Ramadhany  P 80 TUNTAS 
4.  Bahirul Ammar Alfarras  L 72 TUNTAS 
5.  Bayu Dwi Kurniawan  L 84 TUNTAS 
6.  Bima Ade Maulana  L 92 TUNTAS 
7.  Bima Harist Kurniawan  L 84 TUNTAS 
8.  Cahya Arya Sanjaya  L 60 TUNTAS 
9.  Cahyani Dwi Anneta  P 72 TUNTAS 
10.  Cindy Zakiyyatul Miskiyya  P 60 TUNTAS 
11.  Danu Adi Hidayatullah  L 84 TUNTAS 
12.  Dessy Syah Putri  P 84 TUNTAS 
13.  Deta Salsabila Faridha  P 60 TUNTAS 
14.  Dhewa Nur Styaraharja  L 80 TUNTAS 
15.  Endra Mora Harvansyah  L 60 TUNTAS 
16.  Fitra Sukma Amorizki  P 52 TIDAK TUNTAS 
17.  Hadita Deni Ayu Puspitasari  P 60 TUNTAS 
18.  Intan Ashafita Rahmawati  P 84 TUNTAS 
19.  Intan Rahma Kemalasari  P 60 TUNTAS 
20.  Jahtu Widyaningrum  P 76 TUNTAS 
21.  Lukman Akhis  L 80 TUNTAS 
22.  Mahjati Kartikaninggar Sukoco  L 88 TUNTAS 
23.  Meilani Naviyana  P 92 TUNTAS 
24.  M. Ali Rifki Mahmud  L 84 TUNTAS 
25.  Mirsha Pradana Putri  P 72 TUNTAS 
26.  Muhammad Alvian  L 80 TUNTAS 
27.  Naila Zulva  P 84 TUNTAS 
28.  Novita Anggraini  P 52 TIDAK TUNTAS 
29.  Nudia Amburika  P 64 TUNTAS 
30.  Nurlailatul Rohmah  P 84 TUNTAS 
31.  Puguh Pramudito Angga Irawan  L 60 TUNTAS 
32.  Rio Septiyono Bintoro  L 92 TUNTAS 
33.  Roby Rohmandhani  L 84 TUNTAS 
34.  Rr. Retno Jayanti Handamari  P 96 TUNTAS 
35.  Safira Hasna Hayzaki  P 96 TUNTAS 
36.  Shabrina Ghaisani  P 76 TUNTAS 
37.  Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya  P 80 TUNTAS 
38.  Vanda Theresa Farhana Afra  P 80 TUNTAS 
39.  Wahyu Ananda Konik  L 72 TUNTAS 
40.  Yoga Pradana Putra  L 80 TUNTAS 
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 JUMLAH  3048  

JUMLAH NILAI RATA-RATA = 2,76
40

3048 ==
∑
∑

SISWA
NILAI

 

Jumlah siswa kelas VII. A yang tuntas masuk kriteria belajar di atas 6 yaitu 38 siswa dan 
yang tidak tuntas ada 2 siswa.  
NILAI KETUNTASAN KELAS : 95 %  
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TABEL PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
PEMANFAATAN SITUS MASJID DEMAK SEBAGAI  

SUMBER BELAJAR SEJARAH 
SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 DEMAK 

TAHUN 2008 / 2009 
 
 

NO KRITERIA 
PENILAIAN 

SEBELUM 
TINDAKAN SESUDAH TINDAKAN KELAS 

NILAI TUNTAS 
(%) 

SIKLUS I SIKLUS II 

NILAI TUNTAS 
(%) NILAI TUNTAS 

(%) 

1 Nilai 
Keterlibatan 
Aktif Siswa  

0 25% 72,875 70% 81 85% 

2 Nilai Rata-
rata Hasil 
Tes Siswa  

56,5 27,5% 57,5 67,50% 76,2 95% 

 
Indikator keberhasilan tindakan :  
 
1. Siswa dianggap antusias dalam pembelajaran apabila memperoleh skor 

keaktifan > 75% 
2. Nilai rata-rata hasil ulangan siswa > 80% banyaknya siswa memperoleh skor 

rata-rata kemampuan > 70 dalam mengerjakan soal sejarah.  
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DIAGRAM PENINGKATAN NILAI PRESTASI BELAJAR 
PEMANFAATAN SITUS MASJID DEMAK SEBAGAI  

SUMBER BELAJAR SEJARAH 
SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 DEMAK 

TAHUN 2008 / 2009 
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DIAGRAM PERSENTASE KETUNTASAN PENINGKATAN PRESTASI 
BELAJAR  

PEMANFAATAN SITUS MASJID DEMAK SEBAGAI  
SUMBER BELAJAR SEJARAH 

SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 DEMAK 
TAHUN 2008 / 2009 
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 SITUS-SITUS MASJID AGUNG DEMAK 
 
Gambar 1.1 Situs Masjid Agung Demak 
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Gambar 1.2  Situs Pintu bledeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.3 Situs Menara Masjid 
 

Pintu bledeg (petir) ini ciptaan Ki 
Ageng Selo pada zaman wali.  

 
Cikal bakal berdirinya Masjid Agung 

Demak ditandai Prasasti, 
ditafsirkan “Nogo Mulat Sariro 
Wani”. Berprasasti 1388 Saka 
(=1466 M).   

Masjid Agung Demak adalah sebuah masjid yang tertua di Indonesia. Masjid 
ini terletak di Desa Kauman Demak Jawa Tengah. Masjid ini pernah dipercayai 
merupakan tempat berkumpulnya para ulama (wali) penyebar agama islam 
disebut juga Walisongo. Pendiri masjid ini adalah Raden Fattah yaitu Raja 
Pertama dari Kasultanan Demak.
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Gambar1.4 Situs Kolam Wudhu 
 

 
 
 
 
 

Menara ini dibangun 
pada tahun 1932, 
dari Pemerintahan 
Bupati Demak 
R.A.A.Sosro 
Hadiwijoyo.    

Kolam ini luasnya + 75m2, 

Kedalaman air 3 meter, 
terletak di sebelah timur 
laut serambi.  

Konon Jaka Tingkir pernah 
meloncat mundur seolah 
terbang di tempat 
duduknya dari serambi 
masjid lewat di atas 
blumbang. Sehingga 
mengundang perhatian 
Sultan Demak III dan 
memanggil Jaka Tingkir 
untuk dijadikan prajurit 
keraton. 
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Gambar 2.1 Situs Delapan Soko Guru 
 
 

 
 

Delapan buah soko guru serambi 
Masjid Agung Demak ini ialah 
benda purbakala asal Kerajaan 
Majapahit, konon hadiah dari 
Prabu Brawijaya V Raden 
Kertabhumi, Ayahanda Raden 
Jimbun, Raden Hasan, Raden 
Fattah, sebagai Adipati Noto 
Projo di Glagah Wangi Bintoro, 
Demak 1475.  

Selanjutnya para Wali Allah 
menobatkan menjadi Raja Islam 
atau Sultan Bintoro di Demak 
dengan gelar Sultan Syah Alam 
Akbar Al Fattah Panatogomo 
1478-1518 M.  Yang oleh 
masyarakat dikenal dengan 
sebutan Raden Fattah  



127 

 

Gambar 2.2 Situs Surya Majapahit 
 

 
 
Gambar 2.3 Situs Gentong Kong 

Surya Majapahit ini sebagai 
lambang Kerajaan 
Majapahit yang berdiri 
tahun 1401 S/1479 M, 
terdapat beberapa 
hiasan Surya Majapahit 
dikarenakan Raden 
Fattah merupakan 
darah keturunan 
Majapahit.  
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Gambar 2.4 Situs Bedhug dan Kentongan 
 

Genthong Kong ini pada 
masa pemerintahan Raden 
Fattah digunakan sebagai 
penampung air.  
Genthong Kong ini 

merupakan hadiah 
dari Putri Campa 
zaman Dinasti Ming 
abad XIV.  
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Gambar  2.5 Situs Kentongan 
 

 
Gambar 2.6 Situs Empat Soko Guru 

Kentongan ini dibuat 
pada abad XIV 

Merupakan salah satu 
peninggalan 
Walisongo   

Bedug dan Kentongan dibuat 
abad XV pada Zaman 
Pemerintahan Sultan Raden 
Fattah.   
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Gambar 3.1 Situs Mihrab 

 
 

Mihrab atau pengimaman 
pada dinding dalam 
terdapat prasasti 
berlambang bulus / 
penyu.  

Merupakan Candra 
Sengkala Memet yang 
diartikan Sariro Sunyi 
Kiblating Gusti 
bermakna tahun 1401 
S/ 1479 M  

 

Empat soko guru ini mengandung 
nilai filosofis bahwa para wali 
pada abad XV telah 
menganut Paham Mazhab 
Syafi’i    

Empat soko guru tersebut 
menggambarkan agama 
islam bersumber dari ajaran 
Syafi’iyyah ahlus sunnah wal 
jamaah / sebagai 
implementasi iman, islam dan 
ihsan  

Formasi Soko guru, Sunan 
Bonang (barat laut), S. 
Gunung Jati (Barat Daya), S. 
Ampel (Tenggara), S. 
Kalijaga (Timur laut) 
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Gambar 3.2 Situs Maksurah 
 

 
 
Gambar 3.3 Situs Dampar Kencana 
 

 
 

Dampar Kencana dibuat tahun 
1475 M peninggalan 
majapahit abad XV, ketika 
Prabu Kertabumi melantik 
Raden Fattah menjadi 
Adipati Noto Projo di 
Glagah Wangi Bintoro 
Demak  

Dampar Kencana ini 
merupakan hadiah untuk 
Raden Fattah dari   
Ayahanda Prabu Brawijaya 
V / Raden Kertabhumi.  

Maksurah
Artefak yang disebut kholwat 

atau maksurah berprasasti 
pada tahun 1287 H. Identik 
1866 M yang saat itu 
Adipati Demak dijabat oleh 
Raden K.R.M.A Aryo 
Purbaningrat sebagai 
tempat pasujudan khusus 
untuk menunaikan solat 
dan munajat untuk 
memperoleh barokah, 
rahmat dan hidayat Allah 
SWT.     
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Gambar 3.4 Situs Makam-makam Raja Demak  
 
 

 
 

 

Makam Kasepuhan terdapat 19 buah jirat kubur antara lain : Makam 
Sultan Demak I (Raden Patah) sekalian, Sultan Demak II (Raden 
Pati Unus) dan Pangeran Sedo Lepen (R. Surowiyoto) serta makam 
Putra Raden Patah, Adipati Terung (Raden Husain), Sunan Ngudung, 
Prabu Darmokusumo, Pangeran Mekah, Ki Ageng Campa, dll.   

Makam Kaneman, bangunan dinding kayu beratap sirap susun II terisi 24 
jirat kubur, antara lain : Makam Sultan Demak III (Sultan 
Trenggono, Pangeran Haryo), Sunan Prawoto (Putra Raden 
Trenggono/cucu Raden Fattah), dll    
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